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PRAKATA

Dalam rangka mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong
perkembangan kehidupan bangsa, sesuai dengan U.U. no. 13/1980 tentang Jalan,
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan yang menjurus ke arah
profesionalisme dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah.

Adanya buku-buku standar, baik mengenai Tata Cara Pelaksanaan,
Spesifikasi, maupun Metoda Pengujian, yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang
mendesak guna menuju ke pengelolaan jalan yang lebih baik, efisien, dan 
seragam.

Sambil menunggu terbitnya buku-buku standar dimaksud, buku
" Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) " ini dikeluarkan 
guna memenuhi kebutuhan intern di lingkungan Direktorat Pembinaan Jalan Kota.

Menyadari akan belum sempurnanya buku ini, maka pendapat dan saran
dari semua pihak akan kami hargai guna penyempurnaan di kemudian hari. 

                                                    Jakarta,     Februari 1992

                                             DIREKTUR PEMBINAAN JALAN KOTA 

     SUBAGYA SASTROSOEGITO 
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1. UMUM 

Tanpa pemeliharaan dan perbaikan jalan secara memadai, baik
rutin maupun berkala, akan dapat mengakibatkan kerusakan
yang besar pada jalan, sehingga jalan akan lebih cepat
kehilangan fungsinya.

Jalan beton semen atau perkerasan kaku terdiri dari slab
dan lapis pondasi beton. Apabila perkerasan kaku
dipelihara dengan baik dan tetap dalam kondisi yang baik,
maka jalan beton semen tersebut akan mempunyai umur lebih
lama dari pada jalan aspal. Tetapi sekali jalan beton ini
mulai rusak, maka kerusakan itu berlangsung sangat cepat. 
Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pemeliharaan
yang bersifat pencegahan seperti menutup sambungan atau
retakretak dan memperbaiki kerusakan-kerusakan, yang
timbul, dan menemukan penyebab-penyebabnya dengan melakukan
pemeriksaan (inspeksi) secara rutin.

2. PEMERIKSAAN RUTIN DALAM PEMELIUARAAN JALAN

2.1.Tujuan Pemeriksaan Rutin 

Tiga hal yang menjadi tujuan pemeriksaan rutin dalam pemeli-
haraan jalan, adalah : 

1) Menghilangkan penyebab kerusakan perkerasan jalan dan
membuat langkah- langkah pencegahan.

2) Menemukan lokasi kerusakan jalan pada tahap 
sedini mungkin, untuk dilakukan penanganan 
sementara dan merencanakan perbaikan secepat mungkin.

3) Mempertimbangkan pengaruh pelaksanaan perbaikan terhadap
lalu-lintas dan lingkungan di sepanjang jalan.

2.2.Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin yang dilakukan secara teratur oleh petugas
Penilik Jalan sangat penting dalam melakukan pemeliharaan
jalan secara efektif.
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Dalam Pemeriksaan Rutin antara lain juga termasuk :

1) Menemukan kelainan-kelainan dan kerusakan jalan.
2) Mencari  hambatan-hambatan atau   sesuatu yang dapat

menjadi hambatan demi menjaga kelancaran lalu-lintas.
3) Menerapkan  jenis penanganan sementara  dalam

keadaan darurat. 

Pemeriksaan merupakan bagian yang penting dalam
pemeliharaan jalan, oleh karena itu petugas yang akan
melaksanakan pemeriksaan harus dilatih untuk mendapatkan
pengetahuan yang memadai tentang cara pemeriksaan yang
benar.

3. KERUSAKAN PERKERASAN KAKU DAN PENYEBABNYA

Dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan perkerasan
kaku.sangat penting diketahui penyebab kerusakannya. Jalan
beton dapat mengalami kerusakan pada slab, lapis pondasi 
dan tanah dasarnya. Klasifikasi dan sebab-sebab kerusakan
diperlihatkan dalam Tabel 3.1.

Definisi/pengertian kerusakan pada perkerasan kaku : 

3.1.Kerusakan Disebabkan Oleh Karakteristik Permukaan 

1) Retak setempat, yaitu retak yang tidak mencapai bagian
bawah dari slab.

2) Patahan (faulting), adalah kerusakan yang disebabkan
oleh tidak teraturnya susunan di sekitar atau di
sepanjang lapisan bawah tanah dan patahan pada sambungan
slab, atau retak-retak.

3) Deformasi, yaitu ketidakrataan pada arah memanjang
jalan.
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Tabel 3.1. Klasifikasi dan Penyebab Kerusakan Perkerasan Kaku

Klasifikasi Penyebab Utama

Kerusakan disebabkan Karakteristik
permukaan

Retak setempat Retak yang tidak
mencapai dasar slab
• Retak awal

• Retak sudut

• Retak melintang

• Retak di sekitar
lapisan tanah
dasar

- Pengeringan berlebihan
  pada saat pelaksanaan

- Daya dukung tanah dasar 
  dan lapis pondasi yang 
  tidak cukup besar
- Susunan sambungan dan
fungsinya tidak sempurna

- Ketebalan slab kurang
memadai

- Perbedaan penurunan
  tanah dasar
  Mutu beton rendah

- Penyusutan struktur dan 
  lapis pondasi
- Konsentrasi tegangan

Patahan
(faulting)

. Tidak teraturnya
susunan lapisan

. Patahan slab

- Pemadatan tanah dasar
  dan lapis pondasi,
  kurang baik
- Penyusutan tanah dasar
  yang tidak merata
- Pemompaan (pumping)
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Lanjutan : 

Deformasi . Ketidakrataan
  memanjang 

- Fungsi dowel tidak,

  sempurna
- Kurangnya daya dukung
  tanah dasar 
- Perbedaan penurunan
  tanah dasar 

Abrasi . Pelepasan Butir

. Pelicinan (Hilang
  nya ketahanan
  gesek- 

. Pengelupasan
  (Scaling)

- Lapisan permukaan
usang

- Lapis permukaan aus
  Penggunaan agregat

lunak

- Pelaksanaan yang
kurang

Kerusakan
sambungan

. Kerusakan pada
 bahan perekat
  sambungan

. Kerusakan pada
ujung sambungan

- Bahan pengisi
sambungan

  yang usang
- Bahan pengisi yang
usang,

  mengeras, melunak, me
  nyusut

- Kerusakan susunan dan 
  fungsi sambungan

Lain-lain . Berlubang - Campuran agregat yang 
  kurang baik seperti
  kepingan kayu di dalam
  adukan
- Mutu beton yang kurang
  baik 
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Lanjutan : 

Kerusakan Struktur

Retak yang
meluas

- Retak yang men
  capai dasar slab
- Retak sudut

- Retak melintang
  /memanjang

- Retak buaya

- Kekuatan dukung tanah 
  dasar dan lapis

pondasi kurang memadai

- Struktur sambungan dan
  fungsinya kurang tepat
- Perbedaan letak permu
  kaan tanah 
- Mutu beton yang kurang
  baik
- Kelanjutan dari retak
  retak yang tersebut di
  atas

