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INTISARI 

 
Aliran debris merupakan aliran rombakan yang terdiri dari campuran pasir, batu, kayu dan air 

yang bergerak secara kolektif dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bersifat merusak. Aliran 
debris umunya terbentuk akibat tingginya intensitas curah hujan dan keadaan kemiringan lahan yang 
curam. Bencana Aliran debris yang terjadi pada wilayah Sungai Nangka di Desa Belanting, Kabupaten 
Lombok Timur mengakibatkan terjadinya kerusakan pada beberapa sarana dan prasarana pada 
wilayah  tersebut,  diantaranya  yaitu  Bangunan  Pengendali  Sedimen  (Sabo  Dam)  mengalami 
kerusakan yang cukup besar sehingga harus segera dilakukan perbaikan. 

 
Review Design Bangunan Pengendali Sedimen (Sabo Dam) pada wilayah Sungai Nangka 

merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan guna mengendalikan dampak aliran debris yang 
terjadi pada wilayah sungai tersebut. Sungai Nangka mempunyai luas DAS sebesar 32,06 km², 
panjang alur sungai 15,78 km, dengan kemiringan dasar sungai 10,6 % dan memiliki kondisi batuan 
tidak kompak yang sangat mudah tererosi ketika terjadi limpasan air hujan. Dengan kondisi tersebut 
maka potensi terbentuknya aliran debris pada kawasan Sungai Nangka sangat besar, sehingga perlu 
direncanakan Bangunan Pengendali Sedimen (Sabo Dam) yang aman terhadap besarnya potensi 
aliran debris yang terjadi dengan kapasitas tampungan sedimen terbesar serta memiliki stabilitas yang 
aman terhadap tekanan yang ditimbulkan. 

 
Berdasarkan dari hasil perhitungan dan analisia stabilitas, didapatkan  tinggi main dam 15 m, 

kedalaman pondasi 4 m, lebar mercu main dam 3 m, tinggi sub dam 4,75 m, tebal mercu Sub Dam 3 
m, panjang lantai kolam olak 20,00 m dengan tebal 2,00 m yang dilapisi lapisan beton bertulang 
setebal 1,00 m dan kemiringan tubuh arah hulu 0,7 dan arah hilir 0,25. Jumlah volume sedimen yang 
mampu tampung adalah sebesar 375.346,38 m³ dimana jumlah tampngan ini lebih besar daripada 
desain sebelumnya yang hanya sebesar 201.450 m³ dan dari hasil perhitungan analisa stabilitas 
didapat bahwa konstruksi bangunan sabo dam aman terhadap tekanan maupun gaya yang 
ditimbulkan. Besarnya jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk perencanaan 
bangunan sabo dam adalah sebesar Rp. 40,237,000,000,-. 

 
Kata Kunci :Aliran Debris, Sabo Dam, Sungai Nangka 

 
1.      PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Latar Belakang 
Pulau Lombok merupakan salah satu pulau diIndonesia yang memiliki kondisi struktur geologi 

yang sangat kompleks, serta terdiri dari beberapa gugusan perbukitan dan pegunungan yang masih aktif. Hal 
ini disebabkan karena Pulau Lombok terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia dan juga 
terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Disamping  itu  posisi Pulau 
Lombok juga berdekatan dengan pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu   lempeng   Eurasia, 
Australia dan Pasifik. 

 
Keadaan iklim yang dimiliki Pulau Lombok adalah iklim tropis basah yaitu iklim yang mempunyai 

dua musim utama dimana musim kemarau terjadi sekitar bulan April sampai Oktober dan musim 
penghujan terjadi disekitar bulan Oktober sampai April. Dengan adanya kombinasi keadaan alam tersebut 
maka  di Indonesia ataupun khususnya Pulau Lombok sering terjadi bencana alam, dimana salah satunya 
bencana tersebut adalah bencana alam yang diakibatkan oleh aliran debris, seperti banjir lahar, tanah 
longsor, banjir bandang dan sebagainya yang umumnya terjadi pada waktu musim penghujan.



2 

 

 

Sabo Dam Belanting merupakan salah satu solusi untuk pengendalian erosi, sedimen, lahar 
hujan dan penanggulangan tanah longsor. Secara umum Sabo Dam merupakan bangunan air yang 
dibangun melintang terhadap penampang sungai. Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi 
dilapangan, keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sabo Dam tersebut sudah tidak relevan lagi 
dengan kondisi semula pada saat perencanaan awal karena terjadi bencana banjir yang 
mengakibatkan bangunan Sabo Dam amblas, longsornya kolam olak serta tanggul pada hilir Sabo 
Dam. 

