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Bendungan urugan

Bendungan yang terbuat dari bahan urugan dari borrow area yang 
dipadatkan menggunakan vibrator roller atau alat pemadat lainnya 

pada hamparan dengan tebal tertentu. 
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Retakan
Salah satu pertimbangan penting untuk desain bendungan 
tipe urugan yang aman adalah mencegah retakan 
bendungan. Pada urugan tanah yang dipadatkan secara 
baikpun retakan dapat terjadi. Karena pemadatan yang 
dikontrol dengan baik tidak cukup untuk mencegah

retakan. Tipe retakan dibagi dalam tiga jenis seperti berikut ini:
a)Retakan melintang vertikaì dengan arah melintang 

bendungan.
b)Retakan memanjang vertikal sejajar sumbu bendungan, 

biasanya terjadi pada zona
c) material yang berbeda.
d)Retakan horisontal pada inti atau pada fondasi bendungan
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Retakan Melintang
Retakan melintang pada inti atau zona kedap air atau zona urugan 
batu disebelah luar merupakan jenis kerusakan sangat kritis yang 
harus diperhitungkan dalam desain. Retakan ini biasanya terjadi 
karena timbulnya tegangan tarik akibat penurunan tidak merata 
pada fondasi atau tubuh bendungan. Bila penurunan tidak merata 
terjadi dalam jarak horisontal yang pendek, maka tegangan tarik 
akan meningkat secara cepat sampai terjadi retakan. Penurunan 
yang menimbulkan tegangan tarik di bagian bawah bendungan 
tidak berpengaruh terlalu besar karena adanya tegangan tekan 
yang cukup tinggi diatasnya. Namun, regangan tarik yang terjadi 
pada bagian atas bendungan berpengaruh cukup besar, karena 
tegangan yang bekerja diatasnya relatif kecil akibat berat sendiri 
bendungan. Jadi, zona tarik di bagian atas
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Retakan Melintang
bendungan dianggap paling penting dalam pertimbangan desain. Zona 
tarik yang terjadi di bagian atas urugan biasanya disebabkan oleh 
adanya penurunan tidak merata yang berlebihan , yang terjadi pada : 

1. Fondasi dan ebatmen tegak; 

2. Zona antara bagian urugan lama dan baru (yang menutup sungai dan telah 
dibangun sebelumnya); 

3. Dasar sungai lama terdiri dari lapisan tanah lunak; 

4. Galian sekitar dindinghalang rembesan yang melewati tanah yang mempunyai 
kompressibilitas agak tinggi; 

5. Inti yang dipadatkan pada kadar air terlalu kering (< OMC-1%) , sehingga pada 
waktu terjadi penjenuhan oleh air waduk urugan mengalami penurunan; 

6. Penyebab lain yang menimbulkan penurunan tidak merata.
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Retakan Memanjang
W a l a u p u n d a l a m s e b e l u m n y a t e l a h 
diuraikan,bahwa retakan memanjang disebabkan 
oleh penurunan tidak merata, tetapi penyebab 
yang paling sering terjadi adalah:

1.Penurunan urugan batu karena penjenuhan waktu 
pengisian pertama waduk.

2.Penurunan zona batu sebelah udik karena 
penurunan air waduk secara tiba-tiba (rapid 
drawdown)

3.Penurunan inti bendungan.
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Retakan Horisontal

Retakan horisontal pada inti terjadi karena 
adanya penurunan tidak merata antara inti 
danzona batu sebelah luar. Dalam hal ini, 
sebagian inti akan menggantung (hang up).
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Mencegah Retakan
Peningkatan tegangan tarik pada bendungan dipengaruhi oleh dua hal yaitu 
geometri fondasi atau ebatmen dan perbedaan sifat tegangan dan regangan 
dari bahan timbunan yang digunakan. Hal ini dapat dianalisis dengan 
menggunakan cara elemen hingga (finite element). Untuk mencegah 
terjadinya retakan pada urugan dapat ditempuh langkah - langkah sebagai 
berikut ini:
1. Pada waktu pemadatan , urugan harus selalu disiram air.
2. Pemadatan urugan batu harus dilakukan mencapai kepadatan relatif 

yang cukup tinggi (>70%) agar dapat mengurangi pengaruh penjenuhan.
3. Pemadatan material inti harus dilaksanakan pada kadar air yang tidak 

terlalu kering (>OMC-1%) dan berat volume tertentu, agar tidak terjadi 
proses konsolidasi waktu penjenuhan yang dapat menyebabkan retakan.

4. Mengendalikan rembesan air akibat retakan dapat dikontrol dengan 
menempatkan system drainase transisi atau filter yang tebal.
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Pengendalian Rembesan Air
Rembesan air melewati fondasi dan ebatmen dapat 
dikendalikan dengan menggunakan dinding halang 
(cutoff wall) rembesan air, lapisan kedap air horisontal 
sebelah udik dan lapisan drainase horisontal sebelah 
hilir. Pada ebatmen dapat digunakan galeri.