. Melengkung - Jembul

- Hancur

-  Susunan sambungan dan
 fungsinya kurang tepat

4) Abrasi, adalah kerusakan permukaan perkerasan beton yang
 dapat dibagi menjadi :

a) Pelepasan Butir, yaitu keadaan dimana agregat lapis
permukaan jalan terlepas dari campuran beton sehingga
permukaan jalan menjadi kasar.

b) Pelicinan (polishing), yaitu keadaan dimana campuran
beton dan agregat pada permukaan menjadi amat licin
disebabkan oleh gesekan-gesekan.

c) Aus, yaitu terkikisnya permukaan jalan disebabkan
oleh gesekan roda kendaraan.
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3.2.Kerusakan Struktur

(1) Retak-retak, yaitu retak-retak yang mencapai dasar
 slab. 
(2) Melengkung (buckling), yang terbagi menjadi

a) Jembul (Blow up), yaitu keadaan dimana slab menjadi
 tertekuk dan melengkung disebabkan tegangan dari
 dalam beton.
b) Hancur, yaitu keadaan dimana slab beton mengalami
 kehancuran akibat dari tegangan tekan dalam beton.
 Pada umumnya kehancuran ini cenderung terjadi
 di sekitar sambungan.

4. PEMERIKSAAN TERHADAP PERMUKAAN JALAN

Untuk mengetahui dengan saksama tentang keadaan permukaan
jalan, perlu ditentukan terlebih dahulu sasaran-sasaran yang
akan diteliti, kondisi permukaan pada saat penelitian
dan membuat laporan mengenai tujuan penelitian.
Pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif apabila sasaran
penelitian sudah ditetapkan sesuai dengan klasifikasi
jalan. Sasaran pemeriksaan ditentukan dengan pertimbangan
organisasi Cabang Dinas PU yang menangani, keadaan daerah
dan kondisi lalulintas. Contoh dari sasaran penelitian
diperlihatkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Contoh Sasaran Penelitian

Item/ Retak 
Kelas
Jalan

Patah-
an

Pelepasan
butir

Penurunan
memanjang

Pelicinan Keru-
sakan

Me-
leng
kung

Tipe I B
Tipe I I B
(Arteri)
Tipe II B
(Kolektor,
lokal )

A
B

C

B
c

-

B
C

C

A
C

-

B
B

B

A
A

A

A = Besar      B =sedang    C =  Kecil   - = Dapat diabaikan 
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Tabel 4.1. dipergunakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut :

1) Retak  dapat  langsung  mempengaruhi terhadap keawetan jalan.
2) Patahan dapat mengakibatkan pengaruh berat bagi

kendaraan dan dapat menimbulkan kecelakaan. Dampak
lain terhadap kendaraaan adalah timbulnya
kebisingan dan getaran.

3) Apabila pelepasan butir (raveling) menjadi terlampau 
parah, jatuhnya hujan kepermukaan jalan akan
mengakibatkan menurunnya tahanan gesek pada
kecepatan yang tinggi yang akan membahayakan
kendaraan.

4) Apabila kerusakan kekasaran memanjang terlalu parah, akan
menyebabkan menurunnya kenyamanan dan keamanan mengen-
darai kendaraan, dan bertambahnya keletihan pengemudi.

5) Meningkatnya pelicinan digambarkan melalui
koefisien tahanan gesek. Menurunnya koefisien
tahanan gesek akan mengurangi keamanan lalu-lintas,
terutama pada jalan lintasan cepat (expressway).

6) Buckling sangat berpengaruh jelek pada kendaraan,
terutama sepeda motor.

7) Kerusakan sambungan bukan hanya menimbulkan kerusakan
jalan beton secara keseluruhan tetapi juga merupakan
pelemahan pada perkerasan jalan beton.

5. PENELITIAN PERMUKAAN JALAN

Permukaan jalan harus diteliti untuk mengetahui kondisi,
proses serta sebab-sebab terjadinya kerusakan
permukaan jalan.

5.1. Retak-retak

Penyelidikan terhadap retak-retak mutlak diperlukan untuk
mengetahui tingkat kerusakan jalan dan untuk menetapkan 
waktu, metode dan ketebalan pelapisan ulang (overlay) 
dan/atau untuk menggantikan bagian-bagian yang
rusak.
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5.1.1 Pengukuran Secara Sketsa 

Permukaan jalan dibagi menurut kotak-kotak berukuran 0,5m
x 0,5m dan sketsa dari kondisi retak-retak dibuat untuk
setiap lajur lalu-lintas.

Retak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut
ini:

 C (cm)
 Retak = --------

 A (m2)

C = jumlah panjang retak (cm)
A = total luas daerah penelitian (m2)

5.2.Pelepasan Butir (Raveling) 

Untuk mengukur Pelepasan Butir digunakan alat "Transverse
Profilometer".

5.2.1 Pengukuran Dengan Alat Tranverse Profilometer

Alat Profilometer diletakkan di atas permukaan jalan
(perkerasan), dipasang dengan posisi sedemikian rupa
sehingga alat meter melangkahi permukaan jalan dan
bergerak tegak lurus dengan arah jalur lalu-lintas.
Selanjutnya profil permukaan jalan akan direkam di dalam
alat pencatat. Profilometer seperti terlihat pada Gambar
5.1.

Gambar 5.1. Alat Ukur Transverse Profilometer. 
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Profil permukaan jalan yang terekam diklasifikasikan 
dengan membandingkan ketinggian titik pusat pelepasan
butir dengan ketinggian dari kedua sisi permukaan
jalan. Kemudian besarnya raveling, D1 dan D2, didapat
seperti terlihat pada
Gambar 5.2. 
Nilai pelepasan butir yang lebih besar didefinisikan
sebagai kedalaman pelepasan butir pada potongan
melintang. Nilai kedalaman pelepasan butir yang mewakili
adalah nilai
rata-rata kedalaman raveling pada suatu seksi.

(1) Bila titik di tengah lebih tinggi dari pada garis
yang menghubungkan kedua sisinya.

(2) Bila titik di tengah lebih rendah dari garis yang
menghubungkan kedua sisinya.

Gambar 5.2 Proses Pencatatan Data 

9



5.3.Kekasaran dan Gelombang Arah Memanjang.

Kekasaran dan gelombang pada arah memanjang jalan diukur
dengan alat "Longitudinal Profilometer.

5.3.1. Pengukuran Dengan Alat Longitudinal Profilometer
Profil memanjang jalan digambarkan secara manual seperti 
pada Gambar 5,3, guna merekam kekasaran dari permukaan 
jalan. Pengukuran dilakukan sepanjang jalan
dengan pencatatan setiap 1,5 m. Standar deviasi dari
nilai pencatatan tersebut adalah nilai kekasaran
memanjang permukaan jalan. Dalam hal kekasaran
memanjang, seperti pembengkokan perkerasan jalan beton,
maka nilai D dan L dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Gambar 5.3 Longitudinal Profilometer

Gambar 5.4 Pengukuran Kekasaran Memanjang
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5.4.Patahan (Faulting)

Patahan diukur pada titik terdalam atau pada tiga titik yang
berbeda dalam satu lajur, dengan nilai maximum D (mm)
diambil sebagai nilai patahan (Fault volume), seperti
terlihat pada Gambar 5.5.
Panjang batang pendatar (leveling cord) pelurus disarankan
10 m untuk pengukuran di jalan biasa (jalan tipe I) dan 15
m untuk digunakan di jalan bebas hambatan (jalan tipe II). 