 
Bencana alam aliran debris menimpa kawasan Sungai Nangka terjadi pada Tanggal 13 Maret 

2012, hal ini disebabkan karena tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur pada kawasan 
lereng  perbukitan  di  bagian  hulu  hingga  menyebabkan  terjadinya  kelongsoran.  Material  hasil 
longsoran tersebut yaitu berupa tanah, pasir, batu dan lumpur yang bercampur dengan air mengalir 
kearah hilir dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang dilaluinya. Bencana alam aliran debris ini 
juga merusak beberapa sarana dan prasarana yang ada pada Wilayah tersebut salah satunya yaitu bangunan 
sabo dam di Wilayah sungai Nangka mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian apron/ 
kolam olak. Akibat dari kerusakan tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan yang signifikan 
terhadap stabilitas tubuh bangunan sabo yang nantinya dapat menimbulkan kegagalan fungsional 
total dan structural karena tumbang. Hal ini disebabkan karena hilangnya efek perlindungan oleh 
apron terhadap erosi kaki bendunng oleh limpasan air serta hantaman dari material boulder besar 
yang menjatuhi kolam olak tersebut. 

 

 
 
 

Tahun 2017                                                                                                Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar. 1 Kondisi kerusakan dan kondisi saat banjir pada bangunan 

 
Sabo Dam 

 
Melihat salah  satu  permasalahan dari  kondisi di  atas,  diharapkan   adanya  penanganan 

terhadap Bangunan Sabo yang berada di Kawasan Sungai Nangka Desa Belanting, salah satunya yaitu 
dengan melakukan review design atau perencanaan kembali terhadap detail bangunan Sabo Dam . 

 
 
 

1.2    Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah : 
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a.    Berapakah debit banjir rencana Q100 tahun dengan data curah hujan 15 tahun terakhir ? 
b. Berapakah dimensi Sabo Dam Sungai Nangka Desa Belanting berdasarkan analisis hidrologi, 

aliran debris dan stabilitasnya? 
c.    Berapakah besarnya Rencana anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan Sabo Dama pada 

sunagai Nangka Desa Belanting?
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1.3    Tujuan Studi 
a.   Mengetahui besarnya debit banjir yang akan terjadi dalam periode kala ulang 100 tahun 

dengan data curah hujan 15 tahun terakhir. 
b.   Mengetahui dimensi bangunan Sabo Dam Sungai Nangka Desa Belanting. 
c. Mengetahui stabilitas dimensi tubuh Sabo Dam baru yang direncanakan terhadap banjir 100 

tahunan dengan data hujan 15 tahun terakhir. 
d.   Menghitung besarnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dalam perencanaan 

Sabo Dam tersebut. 

 
1.4    Manfaat Studi 

a.   Mendapatkan sistem bangunan pengendali sedimen sehingga sedimen yang berada pada 
bagian hulu dapat dikendalikan dan mencegah terjadinya bencana pada bagian hilir dari 
sungai tersebut. 

b.   Sebagai bangunan yang berfungsi untuk melandaikan dasar sungai agar kemiringan tidak 
terlalu ekstrem. 

c. Memberikan informasi, masukan dan rekomendasi kepada pihak atau instansi terkait sebagai 
upaya penanggulangan bencana alam aliran debris. 

 
1.5    Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pada lingkup pembahasan, maka perlu adanya batasan terhadap 
masalah. Batasan masalah pada studi ini adalah sebagai berikut: 
a.    Lingkup wilayah perencanaan adalah bangunan Sabo Dam yang berada pada daerah Sungai 

Nangka Desa Belanting. 
b. Untuk  data  hasil  analisa  geologi,  morfologi  sungai,  data  mekanika  tanah  serta  data-data 

penunjang lain pada perencanaan ini digunakan data skunder yang didapat dari instansi terkait. 
c.    Perencanaan bangunan sabo dam dalam hal ini hanya meliputi: 

1.   Perencanaan konstruksi bangunan sabo terdiri dari : 
i.     Perencanaan dimens ipelimpah, 
ii.     Perencanaan dimensi main dam, 
iii.    Perencanaan dimensi sayap main dam, 
iv. Perencanaan dimensi apron / kolam olak, 
v. Perencanaan dimensi sub dam, dan 
vi.    Perencanaan dimensi celah / lubang. 

