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BAB I : PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG
Laporan advis teknik ini disusun sebagai tindak lanjut permintaan dari Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor : 620/BM423/DPUPR/12018 tertangal 7 Agustus 2018 perihal Permohonan Advis Teknik Survey
Pemeriksaan Visual terhadap 2 (dua) buah jembatan yaitu : Jembatan Beburung I dan
jembatan Beburung II ruas jalan propinsi Sambellia – Ds. Biluk Km. 123+700 dan km.
124+000. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim Balai Litbang Struktur Jembatan dan Bidang
Geoteknik Jalan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
Laporan ini berisi hasil survei visual jembatan jembatan terhadap kerusakan-kerusakan
elemen jembatan yang diakibatkan oleh pengaruh bencana gempa bumi tanggal 05 Agustus
2018.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari survey ini adalah:
1. Melakukan survey pemeriksaan visual terhadap kedua jembatan yaitu jembatan
Beburung I dan jembatan Beburung II, untuk mengetahui kondisi jembatan terkini paska
terjadinya bencana gempa bumi.
Tujuan dari survey ini adalah:
1. Memberikan informasi kondisi jembatan terkini kepada Pemerintah propinsi dalam hal
ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Memberikan rekomendasi penanganan jembatan, khususnya penanganan
sementara/jangka pendek dan rekomendasi penanganan jangka panjang.

1.3

LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN
LINGKUP KEGIATAN.
Lingkup kegiatan advis teknik ini adalah:

1. Pemeriksaan visual jembatan ini difokuskan ke ruas jalan propinsi ruas jalan SibellaiDs. Biluk dengan jumlah jembatan sebnauak 2 (dua) buah jembatan, yaitu jembatan
Beburung I dan jembatan Beburung II.
2. Pemeriksaan kondisi jembatan dilakukan pada elemen Bangunan Atas, Bangunan

Bawah, Lantai Jembatan, dan Daerah Aliran Sungai.

LOKASI KEGIATAN SURVEY.
Kegiatan survey pemeriksaan visual jembatan advis teknik ini di Wilayah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat, ruas jalan propinsi
Sibellia - Ds. Billuk km. 123+700 dan km. 124+000, titik koordinat : (8°15'38.30"S116°30'59.68"E dan 8°15'42.35"S - 116°30'44.17"E)

BAB II : HASIL SURVEY DAN PEMERIKSAAN
Data Teknis Jembatan
A. JEMBATAN BEBURUNG I
Nama jembatan
: Beburung I
Type jembatan
: RBA
Ruas jalan
: Sibellia – Ds. Billuk
Km
: MTR : 123+700
Jumah bentang
: 2 (dua) bentang / (60 m x 60m = 120 m)
Tahun
: 2008
Titik Koordinat
: 8°15'38.30"S - 116°30'59.68"E

Data Hasil Survey Pemeriksaan Visual Jembatan
Tanah timbunan oprit lokasi A1,Y1
mengalami retak memanjang,
indikasi adanya penurunan dan
longsoran

Trotoar parapet belah dan perubahan
posisi karena penurunan lokasi
(A2,Y1&Y2)

Tanah timbunan oprit lokasi A2,Y2 mengalami
penurunan dan amblas sehingga pelat injak jembatan
terekspos , vol = 30m2

Beton penaham gempa belah, lokasi (P1)

Lapisan perkerasan oprit, lokasi A2 mengalami
retakan/belah memanjang

Siar muai, lokasi (A1 dan A2) mengalami retak melintang pada aspal

Lapisan permukaan beton/pelat lantai mengalami retakretak melintang di setiap bentang

Baut penikat antara pelat lantai baja gelombang (CSP)
dan gelagar melintang lepas/bagian yang hilang

Trotoar dan beton balok kepala pierhead mengalami kerontokan Benton/hancur dan tulangan baja terlihat.
Lokasi (P1)

B. JEMBATAN BEBURUNG II
Nama jembatan : Beburung II
Type jembatan : RBB
Ruas jalan
: Sibellia – Ds. Billuk
Km
: MTR : 124+000
Jumah bentang : 3 (dua) bentang /
(50 m x 50m x 50m = 150 m)
Tahun
: 1995
Titik Koordinat : 8°15'42.35"S- 116°30'44.17"E

Data Hasil Survey Pemeriksaan Visual Jembatan
Dinding penahan tanah mengalami penurunan
sehingga pasangan batu terdorong. Dan hansur. Lokasi
(A1,Y2)

Benton trotaor hancur/ Lokasi (P1,Y2)

Siar muai mengalami pelebaran celah
siar muai yang tidak seimbang. Lokasi
(A1)

Akibat daerah pola aliran sungai yang menuju satu arah maka abutmen
1 (A1) mengalami pengikisan (scouring).