Gambar 5.5 Metoda Pengukuran Patahan

6. URUTAN PENANGANAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN JALAN

Bagan alir urutan penanganan pemeliharaan jalan dapat di-
lihat dalam diagram 6.1.

7. PENILAIAN KONDISI PERKERASAN

Penentuan perlu dan tidaknya penanganan perawatan dan per-
baikan sebaiknya didasarkan pada indeks yang tercantum
dalam Tabel 7.1.

8. PEMILAIAN JENIS PEKERJAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Pemilihan jenis perawatan dan perbaikan secara umum diten-
tukan dari Indeks yang ada dalam Tabel 7.1, sedangkan
metoda yang sehubungan dengan ratio keretakan dan lendutan
dalam pada Gambar 8.1., dan metoda perawatan dan perbaikan
berdasarkan klasifikasi kerusakan Tabel 8.1
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Tabel 7.1 Penentuan Perbaikan Menurut Jenis/kiasifikasi Jalan
dan Kerusakannya

No 1 : Koefisien tahanan gesekan diukur dalam kondisi permukaan
basah pada kecepatan 80 km/jam untuk jalan tipe I dan
60 km/jam untuk jalan tipe II.

No 2 : Pr I diperoleh dengan menentukan daerah (zone) ± 3 mm
pada bagian tengah kekasaran yang telah dicatat dengan
Profilometer. Kemudian bagilah total ketinggian di luar
daerah tersebut dengan jarak pengukuran.

9. METODE PERAWATAN

Perawatan digunakan guna memperbaiki kerusakan
perkerasan jalan tanpa melakukan perbaikan besar.

Perawatan di klasifikasikan sebagai berikut :

13



1. Injeksi material penutup (sealant) ke dalam sambungan
dan keretakan-keretakan.

2. Penambalan
3. Perawatan permukaan jalan.
4. Pelaksanaan konstruksi sebagian.
5. Grouting
6. Lain-lain.

Lendutan (deflection) dengan Benkelman Beam (P=5T) mm (P =
Wheel Load)

Gambar 8.1. Cara Pemilihan Jenis Perawatan dan Perbaikan 
Berdasarkan Ratio Keretakan dan Lendutan

Catatan: 1. Dalam keadaan tidak perlu perbaikan, survai kere-
takan (cracking) dan lendutan (deflection) dilaku-
kan secara berkala, perawatan dilakukan setiap 
hari (sepanjang waktu). °s

2. Dalam keadaan perlu overlay, bila terdapat rongga
udara di bawah slap atau besarnya rata-rata
lendutan di daerah retakan > 0.7 mm, agar
dilakukan penyumbatan atau pembongkaran setempat
sebelum dilakukan overlay.
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Tabel 8.1 Klasifikasi Kerusakan dan Metoda Perawatan dan Perbaikan
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9.1.Injeksi Material Penutup (sealant)
Penggunaan metoda injeksi material penutup ini dilaksanakan
pada sambungan dan retak-retak yang disebabkan oleh
lepasnya material penutup atau material tersebut sudah
waktunya diganti.

(1) Apabila pada injeksi material penutup terdapat
berlebihan yang mengakibatkan tidak ratanya permukaan
jalan maka material tersebut harus diratakan sedemikian
rupa sehingga tidak terlepas akibat lindasan kendaraan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pekerjaan : 

a. Bersihkan alur sambungan dan buanglah sisa-sisa
material penutup dan material yang lain. Apabila
material penutup masih berfungsi dengan baik maka 
material tersebut tidak perlu dibuang. 

b. Sapu, sikat kawat, pahat, kompresor dan pembersih
sambungan dapat dipergunakan untuk membersihkan
sambungan.

c. Sambungan harus dikeringkan sebelum diisi guna menjamin
 lekatan yang  baik dari material pengisi (sealing
 material).

(2) Injeksi Retak
Proses injeksi ke dalam hampir sama dengan proses mere-
katkan sambungan. Apabila penyebab kerusakan
diketahui, sangat efektif bila menghilangkan
penyebab kerusakan dalam waktu yang sama, seperti
merekatkan sambungan. Retak-retak yang tidak berkembang
yaitu dengan lebar kurang dari 0,5 mm, ditambal
dengan menggunakan latex berkekentalan rendah atau
damar epoxy (epoxy resin) dengan kekentalan rendah.
Retak yang berkembang seharusnya ditambal dengan
campuran perekat sambungan sesudah membuat aluran
sepanjang retak. Dalam hal dimana penerusan
beban tidak dapat diharapkan pada daerah
retak,diperlukan perbaikan dengan menggunakan metode
yang diperlihatkan dalam Gambar 9.4.2., setelah lapisan

16



pondasi distabilisasi. Retak yang terjadi di atas
bangunan yang melintang, harus ditambal dengan campuran 
Joint Sealing sepanjang retak tersebut, seperti
diperlihatkan dalam Gambar 9.1.

Gambar 9.1. Retak Pada Bangunan.

9.2.Penambalan

Penambalan dilakukan dengan cara mengisi sambungan atau 
retak, patahan, ketidakrataan longitudinal, pelepasan butir
mengelupas, lubang, retak buaya, pecah-pecah, dan
sebagainya. Tiga jenis pengikat dipakai untuk menambal
yaitu aspal, semen dan damar (resin), serta 2 jenis agregat
yaitu mortar dan beton. Kombinasi yang akan digunakan,
ditentukan dengan cermat oleh tingkat kekerasan, keadaan 
lalu-lintas, keadaan mendesak, ekonomis, dan lain-lain.

9.2.1 Penambalan Dengan Bahan Semen

Bahan semen adalah yang paling sering dipilih untuk
perbaikan slab beton karena campuran ini mudah ditangani
dan dapat memenuhi hasil yang diharapkan, akan tetapi
mempunyai kerugian yaitu dalam meruncingkan sulit dan 
memerlukan waktu untuk curing.

(1)Material

Dengan mempertimbangkan kondisi lalu-lintas, semen
yang paling cocok dipilih dari mulai semen biasa,semen
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dengan kekuatan kekuatan awal yang tinggi, semen
dengan kekuatan awal yang super tinggi, semen
alumina. Dalam hal dimana lapisan tipis yang akan 
diterapkan, mortarlah yang seharusnya digunakan,
sedangkan apabila hal ketebalan lapisan agak besar,
digunakan beton dengan ukuran agregat kasar lebih
kecil dari sepertiga tebalnya.
Dalam mencampur mortar dan semen, harus diperhatikan
agar kadar semen tidak terlalu berlebihan dari yang
diperlukan, akan tetapi keras. Suatu Bahan Tambah
dapat digunakan dalam pencampuran untuk mencegah
masuknya udara guna mengurangi air, untuk
mempercepat atau memperlambat pengerasan beton, sesuai
keperluan.