 
2.   Kontrol kestabilan bangunan sabo terhadap tekanan yang ditimbulkan terdiri dari : 

i.     Perhitungan stabilitas terhadap kondisi banjir, 
ii.     Perhitungan stabilitas terhadap kondisi aliran debris. 

 
2.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

Rochman Widiyanto, (2011), melakukan perencanaan bangunan sabo dam di Kali Cepe Kota 
Pangkal pinang, Bangka Belitung. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh desain lebar pelimpah 
adalah  17  m,  tinggi  air  diatas  pelimpah  yaitu  setinggi  1,2  m  serta  mampu  melewatkan  banjir 
rancangan sebesar  41  m³/dt.  Desain  dam  utama  atau  main  dam  direncanakan setinggi  2,1  m 
sehingga dari hasil perhitungan didapat lebar mercu yaitu 1,8 m dan lebar dasar dam yaitu 3,3 m. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisa sedimen didapatkan besar volume tampungan mati (dead 
storage) yang akan terbentuk di hulu bangunan sabo dam adalah sebesar 8.101 m³ sedangkan 
volume sedimen yang dapat dikendalikan (control volume) adalah sebesar 4.059 m³. 

 
Made Udiana, (2013), melakukan penelitian terhadap model perencanaan bangunan sabo 

damuntuk pengendalian aliran debris.Dari hasil analisa dan pembahasan di peroleh penanggulangan 
bangunan  sabo  dampada  hakekatnya  merupakan  upaya  untuk  mencegah  lahan  pegunungan 
terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh erosi, melindungi penduduk serta infrastruktur di bagian 
hilirnya. Aliran debris disebabkan oleh pengaliran air yang berlangsung pada permukaan lapisan 
endapan dasar sungai dalam bentuk transport kolektif yang mengalir disebabkan karena adanya 
tekananatau tenaga sedimen. Untuk memformulasikan Perencanaan bangunan sabo dampada suatu 
DAS tertentu, mula-mula harus ditentukan suatu titik referensi pada suatu alur sungai yang 
dipergunakan sebagai titik dasar dalam menghitung jumlah sedimen yang harus dikendalikan di 
daerah sasaran (sabo basic point). Prinsip perencanaan bangunan sabo damadalah membuang 
sejumlah material debris atau sedimen yang mengalir sepanjang aliran sungai di daerah hilirnya
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sehingga dapat mencegah terjadinya bencana pada daerah sasaran dan sungai yang bersangkutan 
dapat berfungsi secara normal dan efektif . 

 

 
 

3.       METODE PERENCANAAN 
 

3.1    Lokasi Perencanaan 
 

Perencanaan  Bangunan  Sabo  ini  dilakukan  di  Desa  Belanting,  Kecamatan  Sambelia, 
kabupaten Lombok Timur, 
3.2 Langkah Perencanaan 

a.   Identifikasi masalah 
b.   Pengumpulan Data 

Ada beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini, diantaranya adalah: 
 

a.   Data peta topografi, 
 

b.   Data geometri sungai, 
 

c.   Data geologi dan mekanika tanah, 
d.   Data hidrologi, 
e.   Data teknis kondisi eksisting bangunan Sabo Dam pada lokasi perencanaan, dan 
f.    Data harga upah dan bahan. 

c.   Analisis Data 
 

Setelah data diperoleh, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah  proses analisis 
data, analisis data pada perencanaan ini meliputi, analisis hidrologi, analisis sedimen, upah 
dan harga bahan, serta data-data lain yang berhubungan dengan proses perencanaan. 

d.   Perencanaan dan Perhitungan Konstruksi Bangunan Sabo Dam 
 

a.   Perencanaan dimensi pelimpah, 
 

b.   Perhitungan kemiringan tubuh Main Dam, 
c.   Penentuan kedalaman pondasi Main Dam, 
d.   Perhitungan dimensi sayap Main Dam, 
e.   Perhitungan dimensi tebal kolam olak/ apron, 

 

f.    Perhitungan dimensi sub dam, 
 

g.   Perhitungan dimensi dan jumlah lubang/ celah (Drain Holes), 
 

h.   Perhitungan stabilitas, 
 

i.    Perhitungan jumlah tampungan sedimen, 
e.   Analisa Perhitungan RAB 

 