Siar muai mengalami pelebaran celah
siar muai yang tidak seimbang.
Lokasi (P1&P2)

Pelat lantai CSP hancur karena benturan dengan
gelagar melintang, lokasi (A1,Y1&Y2)/Pelat buhul
bawah

Lapis permukaan aspal mengalami retakan di setiap
bentang

Akibat goncangan gempa terjadi pergeseran bangunan
atas jembatan ke sebelah kiri

Terjadi pergeseran struktur bangunan rangka ke
sebelah kanan, terlihat kerusakannya di landasan dan
perletakan, lokasi (P1,Y1, X1 &X2), panjang geser =±
48 s/d 55 cm

Terjadi
pergeseran
struktur
bangunan
rangka ke sebelah
kanan,
terlihat
kerusakannya
di
landasan
dan
perletakan,
lokasi
(P1,Y2,X1&X2),
panjang geser =± 38
s/d 56 cm

Terjadi pergeseran struktur bangunan rangka ke sebelah
kanan, terlihat kerusakannya di landasan dan perletakan,
lokasi (P2,Y1, X1 &X2), panjang geser =± 19 s/d 26 cm

Terjadi pergeseran struktur bangunan rangka ke sebelah kanan, terlihat kerusakannya di landasan dan
perletakan, lokasi (P2,Y2, X1 &X2), panjang geser =± 19 s/d 20 cm

Pergeseran bangunan atas jembatan menumpu kearah kepala abutment (A2,Y2)

VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN JEMBATAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan visual dilapangan terdapat beberapa nilai
kondisi kerusakan elemen jembatan yang lebih dominan, diantaranya
adalah :
A. Jembatan Beburung I
• Timbunan oprit mengalami penurunan
• Beton balok pengaman gempa belah
• Trotoar belah dan penurunan
• Lapis perkerasan oprit retak
• Permukaan lantai retak
• Baut bagian yang hilang

B. Jembatan Beburung II
• Dinding penahan tanah mengalami penurunan

• Pergerakan/pergeseran bangunan atas rangka jembatan
• Pelebaran celah di siar muai
• Lapis permukaan aspal mengalami retak
• Landasan/perletakan mengalami deformasi

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil pengamatan kedua jembatan, adalah sebagai berikut :
• Jembatan Beburung I mengalami kerusakan yang tidak begitu parah dibanding dengan
kerusakan yang dialami jembatan Beburung II, jembatan Beburung I mengalami kerusakan di
tanah timbunan yang mengalami penurunan, beton penahan gempa pecah/belah, sebagian baut
hilang/lepas, trotoar belah dan lapis perkerasan oprit yang retak.
• Jembatan Beburung II walaupun elemen jembatan yang mengalami kerusakan sedikit, akan tetapi
mengalami kerusakan yang cukup parah, dengan adanya pergeseran struktur rangka jembatan,
landasan/perletakan mengalami pergeseran/deformasi yang berlebih.

3.2. SARAN
Adapun saran dari kerusakan yang terjadi adalah sebagai berikut :
• Untuk jembatan Beburung I, perlu segera perbaikan dan pembuatan perkuatan di daerah timbunan

oprit baik di lokasi (A1,Y1 atau di A2,Y2), perbaikan di beton penahan gempa, trotoar, pergantian
dan pemasangan kembali baut yang lepas/hilang, dan perbaikan dipelat lantai/lapis permukaan yang
mengalami retakan, serta perbaikan lapis perkerasan oprit yang mengalami reka/belah memanjang.
• Untuk jembatan Beburung II, perlu penanganan segera /pemeriksaan khusus karena sudah dalam

keadaan kritis dengan adanya pergeseran/pergerakan bangunan atas rangka baja kearah samping kanan.
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