(2)Pelaksananan Penambalan 
Pelaksanaan penambalan dilaksanakan sebagai berikut:
a) Buang bagian yang rusak dari slab, hancurkan

konstruksi sambungan dengan pahat dan jaga agar
keadaannya basah, serta bersihkan bubuk beton.
Dalam pelaksanaan penghancuran, kalau terjadi
pemotongan tulangan beton dan tulangan susut harus
dapat tersambung kembali.

b) Tebarkan adukan semen atau mortar selagi permukaan
yang ditambal masih dalam keaddaan jenuh air -
keadaan kering.

c) Sebelum adukan semen atau mortar mengeras, bentuk
dan tempatkan campuran mortar yang sudah siap atau
adukan, tanpa menambah air lagi.

d) Padatkan dan gelarkan mortar atau adukan serta
ratakan dengan alat pengaci. Tinggi akhir harus
lebih tinggi dari yang direncanakan.

e) Sesudah 30 - 60 menit kemudian, padatkan lagi
mortar atau adukan beton dan ratakan sampai pada
ketinggian yang diinginkan.

 Peraturan mengenai leveling senarusnya digunakan
dalam pekerjaan finishing demi menjamin
kerataan. Tekstur permukaan harus dibuat
sedemikian rupa sehingga sama dengan tektur 
permukaan di sekitarnya.
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f) Perawatan (curing) basah dilaksanakan dengan meng-
gunakan kain basah atau karung basah . Jangka
waktu perawatan tergantung dari jenis semen. 

Catatan: (1) Dalam hal pemahatan sudut tepi sambungan
seperti yang diperlihatkan dalam Gambar
9.2. lebar dan dalamnya kurang dari 30 mm,
bersihkan daerah pahatan kemudian
tambal dengan bahan semen, setelah
dibentuk seperti yang terlihat dalam
Gambar 9.3.

Gambar 9.2. Pemahatan Sudut dan    Gambar 9.3. Penambalan
Lubang Penambalannya

9.2.2 Penambalan Dengan Bahan Aspal

Buang bagian slab yang rusak dan bersihkan permukaan
yang akan ditambal, dengan cara yang sama seperti
penambalan menggunakan semen. Sebelum menambal,
semprotkan lapis resap pengikat (prime coat) di atas
permukaan yang akan ditambal. Laksanakan pekerjaan
penambalan dengan cara yang sama dengan penambalan pada
jalan aspal (perkerasan lentur).

Catatan: (1) Dalam hal terjadi patahan atau retak pada bagian
sambungan atau retak, gunakanlah mortar aspal
bergradasi rapat atau beton aspal dan buat
pelandasan (taper) seperti yang diperlihatkan
dalam Gambar 9.4.

(2) Patahan yang terdapat diantara slab beton dan
jalan aspal, patahan yang-terjadi diantara slab
beton dan bahu jalan, harus diperbaiki dengan cara
ini. Dalam hal ada terdapat celah antara slab beton
dan jalan aspal yang akan
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ditambal, masukkan campuran perekat sambungan.

Gambar 9.4. Penambalan Patahan

9.2.3 Penambalan Menggunakan Bahan Damar Sintetis

Bahan damar (resin) sintetis cocok dipakai untuk menambal,
disebabkan singkatnya masa perawatan (curing), akan tetapi
bahannya mahal.

(1) Material

Bahan sintetis dapat berupa epoxy, polyster atau poly-
urethane dan digunakan menurut kualitasnya. Biasanya
yang digunakan yaitu damar syntetis epoxy. 
Mortar dan damar syntetis dibuat dengan mencampurkan
damar syntetis epoxy sebagai pengikat dan pasir
silicon kering ataupun agregat keras dengan gradasi
yang cocok, sebagai agregat. Proporsi campuran 
tergantung dari keadaan sampai dimana rongga
udara dari agregat diisi oleh bahan pengikat, dan
pada umumnya perbandingan damar syntetis dengan
agregat adalah 1 : 4. Jangka waktu untuk pengerasan
tergantung pada temperatur, akan tetapi waktu yang
dapat digunakan adalah 10 - 30 menit dan waktu untuk
perawatan (curing) adalah 2 - 8 jam. Jangka waktu
ini dapat berubah sesuai dengan perbandingan campuran
dan tingkat kepekaan epoxy.

Catatan : Jika temperatur tinggi, pekerjaan
bisa terhenti disebabkan mortar damar
syntetis epoxy mengeras cepat sekali. Oleh
karena itu, lebih baik bila penambalan
d1laksanakan pada pagi hari, pada saat
temperatur masih rendah.
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(2) Pelaksanaan Penambalan

Pelaksanaan penambalan dilakukan sebagai berikut:

a). Buang bagian-bagian yang rusak dan yang lepas-
lepas. Bersihkan bekas-bekas kelebihan mortar
dengan pahat. Bersihkan campuran perekat
sambungan, minyak, aspal, bekas-bekas karet
dan lain-lainnya, dengan sand blasting.
Keringkan permukaan yang akan ditambal, bersihkan
abu dengan menggunakan kompresor.

b). Setelah diperiksa dan permukaan telah kering,
semprotkan prime coat dengan merata sebanayak
0.3 - 0.5 kg/m2. 

c). Tebarkan serta padatkan mortar pada waktu prime
coat masih basah. 

d). Keringkan mortar, lindungi dari jatuhnya air
hujan sampai mortar mengeras. Lakukan perawatan
secukupnya.

9.3.Perbaikan Lapis Atas

Dalam metode ini, digunakan pelapisan tipis untuk mengatasi
kerusakan permukaan seperti: retak-retak buaya, pelepasan
butir (raveling), pelicinan (polishing), mengelupas
(scaling), dan sebagainya. Untuk ini dapat digunakan Burtu,
Burda, HRS, Slurry Seal, dan sebagainya. Dalam hal menggu-
nakan damar sintetis untuk memperbaiki tahanan gesek permu-
kaan metoda penanganannya adalah sama dengan penanganan
permukaan dengan damar syntetis untuk jalan aspal. Yang
harus diperhatikan adalah bahan materialnya sebab berbeda
untuk jalan beton dan jalan aspal. 