 
4.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Analisis Curah Hujan Daerah 
 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui curah hujan rata-rata yang terjadi pada daerah 
tangkapan (catchment area) tersebut, yaitu dengan cara menjumlahkan curah hujan yang sudah 
dikalikan dengan koefisien Thiesen, yaitu prosentase luas daerah pengaruh dari stasiun curah hujan 
terhadap DAS yang di tinjau.
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Tabel 1.      Perhitungan Curah Hujan Thiesen DAS Nangka 

 
No 

 
Tanggal 

Curah Hujan Stasiun 
(mm) 

Hujan Rata-rata 
Thisen 

 
CH Rerata 

Sapit Sambelia (mm) Maksimum (mm) 
 

1 
29-Des-2003 85.5 10.2 11.468  

89.148 
19-Feb-2003 4.4 90.6 89.148 

 

2 
20-Feb-2004 69.9 20.3 21.135  

99.102 
04-Des-2004 0.0 100.8 99.102 

 

3 
18-Mar-2005 47.4 0.0 0.798  

69.602 
07-Mar-2005 5.5 70.7 69.602 

 

4 
06-Feb-2006 48.0 10.3 10.935  

108.774 
22-Jan-2006 8.0 110.5 108.774 

 

5 
28-Feb-2007 72.5 0.0 1.221  

95.057 
28-Feb-2007 72.5 95.4 95.057 

 

6 
04-Des-2008 95.0 0.0 1.600  

111.008 
04-Des-2008 95.0 111.3 111.008 

 

7 
06-Jan-2009 56.1 0.0 0.945  

49.959 
06-Jan-2009 56.1 49.9 49.959 

 

8 
22-Des-2010 125.3 0.0 2.110  

80.914 
18-Des-2010 0.0 82.3 80.914 

 

9 
02-Mei-2011 92.9 0.1 1.663  

120.871 
02-Mei-2011 92.9 121.3 120.871 

 

10 
20-Nop-2012 105.2 0.0 1.772  

101.435 
15-Mar-2012 10.1 103.0 101.435 

 

11 
28-Mar-2013 93.9 0.0 1.582  

59.706 
01-Jun-2013 1.7 60.7 59.706 

 

12 
12-Jul-2014 108.8 0.0 1.833  

63.524 
16-Feb-2014 0.7 64.6 63.524 

 

13 
21-Des-2015 121.1 41.2 42.546  

108.890 
28-Apr-2015 14.9 110.5 108.890 

 

14 
12-Mar-2016 74.2 0.0 1.250  

81.151 
08-Feb-2016 19.9 82.2 81.151 

 

15 
12-Des-2017 102.2 0.0 1.721  

250.933 
09-Feb-2017 54.4 254.3 250.933 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018) 

 
4.2    Distribusi Hujan Tiap Jam 

 

Perhitungan distribusi hujan tiap jam menggunakan Metode Rasional, berdasarkan dari 
pengamatan diketahui bahwa durasi hujan di indonesia yaitu rata-rata antara 3 – 7 jam , maka untuk 
perhitungan digunakan hujan efektif = 4 jam 

Tabel 2.  Distribusi sebaran hujan jam – jaman 
 

Jam 
ke 

Ratio 

(%) 

2 
tahun 

5 tahun 10 
tahun 

25 
tahun 

50 
tahun 

100 
tahun 

200 
tahun 

1000 
tahun 

  86.644 122.731 152.887 199.335 240.634 288.406 310.129 443.353 

 

1 
 

1 
 

16.750 
 

23.726 
 

29.556 
 

38.536 
 

46.519 
 

55.755 
 

59.954 
 

85.709 
2 2 4.352 6.165 7.680 10.013 12.088 14.487 15.579 22.271 
3 3 3.055 4.327 5.390 7.028 8.484 10.169 10.935 15.632 
4 4 2.430 3.442 4.288 5.591 6.749 8.089 8.698 12.435 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018)
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4.3    Perhitungan Debit Banjir Rencana 
 

Debit banjir rencana adalah debit maksimum yang mungkin terjadi pada suatu daerah dengan 
peluang kejadian tertentu. Untuk menaksir banjir rancangan digunakan cara hidrograf satuan yang 
didasarkan oleh parameter dan karakteristik daerah pengalirannya. Perhitungan debit banjir rencana 
pada perencanaan ini dihitung dengan menggunakan metode Nakayasu. 