Desain Dinding Halang Rembesan Air
1) Parit Halang diisi dengan material kedap air
2) Dinding Halang slari dan beton
3) Dinding Halang injeksi
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D H diisi dengan material kedap air

Suatu dindinghalang rembesan air dapat dibuat dengan menggali 
paritan dibawah inti bendungan melewati perlapisan fondasi yang 
rembes air. Kemudian paritan tersebut diisi kembali dengan bahan 
kedap air yang dipadatkan. Untuk mendapatkan dinding yang baik, 
maka lebar dasar harus diambil seperempat perbedaan tinggi 
muka air waduk maksimum dan tinggi muka air hilir dan lebar 
minimum tidak boleh kurang dari 6,00 m. Bila RSNI T-01-2002 20 
dari 63 gradasi bahan isian kedap air tidak berfungsi sebagai filter 
terhadap material fondasi rembes air, maka perlu ditambahkan 
satu lapisan antara yang dapat berfungsi sebagai filter.
Sistem pengeringan (dewatering) biasanya dibutuhkan pada waktu 
pelaksanaan penggalian parithalang dan pengisian kembali.
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D H Slari dan Beton
Dindinghalang rembesan air dapat juga diperoleh dengan membuat dindinghalang 
slari menembus lapisan fondasi rembes air sampai kedalaman maksimum yang 
diperlukan. Biasanya tebal dinding semacam ini mempunyai ketebalan antara 60 cm 
sampai 100 cm. dan dibuat dengan menggali paritan yang distabilkan slari bentonit 
atau beton. Lokasi paritan biasanya ditempatkan pada bagian di kaki udik 
bendungan yang juga berfungsi meningkatkan kestabilan fondasi bendungan. Pada 
fondasi material bongkahan batu, atau karakal digunakan bentonit untuk mencegah 
keruntuhan. Pada waktu pelaksanaan, dapat terjadi runtuhan paritan, sehingga 
kemungkinan pada bagian itu tidak terisi isian kedap air. Hal ini harus dicegah, 
karena akan menimbulkan bagian yang lemah dimana air dapat merembes. Bila 
dindinghalang slari digunakan sebagai konstruksi pengendali rembesan air, maka 
pada waktu pengisian pertama waduk harus dilakukan pengamatan pisometer 
secara kontinu. Bila dindinghalang slari tidak berfungsi secara efektif, maka perlu 
dipasang lapisan drainase sebelum menaikkan air waduk lebih lanjut.
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D H Injeksi
1.Injeksi melewati fondasi batuan atau tanah (termasuk ebatmen) digunakan 

untuk mengurangi rembesan dan tekanan angkat pada bagian hilir 
bendungan. Rembesan airpada fondasi atau ebatmen dari batuan biasanya 
melewati kekar atau rekahan. Efektifitas injeksi tergantung pada sifat kekar 
(lebar, kerapatan, isian dll), campuran, peralatan dan prosedurnya.

2.Injeksi tirai biasanya dilakukan dengan membuat lubang bor di bawah zona 
kedap air dari bendungan tipe urugan. Kemudian kedalam lubang itu 
diinjeksikan sejumlahcampuran bahan injeksi dengan tekanan tertentu. 
Injeksi tirai yang baik harus dibuatminimal dalam 3 (tiga) baris pada fondasi 
batuan. Dalam pelaksanaannya, injeksi tirai pada fondasi harus dikombinasi 
dengan penggunaan bahan semen dan kimiawi. Bahan kimiawi digunakan 
pada baris sebelah dalam, sedangkan bahan semen pada baris sebelah 
luar. Dengan melakukan studi geoteknik secara seksama, pendesain. 
bendungan bersama-sama dengan akhli geoteknik dapat menentukan 
lokasi, kedalaman lubang, dan prosedur injeksi tirai pada gambar rencana.
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D H Injeksi
1.Pada bagian fondasi atau ebatmen yang dilewati sesar sangat dibutuhkan 

studi yang seksama, terutama pada bidang geseran yang mengandung 
batuan hancur atau banyak rekahan . Pada daerah sesar disarankan 
pengisian dengan injeksi konsolidasi. Bila sesar memotong sumbu 
bendungan, maka dianjurkan untuk melakukan penggalian sepanjang 
bagian sesar di bawah bendungan, dan pengisian beton penutup melalui 
pipa injeksi.

2.Daerah batu kapur yang mengandung rongga bekas material terlarut pada 
fondasi atau ebatmen bendungan harus diisi dengan cara injeksi 
menggunakan beberapa baris lubang injeksi. Hal ini untuk mencegah 
masuknya butir halus material bendungan kedalam rongga-rongga, karena 
proses erosi buluh. Rongga-rongga itu akan runtuh dan menimbulkan 
retakan pada tubuh bendungan bila tidak diisi dengan injeksi.

3.Pelaksanaan injeksi harus mengacu pada standar SNI 03-2393-1990.
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