9.4.Rekonstruksi Parsial/Setempat 

Cara ini dilakukan dengan mengganti secara parsial slab dan
lapisan pondasi apabila retak melintang atau retak sudut
sudah mencapai bagian bawah dari slab dan penyaluran beban
tidak dapat diharapkan lagi. Pada cara ini penyebab keru-
sakan harus dihilangkan.
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9.4.1 Rekonstruksi Parsial Sudut Slab 

Rekonstruksi parsial sudut Slab pada umumnya
dilakukan sebagai berikut : 

a). Potong bagian luar dari retak sedalam 2 - 3 cm,
dengan menggunakan pemotong beton seperti
diperlihatkan dalam Gambar 9.5. Pada suut
pemotongan, garis potong dibuat lengkung untuk
mengurangi konsentrasi tegangan.

b). Bongkar bagian persegi yang mengandung retak dan
kekasaran permukaan sambungan tegak lurus tanpa
merusak batang tulangan beton, tulangan susut atau
(dowel).

Gambar 9.5 Rekonstruksi Parsial Pada Sudut Slab

c). Potong dan bengkokkan ke atas tulangan horizontal 
dari tulangan susut. Apabila tulangan susut sulit
dipertahankan, potonglah, tinggalkan 20 - 30 cm
menonjol keluar.

d). Bongkar dan ganti tanah dasar (subgrade) dan lapisan
pondasi jika kurang baik kondisinya. Perbaikan agar 
menggunakan soil-semen sebab daerah pekerjaan sempit
dan pemadatan sulit.

e). Periksa batang ruji (dowel) yang ada, potong dan
buang batang-batang yang rusak, kemudian pasang yang
baru.
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f). Dalam hal dimana susunan sambungan yang ada adalah
sambungan susut (contraction joint), tutuplah dengan 
lapisan tipis polythelene atau bungkus dengan bahan
aspal untuk memcegah ikatan antara beton yang lama
dan beton yang baru. Apabila susunan sambungannya
adalah sambungan ekspansi (expansion joint), pasang
pengisi sambungan (joint filler).

g). Untuk pelaksananan sambungan (construction joint) dan
pengecoran betonnya, lihat Sub Bab 9.2.

h). Potonglah alur sambungan dengan alat pemotong sesudah
beton mengeras dan masukkan campuran perekat
sambungan.

9.4.2 Rekonstruksi Parsial Retak Melintang Pada Slab

Apabila retak melintang terjadi dalam jarak 3 m
dari sambungan slab, rekonstruksi seperti rekonstruksi 
pada sudut. Jika retak melintang terjadi pada jarak
lebih dari 3 m dari sambungan slab, gantikan bagian slab 
yang retak dengan menggunakan sambungan sempit. Contoh
diperlihatkan dalam Gambar 9.6. 

Gambar 9.6 Rekonstruksi Parsial Retak Melintang Pada Slab

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

a). Potong bagian slab yang retak arah tegak lurus as
jalan. Satu garis potong sedalam 2 - 3 Cm dan
lainnya sedalam tebalnya slab.

b). Keluarkan bagian-bagain beton yang ada di antara
garis potong. Untuk sambungan pelaksanaan,
ikuti cara rekonstruksi parsial sudut slab.
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c). Buatlah lubang pada beton yang ada, masukkan  mortar
 semen dan batang dowel berukuran diameter 25 X 700mm,
 sedalam setengah dari panjangnya. 
d). Bungkus bagian dowel yang sedang dikerjakan, dengan

bahan-bahan aspal kemudian dicor betonnya.
e). Buat alur sambungan dengan pemotong setelah

beton mengeras kemudian masukkan campuran bahan
pengisi.

Catatan: 1. Jika slab beton tanpa tulangan susut
gantilah beton dengan satu slab yang utuh
sebab kerusakan sering terjadi pada saat
perbaikan.

2. Dalam hal dimana slab beton dengan
retak memanjang perlu untuk diganti, 
gunakan cara yang sama dengan
penggantian parsial dari retak
melintang pada slab. Untuk cara injeksi
pada retak, ikutilah petunjuk pada 
9.1. Contoh diberikan dalam Gambar 9.7. 

Gambar 9.7 Contoh Rekonstruksi Parsial Untuk Retak 
Longitudinal

9.5.Cara Injeksi

Dalam cara ini, rongga udara diantara slab beton dengan
lapis pondasi diisi, atau posisi slab yang turun
didorong ke atas ke posisi semula. Metode ini tidak mahal
dan cukup efektif untuk memperpanjang umur jalan. 
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9.5.1 Cara Injeksi Aspal

Dengan cara ini, jalan dapat dibuka untuk lalu-lintas
segera sesudah menginjeksi aspal setelah temperaturnya 
turun.
Untuk bahan injeksi, digunakan aspal keras (penetrasi 10 -
40).

Urut-urutan pelakanaan adalah seperti berikut ini :

(1). Buat lubang pada slab beton. Diameter lubang 50 - 60
mm atau tergantung dari diameter nozel. Kualitas
injeksi tergantung dari lokasi lubang-lubang. Tadi
pemasangan harus diatur sedemikian rupa dengan
memperhatikan hal-hal berikut :

a. Ukuran, besarnya penurunan, kondisi retak slab
beton.

b. Mesin injeksi, tekanan injeksi, bahan bitumen.
Contoh penempatan lubang dapat dilihat pada Gambar
9.8

Gambar 9.8. Contoh Penempatan Lubang-Lubang Injeksi 

(2). Bersihkan sisa-sisa beton dari lubang injeksi
agar injeksi mudah dilaksanakan. Bersihkan pasir,
lumpur dan sisa-sisa beton agar terjadi rongga
kecil di bawah lubang injeksi. Lakukan
penyemprotan dengan nozel dan injeksi keluarkan
tanah, pasir dan air antara dasar slab dengan
lapisan pondasi. 
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(3). Panaskan aspal sampai mencair (± 210oC) dan injeksi-
kan dengan menggunakan aspal distributor dengan
tekanan 2 - 4 kg/cm2 seperti terlihat dalam gambar
9.9. Banyaknya aspal yang diperlukan berkisar antara
2-6 kg/cm2, tergantung dari keadaan slab beton dan
lapis pondasi.

 Karena tingginya temperatur aspal, harus diperhati-
kan hal-hal seperti bahaya api, terbakarnya aspal
atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar.

Hal-hal di bawah ini juga perlu dicatat seperti : 
a. Pekerja yang memegang nozel harus

menggunakan pelindung.
b. Perlu perhatian bahwa kadang-kadang aspal akan

tersembur keluar waktu di injeksi karena adanya
tekanan uap air pada lubang injeksi.

c. Perlu diperhatikan kemungkinan keluarnya bahan
injeksi pada tempat lain atau pada lubang lain,
tempat retak yang berhubungan, sambungan dan
pada bahu ketika dilakukan injeksi.

d. Perlu diperhatikan kemungkinan bahan injeksi
akan masuk ke bawah pipa-pipa utilitas di tanah
atau pada bahu jalan.

e. Harus diperhatikan kemungkinan aspal yang di
injeksi membalik waktu mengangkat nozel.

Gambar 9.9 Contoh Alat Injeksi Aspal

(4). Biarkan nozel di tempat selama 30 detik setelah
selesai injeksi dan tutup secepatnya lubang-lubang
dengan sumbat kayu, panjang sumbat kayu 50 - 70
cm.
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(5). Cabut sumbat setelah temperatur aspal turun dan 
aspal mengeras dan isi sisa lubang dengan aspal.
Biasanya dapat dibuka untuk lalu-lintas setelah 1/2 
- 1 jam setelah injeksi selesai.