 
Gambar. 2 Hidrograf Banjir Rancangan Dengan Berbagai Kala Ulang 

 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018) 
 

Tabel 3. Debit Puncak banjir rencana untuk berbagai kala ulang 

 
No 

 

Kala Ulang 
Curah Hujan Debit Banjir 

Rencana Rencana 

(Tahun) (mm) (m3/det) 

    
1 2 86.644 41.360 

2 5 122.731 58.005 

3 10 152.887 71.914 

4 25 199.335 93.338 

5 50 240.634 112.387 

6 100 288.406 134.422 

7 200 310.129 144.442 

8 1000 443.353 205.891 

    
(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018) 

 

Berdasarkan pertimbangan dari segi keamanan dan ketidakpastian besarnya debit banjir yang 
pernah terjadi pada daerah tersebut, maka ditetapkan besarnya debit banjir rencana yang akan 
digunakan di dalam perencanaan ini diambil debit banjir dengan kala ulang 100 tahun yaitu sebesar 

134,422 m
3
/det. 

 

 
4.4    Perencanaan Konstruksi Bangunan Sabo Dam 

 

4.4.1 Perencanaan Dimensi Pelimpah 
 

Posisi pelimpah (spillway) sebaiknya direncanakan pada posisi di tengah aliran sungai dan 
sumbu  bangunan  Sabo  terletak  tegak  lurus  terhadap  arah  sumbu  sungai.  Berdasarkan  dari
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perhitungan dimensi pelimpah didapatkan lebar pelimpah 60 m  dengan bentuk trapesium, tinggi 
pelimpah 2,20 m dan tebal pelimpah 3m 
4.4.2 Dimensi Kemiringan Tubuh Main Dam 

 

a.   Kemiringan Hilir 
 

Kemiringan hilir tubuh main dam diambil sebesar 0,25 : 1 dengan tujuan untuk menghindari 
terjadinya kerusakan akibat gesekan dengan material sedimen. 

b.   Kemiringan Hulu 
 

Berdasarkan hasil perhitungan kemiringan hulu tubuh main dam didapat sebesar 0,7 : 1 
 

 
4.4.3 Dimensi Kedalaman Pondasi Main Dam 

 

Kedalaman pondasi bangunan Sabo ditentukan berdasarkan dari jenis material bawah 
permukaan tanah letak rencana Sabo Dam itu akan dibangun. Dari ketentuan diatas, berdasarkan 
tabel standar penetrasi kedalaman tanah didapat besarnya kedalaman pondasi banguanan Sabo yaitu 
4,00 m. 

 
3.00 

 
2.20 

 

 
 
 
 
 

15.00 
 

 
 
 
 
 
 

4.00 
 

 
1.00    3.75        3.00  

 
21.05 

10.50 2.80

 
Gambar 3. Sketsa Penampang Main Dam 

 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018) 

4.4.4 Perencanaan Kolam Olak/ Apron 
 

a.   Panjang Kolam Olak/ Apron (La) 
 

Dari hasil perhitungan menggunakan persamaan empiris dan hidraulik, panjang Kolam Olak 
 

/ Apron yang dipakai adalah berdasarkan persamaan empiris yaitu sebesar 20,00 m 
b.   Tebal Lantai Kolam Olak / Apron (ta) 

Berdasarkan dari hasil perhitungan, tebal lantai kolam olak didapat tebal lantai yaitu 1,13 m 
sedangakan berdasarkan tabel dengan lapisan dasar sungai pada lokasi perencanaan 
terletak pada lapisan pasir dan kerikil tebal lantai didapat sebesar 2,00 m sehingga nilai 
tebal lantai Kolak Olak yang digunakan adalah berdasarkan dari nilai tabel.
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4.4.5 Perencanaan Sub Dam 
 

Sub Dam merupakan struktur bangunan pendukung yang berada di depan Dam utama yang 
berfungsi untuk melindungi Dam utama terhadap gerusan maupun penurunan pada dasar sungai. Sub 
dam dan bagian-bagiannya seperti ambang pelimpah, tubuh dam, pondasi serta sayap di buat serupa 
dengan dam utama (Main Dam) sedangakan tinggi Sub Dam  berdasarkan perhitungan di dapat yaitu 
4,75 m dengan kedalaman pondasi 1,50 m 

 