9.5.2 Cara Injeksi Semen

Ada dua cara/metoda dalam hal injeksi dengan semen.
Pertama mengisi rongga udara antara beton dengan lapis
pondasi, yang kedua mengangkat slab beton yang turun.

Cara injeksi dengan semen memerlukan waktu perawatan
yang cukup lama dibandingkan dengan injeksi aspal. Waktu
perawatan kurang lebih memerlukan waktu 3 hari. Apabila
waktu perawatan kurang, air pada material injeksi akan
terpompa keluar dan ini akan menyebabkan kehancuran slab.

Bahan injeksi umumnya semen dan air, biasanya
ditambahkan tanah yang berbutir halus, pasir, dan gips.
Biasanya ditambahkan juga semacam bubuk alumunium.

Cara pelaksanaan hampir sama dengan injeksi aspal.

a. Apabila digunakan cara mengangkat slab beton yang
turun, buat lubang-lubang seperti gambar dibawah ini
(Gambar 9.10)

b. Untuk Penyemprotan lakukan seperti pada injeksi aspal. 
c. Pompa grouting atau mud-jack dapat digunakan sebagai

mesin/alat injeksi. Tekanan injeksi sebesar 3 -
5 kg/cm2. Untuk mengangkat slab beton, injeksi dimulai
pada lubang-lubang di daerah slab yang mengalamai penu-
runan paling besar.
Lakukan injeksi sedikit demi sedikit mengikuti uratan
Pada  Gambar 9.10 dan injeksi  terus  dilakukan sampai 
dicapai  ketinggian permukaan slab yang diharapkan.

d. Setelah diinjeksi sumbat dengan kayu (panjang 34-35
cm).

e. Isikan semen mortar kedalam lubang injeksi. Dibuka
untuk lalu-lintas setelah 7 hari perawatan.
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Gambar 9 10 Contoh Mengangkat Slab Yang Turun 
9.6.Lain-Lain

9.6.1 Perbaikan "Blow Up"

Apabila Blow Up terjadi, lakukan perbaikan sementara agar
lalu-lintas tetap lancar. Kemudian ganti slab beton ter-
sebut. Dalam hal sebagian terjadi Blow Up setempat-
setempat, periksa sambungan dan lakukan perbaikan
sementara karena mungkin di tempat lain hal ini terjadi.
Apabila Blow Up relatif kecil, potong beton yang mencuat
sejajar sambungan dengan jarak 50 - 60 cm dari sambungan
dan hancurkan dengan alat penghancur guna meratakan
bagian yang tadinya mencuat. Isikan tanah dan batu pecah
sementara setelah beton tadi diangkat dan tutup dengan
campuran aspal agar lalu-lintas tetap lancar. Setelah itu
ganti dengan slab yang baru seperti pada Sub Bab 9.4.

9.6.2 Perbaikan Pecah (Crushing)

Sementara hancurkan bagian yang pecah lalu tambal dengan
campuran aspal. Setelah slab-slab cukup stabil,
pasang expansion joint dan ganti betonnya. Untuk
penambalan dan penggantian slab lakukan seperti sub bab
9.2 dan 9.4.

9.6.3 Grooving

Grooving adalah membuat alur-alur kecil pada
permukaan dengan gergaji intan atau tungsten carbide
disc. Grooving ini mencegah hydroplaning dan meningkatkan
tahan gesek antara roda dan permukaan jalan dengan
mencegah adanya
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lapisan air antara permukaan jalan dan ban kendaraan.
Grooving dilakukan secara melintang atau memanjang, tapi 
biasanya pada arah melintang. Grooving arah melintang
sangat baik untuk keperluan drainase, dan untuk
kelandaian yang cukup besar. Bentuk pola grooving
dipilih dengan menambah atau mengurangi jumlah atau
lebar dari pisaunya. Contoh dapat dilihat pada Gambar
9.11.

Gambar 9.11. Contoh Bentuk Grooving
9.6.4 Perbaikan Slab Beton Yang Rusak

Slab beton yang naik karena tanah di bawahnya ekspansif,
perlu diganti setelah sebelumnya dilakukan usaha-
usaha penanganan sementara untuk kelancaran lalu-lintas.

10. CARA-CARA PERBAIKAN

Pada dasarnya ada dua cara perbaikan yaitu :
1. Cara pelapisan (overlay).
2. Cara dengan penggantian.

Dalam hal diterapkan cara pelapisan, perbaikan yang dilaku-
kan adalah kombinasi dari injeksi dan pengontrolan retak
refleksi sesuai dengan tingkat kerusakan slab. Metoda yang
akan digunakan harus ditentukan setelah dilakukan pemerik-
saan secara teliti terhadap kondisi kerusakannya.

10.1. Metoda Pelapisan

Dalam hal kerusakan berupa retak-retak, kerusakan-
kerusakan. permukaan atau karena keausan permukaan
terlalu banyak
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(stripping) maka umur beton dapat diperpanjang dengan
melakukan pelapisan, baik dengan campuran aspal maupun
dengan beton.

(1) Perencanaan Tebal Pelapisan

Penentuan tebal pelapisan ini sama dengan penentuan
tebal perkerasan aspal pada umumnya. Tebal
minimal pelapisan dengan campuran aspal adalah 4 Cm.

Catatan : Apabila tebal pelapisan campuran aspal
yang diperlukan lebih dari 10 cm,
disarankan mempergunakan campuran
bergradasiterbuka,(masing-masing tebal 5
cm) untuk mencegah retak refleksi.

(2) Pelaksanaan Pelapisan 

Untuk pelaksanaan,-hal-hal di bawah ini perlu diperha-
tikan:

a.Apabila pelapisan yang diperlukan cukup tebal, naik-
kan terlebih dahulu perlengkapan jalan
lainnya seperti kereb, saluran tepi dan lain-lain.

b.Lakukan cara ini bersama-sama dengan
metoda penggantian parsial atau dengan injeksi
pada beton yang mengalami kerusakan cukup berat.

c.Isi sambungan-sambungan dan retak-retak,
kerusakan pelandaian-pelandaian (taper) yang lebih 
dari 3 cm, perbaiki pelepasan-pelepasan butir
dengan kedalaman lebih dari 3 cm,
ketidakrataan memanjang dan kerusakan-
kerusakan sudut.

d.Sebelum penyemprotan tack coat, sapu slab-slab beton
dan bersihkan kotoran-kotoran, lumpur dan lain-lain.
Kalau mempergunakan aspal emulsi semprotkan setipis
mungkin.

e.Perkerasan harus sama dengan lapis permukaan
perkerasan aspal.
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10.2. Pencegahan Retak Refleksi 

Apabila pelapisan tipis, retak refleksi sering kali
muncul di permukaan aspal karena sambungan-sambungan dan
retakretak yang ada pada slab. Ada dua cara untuk 
mencegah hal ini. Pertama dengan metoda lembaran (sheet
methode). Kedua dengan menggunakan gradasi terbuka
sebagai lapis pengikat
(binder course). Dengan metoda lembaran, aspal dipoleskan
pada kedua sisi bahan lembaran kain katun atau
polypropylene sebagai bahan pengikat guna meredam
pergerakan/pergeseran antara slab beton dengan lapisan.
Dalam melaksanakan metoda ini lembaran harus benar-benar
melekat pada permukaan yang akan dilapis aspal, karena 
apabila tidak melekat dengan baik akan menyebabkan retak
pada waktu pemadatan lapisan overlay aspal.

Urutan pemasangan lembaran adalah sebagai berikut:

a. Bersihkan kotoran-kotoran dari sambungan yang terbuka
atau dari tempat-tempat yang retak. 

b. Isikan campuran pasir kering dan aspal emulsi sebanyak
10-15% dari berat pasir kering kedalam sambungannya 
yang terbuka atau pada bagian yang retak. Padatkan
dengan trowel dan tamper. Dalam hal lebar retak lebih
besar dari 10 mm tambahkan batu pecah (gradasi 5-2,5 
mm) ke dalam campuran.

c. Ratakan bagian-bagian yang tidak rata, bagian-
bagian yang melesak atau patah dengan campuran
aspal. Maksimum ukuran butir dari campuran aspal harus
setengah dari kedalaman bagian-bagian yang tidak rata
atau yang melesak.

d. Semprotkan aspal emulsi (0.8 1/m2) pada permukaan slab
beton dan pasang sheet (lembaran) seperti terlihat
pada gambar 10.1.

e. Setelah lembaran dipasang, tekan agar yakin dapat
merekat.Sambungan harus bertumpang (Overlap) antara 5-
8 cm. 

f. Setelah lembaran tersebut ditekan, jalan dibuka
terhadap lalu-lintas selama lebih dari satu hari untuk
meyakinkan lembaran benar-benar melekat kuat.
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g. Setelah diyakini bahwa lembaran benar-benar melakat
engan kuat, lakukan pelapisan (overlay) dengan campuran
aspal.

Gambar 10.1 Pemasangan Lembaran (Sheet)

Gambar 10.2 Urutan Pelapisan

10.3. Metoda Rekonstruksi

Rekonstruksi dilakukan apabila cara pemeliharaan
atau pelapisan tidak dapat dilaksanakan karena
kerusakannya cukup berat.
Dalam hal ini ada dua cara rekonstruksi, Pertama dengan
beton semen yang kedua dengan beton aspal. Pemilihan
dilakukan dengan mempertimbangkan luas daerah yang akan
diganti, kualitas tanah dasar, lapis pondasi
(base) dan kondisi lalu-lintas.

1. Perencanaan Tebal Lapis Pengganti 

Perencanaan tebal perkerasan pengganti harus
direncanakan sama seperti untuk perkerasan aspal beton
atau semen beton. Dalam hal perbaikan sementara,
tebal perkerasan pengganti harus sesuai dengan tebal
perkerasan disebelahnya.
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2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan rekonstruksi perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

a. Bongkar slab beton, ambil minimum satu unit slab.
b. Gali lapisan pondasi, dengan tidak merusak perkerasan

di sebelahnya yang masih utuh/baik. Gunakan
alat penggali secukupnya, kemudian
selesaikan dengan tangan.

c. Padatkan setiap sudut lapisan pondasi dengan
mesin penggilas. Gunakan alat pemadat kecil 
(vibro rammer, small-scale compactor) untuk
pemadatan tepi sudut, dan tempat-tempat lainnya
yang biasanya pemadatan dilakukan kurang
sempurna.

d. Dalam hal jalan harus tetap dibuka untuk lalu-lintas
selama pekerjaan dilakukan, perlu dibuat
lapis permukaan sementara agar lalu-lintas tidak
terganggu. Untuk ini dapat digunakan campuran
aspal.

e. Dalam hal rekonstruksi dengan menggunakan perkerasan
aspal, selesaikan dulu sampai lapis pengikat (binder
course), padatkan dengan membuka lalu-lintas
selama 1-2 minggu. Dalam hal ini
pelandaian/transisi (taper) perlu dibuat guna
menjamin keamanan dan keselamatan pemakai jalan.

f. Apabila penggantian menggunakan perkerasan semen,
perlakuan terhadap sambungan konstruksi pada
slab yang ada dilaksanakan sesuai dengan bab 9.

g. Jarak antara sambungan melintang ditentukan
sama seperti perkerasan kaku yang baru. Apabila
penggantian hanya dilakukan pada salah atu lajur,
posisi dan konstruki sambungan harus sama 
dengan lajur sebalahnya. Untuk sambungan memanjang 
antara slab yang diganti dengan slab yang ada,
pasanglah tie-bar dengan membuat lubang pada
bidang permukaan beton yang ada atau menggunakan
paku beton (rock bolts).

h. Sambungan antara bagian jalan lama dengan slab
yang direkonstruksi diberi pengisi sambungan
(asphalt joint filler) seperti pada Gambar 10.3.

33



i. Beton untuk pengganti harus sama mutunya dengan beton
pada perkerasan lama. Apabila ada kesulitan
membawa peralatan pencampuran beton yang besar,
sedangkan daerah yang diperbaiki relatif kecil dan
lokasinya tersebar, agar dipergunakan campuran
beton dengan konsistensi yang sesuai. Kalau 
dilakukan dengan tangan, gunakan campuran
beton denga slump 5-6 cm, dengan pertimbangan
faktor pengangkutan.

Gambar 10.3. Contoh Penyekatan (Pengisi Sambungan)
Antara Slab Dengan Struktur Lain 

11. SISTEM MANAJEMEN PEMELIHARAAN JALAN SECARA UMUM

11.1. Umum

Perencanaan pemeliharaan dan perbaikan perkerasan jalan
melipputi pemilihan lokasi yang akan diperbaiki, waktu,
serta metodanya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi
seperti iklim, topografi, teknologi yang ada dalam
desain dan pelaksanaan, dan dana. Suatu pendekatan
sistematik yaitu dengan membuat suatu sistem manajemen
pemeliharaan perkerasan jalan, diperlukan untuk
mengoptimasikan perencanaan secara menyeluruh.

Maksud dari sistem manajemen pemeliharaan
perkerasan jalan adalah:

1. Untuk melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada dengan
penggunaan dana yang terbatas seefektif mungkin.
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2. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan,
serta biaya perkerasan yang ekonomis. 

Bagan alir dari management pemeliharaan dapat dilihat 
pada Gambar 11.1.

Gambar 11.1 Bagan Alur Sistem Manajemen Pemeliharaan
Perkerasan Jalan.
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11.2. Data Yang Diperlukan Untuk Suatu Sistem Manajemen Pemeli-
haraan.