4.5    Perhitungan Kontrol Stabilitas Main DamSabo 
 

4.5.1    Kontrol Stabilitas Main DamSabo (Kondisi Banjir) 
 

1.   Kontrol Stabilitas Terhadap Guling 
 

Mt 

Sf     = 

Mg 
 

=         5,77     ≥      1,50                      Aman 
 

2.   Kontrol Stabilitas Terhadap Geser
 

Sf     = 

 

f   V 

 H
 

=         2,19     ≥     1,50                                   Aman 
 

3.   Kontrol Terhadap Daya Dukung Pada Dasar Bangunan Sabo
 

 
σmax         = 

 
V 

b2 

 


 1 





 

 6e 

  Q 

b2 
       ijin

=    43,375 t/m
2
 

 

=    σmax         < Qijin 
 

=    43,375 <1097,286 t/m
2                                        

Aman 
 

4.5.2    Perhitungan Stabilitas Bangunan Sabo Dam Kondisi aliran debris 
 

1.   Kontrol Stabilitas Terhadap Guling 
 

Mt 

Sf     = 

Mg 
 

=         2,83 ≥       1,50                 Aman 
 

2.   Kontrol Stabilitas Terhadap Geser
 

Sf     = 

 

f   V 

 H 
=       1,59     ≥     1,50                       Aman

 

3.   Kontrol Terhadap Daya Dukung Pada Dasar Bangunan Sabo 
Daya   dukung   pada   dasar   tubuh   Main   Dam   bangunan   Sabo   dikontrol   dengan 
menggunakan persamaan Terzaghi sebagai berikut :

 

 
σmax         = 

 
V 

b2 

 


 1 





 

 6e 

  Q 

b2 
       ijin
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=    62.883 t/m
2

 

 

=    σmax         < Qijin 

=    62,883 <1097,286 t/m
2                                        

Aman 
 

4.6    Volume Tampungan Sedimen 
 

4.6.1 Data Volume Tampungan Sedimen Eksisting 
 

Dari data teknis kondisi eksisting bangunan Sabo Dam pada perencanaan sebelumnya di dapat 
bahwa jumlah sedimen yang mampu di tampung bangunan Sabo Dam pada Sungai Nangka adalah 

sebesar 201465 m
3 

sedangkan besarnya volume sedimen yang dapat di kontrol yaitu sebesar 101035 

m
3
. 

 

4.6.2 Volume Tampungan Sedimen Rencana 
 

Berdasarkan dari perhitungan volume tampungan sedimen dengan diketahui kemiringan sungai 
 

0,106 sehingga panjang total endapan sedimen yang terbentuk adalah 424,12 m dengan kapasitas 

tampungan  sedimen  sebesar375346,38  m
3   

yang  terdiri  dari  volume  sedimen  tertahan  sebesar 

250230,92 m
3 

dan volume sedimen kontrol sebesar 125115,46 m
3

 

 
Vs = 375346,38 m³ 

 

 
 
 
 
 

Volume sedimen terkontrol (Vc) 

 
Vol  tertahan = 250230,92 m3

 
Hd  =  15  m 

 
Vs  desain = 

375346,38m³ Vs  eksisting 

= 201465 m³

 

 
Sabo dam 

282,75 m  
424,14 m

 

Gambar 4.Sketsa Tampungan Sedimen Di Hulu Bangunan Sabo Dam 
 

(Sumber : Hasil perhitungan, 2018) 
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4.7    Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Perencanaan Bangunan Sabo di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timuri 

menggunakan standar satuan harga upah dan bahan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur 
NTB. Berikut rekapitulasi rencana anggaran biayanya. 

 
Tabel 4.  Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Bangunan Sabo 

 

 
NO. 

 
URAIAN   PEKERJAAN 

JUMLAH 

HARGA 

(Rp) 

 
I 

 
Pekerjaan  Persiapan 

 
Rp.                       117,966,600.00 

II Pekerjaan  Bongkaran Rp.                    8,583,035,318.60 

III Pekerjaan  Tanah  Rp.                    1,600,771,456.47 

IV Pekerjaan  Pasangan Rp.                  21,207,716,856.01 

V Pekerjaan  Beton  Rp.                    4,267,654,146.06 

VI Pekerjaan  Pasangan  Beronjong Rp.                       802,496,819.98 

VI Jumlah  Rp.                  36,579,641,197.13 

VII PPN  10%  x  V  Rp.                    3,657,964,119.71 

VIII Total  Rp.                  40,237,605,316.84 

IX Dibulatkan  Rp.                  40,237,000,000.00 

  
Terbilang  : 