Untuk membuat suatu Sistem Managemen Pemeliharaan, perlu
penelitian kondisi perkerasan dilapangan dan semua data-
data ini dimasukkan ke dalam Bank Data. Pada umumnya
informasi yang disimpan dalam Bank Data perkerasan
terdiri dari data-data seperti di bawah ini (kemungkinan
data yang disampaikan atau yang diperlukan dari setiap
daerah akan bervariasi).

a. Sifat-sifat dari permukaan perkerasan.
 Hal ini meliputi ratio retak, kekasaran memanjang, 

ketahanan gesek, lendutan, adanya patahan-patahan,
dan catatan mengenai kecelakaan. 

b. Data konstruksi perkerasan.
 Meliputi tahun konstruksi, metoda konstruksi,

tebal perkerasan, material yang digunakan,
kekuatan tanah dasar dan data lalu-lintas yang
kesemuanya itu diperlukan untuk desain. 

c. Data Sejarah.
 Hal ini termasuk bulan dan tahun pemeliharaan dan per-

baikan, metoda perbaikan, bahan yang digunakan
dan kondisi jalan sebelum diperbaiki.

d. Data-data lain (eksternal).
 Meliputi volume lalu-lintas (persentase kendaraan

berat, berat kendaraan dan pertumbuhan), biaya dan
keuntungan(cost and benefit) dari pemeliharaan dan
biaya perbaikan, biaya oprasi kendaraan serta.biaya 
kehilangan waktu. 

11.3. Penyelidikan Perkerasan

Penyelidikan perkerasan diperlukan untuk mendapatkan
informasi mengenai kondisi perkerasan sebagai masukan
data bank. Pemeriksaan dilakukan dengan cara seperti
diuraikan di dalam Bab 5.
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11.4. Prakiraan Kemampuan Pelayanan Jangka Panjang Perkerasan 

Untuk menyusun suatu program pemeliharaan dan perbaikan
yang effektif perlu suatu prakiraan kemampuan pelayanan
perkerasan berdasarkan hasil-hasil penyelidikan untuk
memperkirakan waktu untuk melakukan perbaikan. Hasil ini
digunakan untuk menetapkan bagian-bagian yang mana yang
mempunyai prioritas tertinggi untuk perbaikan dengan
memperhatikan kepentingan secara keseluruhan dari setiap
rute.

11.5. Pemilihan Cara Perbaikan

Perhitungan biaya total (life cycle cost) perkerasan di-
perlukan guna menentukan metoda perbaikan. Parameter-
parameter dalam menentukan biaya total adalah sebagai
berikut

a. Biaya Perencanaan.
b. Biaya Konstruksi.
c. Biaya Pemeliharaan.
d. Biaya Perbaikan, yang relatip berskala besar.
e. Biaya Pemakai Jalan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan selama kendaraan bergerak
melewati jalan dan kerugian-kerugian waktu akibat
adanya detour. Semakin besar kerusakan semakin tinggi
biaya yang dibutuhkan pemakai jalan.

f. Nilai Sisa
 Hal ini menyangkut nilai sisa perkerasan setelah akhir 

umur rencananya. Nilai ini positip apabila
material perkerasan dapat didaur ulang, dan
negatif apabila material tersebut tidak dapat
digunakan lagi. Umumnya periode analisa untuk
perhitungan biaya toal perkerasan jalan adalah sekitar
20 sampai 40 tahun. Biaya total selama umur rencana
ini dihitung berdasarkan asumsi adanya pemeliharaan
dan perbaikan dengan metodametoda tertentu. Model-
model lain tersedia untuk memilih suatu methode yang
optimal, yang paling mudah di adopsi sebagai pilihan 
optimum, yaitu metoda yang membuat biaya terendah
malalui periode analisa.
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Berbagai model telah tersedia untuk menentukan metoda
yang paling optimum. Tetapi masih perlu disusun
petunjuk, standar, manual untuk melaksanakan Sistem
Manajemen Pemeliharaan Jalan sesuai dengan kondisi
daerah.
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L A M P I R A N



Gambar L.1 Retak Struktur
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Gambar L.2 Retak Permukaan
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Gambar L.3 Retak Sambungan
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DAFTAR BUKU STANDAR
DIREKTORAT PEMBINAAN JALAN KOTA 

NO JUDUL BUKU NO.REGISTRASI
1. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Februari 1987

2. Peta Klaslfikasl Fungsl Jalan Seluruh Desember 1991 

3. Panduan Survai dan Perhitungan Waktu Ol/T/BNKT/1990

4. Panduan Survai Wawancara Rumah 02/T/BNKT/1990

5. Petunjuk Perambuan Sementara Selama 03/T/BNKT/1990

6. Petunjuk Tertib Pemanfaatan Jalan 041T/BNKT/1990

7. Petunjuk Pelaksanaan Pemksangan Utilitas 05/T/BNKT/1990

8. Petunjuk Pelaksanaan Pelapisan Ulang 06/T/BNKT/1990

9. Petunjuk Perencanaan Trotoar 07/T/BNKT/1990

10. Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan 08/.T/BNKTI1990

11. Petunjuk Pelaksanaan Perkerasan Kaku 09/T/BNKT/1990

12. Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsl 10/T/BNKT/1990

13. Standar Spesifikasl Kereb 11/S/BNKT/1990

14. Petunjuk Perencanaan Marka Jalan 12/S/BNKT/1990

15. Petunjuk Lokasl dan Standar Spesifikasl 13/S/BNKT/1990

16. Tata Cara Perencanaan Pemisah 014/T/BNKT/1990

17. Tata Cara Perencanaan Pemberhentian Bus 015/T/BNKT/1990

18. Tata Cara Pelaksananan Survai 016/T/BNKT/1990

19. Tata Cara Peleksanaan Survai Penghitungan 017/T/BNKT/1990

20. Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan 018/T/BNKT/1990
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21. Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka
Jalan Perkotaan

001/T/BNKT/1991

22. Tata Cara Perencanaan Persimpangan
Sederhana Jalan Perkotaan

002/T/BNKT/1991

23. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan 
Jalan Perkotaan

003/T/BNKT/1991

24. Tata Cara Survai Pendahuluan Jembatan di
Daerah Perkotaan

004/T/BNKT/1991

25. Tata Cara Survai Kondisi Jalan Kota 005/TIBNKT/1991

26. Tata Cara Penomoran Ruas dan Simpul
Jalan Kota

006/T/BNKT/1991

27. Tata Cara Menyusun RPL dan RKL AMDAL
Jalan Perkotaan

007/T/BNKT/1991

28. Tata Cara Perencanaan Lansekap Jalan 008/T/BNKT/1991

29. Spesifikasi Tanaman Lasekap Jalan 009/T/BNKTl1991

30. Tata Cara Pemellharaan Perkerasan Kaku
(Rigid Pavement)

010/T/BNKT/1991

31. Spesifikasi Penguatan Tebing 011/T/BNKT/1991

32. Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan 012/T/BNKT/1991

33. Standar Specification For Geometric Design
Of Urban Roads

Maret 1992 
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