 
Empat Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah 

  

 

(Sumber: Hasil perhitungan,2018)
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5.      KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1     Kesimpulan 

Dari hasil anlisis dan perhitungan perencanaan bangunan sabo dam dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1.   Berdasarkan dari perhitungan dan analisis pada perencanaan konstruksi bangunan sabo dam 

didapatkan kesimpulan diantaranya : 
a.   Pada perencanaan main dam didapat tinggi efektif main dam 15,00 m, kedalaman pondasi 

4,00 m, lebar mercu main dam 3,00 m, lebar dasar main dam 17,25 m dengan kemiringan 
tubuh main dam arah hulu 0,7 dan arah hilir 0,25. 

b.   Pada perencanaan sub dam sabo didapat tinggi sub dam sabo 4,75 m, kedalaman pondasi 
1,50 m, tebal mercu sub dam sabo 3,00 m, dengan kemiringan tubuh sub dam sabo arah hulu 
0,7 dan arah hilir 0,25 atau sama dengan kemiringan yang ada pada tubuh main dam. 

c. Pada perencanaan lantai kolam olak atau apron didapat panjang lantai kolam olak atau apron 
pada bangunan sabo adalah 20,00 m  dengan tebal lantai  didapat  yaitu  2,00  m  berupa 
pasangan batu kosong dan dilapisi dengan lapisan beton setebal 1,00 m. 

2.   Berdasarkan dari hasil perhitungan analisa stabilitas didapat bahwa pada kondisi banjir dan 
kondisi aliran debris konstruksi tubuh main dam bangunan sabo pada perencanaan ini aman 
terhadap tekanan maupun gaya yang ditimbulkan. 

3.   Berdasarkan dari perhitungan jumlah tampungan sedimen didapat bahwa volume sedimen yang 
mampu  ditampung bangunan  sabo  adalah  sebesar  375.346,38  m³  yang  terdiri  dari  volume 
tampungan tertahan sebesar 250.230,92 m³ dan volume terkontrol (control volume) yaitu sebesar 
125.115,46 m³ sedangakan pada pada desain sebelumnya jumlah tampungan sediemen yang 
mampu ditampung banguanan sabo eksisting yaitu sebesar 201.465  m³  dengan  volume kontrol 
yaitu sebesar 101.035 m³. 

4.   Besarnya jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk perencanaan bangunan 
sabo dam di Sungai Nangka, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur adalah sebesar 
Rp. 40,237,000,000-.(Empat puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). 

 
5.2     Saran 

Dari  hasil  analisis  perhitungan  dan  pembahasan,  Ada  beberapa  hal  yang  dapat 
disarankan dalam melakukan perencanaan bangunan sabo dam antara lain sebagai berikut: 

 

1.   Di dalam melakukan suatu perencanaan, maka sebaiknya data-data yang dibutuhkan sebaiknya 
dilengkapi terlebih dahulu agar tidak menghambat dan perencanaan dapat terselesaikan dalam 
waktu singkat. 

2.   Untuk mencegah terjadinya kegagalan fungsi apron pada bangunan sabo maka pada lapisan 
apron bangunan sabo sebaiknya diberikan proteksi yang berguna untuk mereduksi besarnya 
hantaman yang disebabkan oleh aliran dan material sedimen selain itu besarnya dimensi bukaan 
celah juga diperhitungkan terhadap besarnya material sedimen yang diijinkan lolos kewilayah 
hilirnya. 

3.   Pemeriksaan,  evaluasi,  dan  pemeliharaan/perbaikan  secara  berkala  perlu  dilakukan  agar 
bangunan sabo dam dapat bekerja dengan efektif dan optimal sehingga apabila terjadi 
kerusakan,maka dapat ditangani dengan cepat. 

4.   Untuk mencegah terjadinya bencana debris khususnya yang berdampak secara global, maka 
diharapkan adanya peranserta Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi maupun 
penyuluhan tentang fungsi dari bangunan Sabo terhadap bencana yang terjadi, karna pada saat 
terjadi bencana aliran debris di kawasan tersebut belum adanya sistim monitoring dan warning 
sistem terhadap datangnya bahaya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan 
antisipasi sebelum terjadinya bencana mengingat aliran debris terjadi sangat cepat dan sulit untuk 
di perkirakan sebelumnya, sehingga kerugian yang diterima masyarakat menjadi cukup besar. 
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