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A.  PENDAHULUAN 

Pada Hari Sabtu, tanggal 26 November 2011, sekitar pukul 16.20 
WITA telah terjadi keruntuhan Jembatan Mahakam II yang terletak di 
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan 
Timur. Runtuhnya jembatan ini mengakibatkan terputusnya jalur 
penghubung antara Kota Tenggarong dengan Tenggarong Seberang 
yang menuju ke Samarinda. 

Keesokan harinya, Minggu, tanggal 27 November 2011, Tim 
Investigasi dari LPPM UGM yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Danang 
Parikesit, M.Sc, Dr. Adhy Kurniawan, ST dan Ir. M. Noer Ilham, MT 
meninjau lokasi kejadian untuk melakukan investigasi runtuhnya 
jembatan tersebut. Saat tiba di tempat kejadian, sudah terpasang 
police line dan hanya tim yang akan melakukan investigasi saja yang 
diijinkan masuk. 

Tim investigasi melakukan pengamatan secara visual, mencatat dan 
mendokumentasikan semua fakta temuan di lapangan yang dianggap 
penting untuk dikaji dan dianalisis. 

 

B. DESKRIPSI JEMBATAN 

Jembatan Mahakam II Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim mulai 
dibangun pada Tahun 1995 dan diresmikan pada Tahun 2001. 
Kontraktor Pelaksana  : PT Hutama Karya 
Konsultan Perencana  : PT Perencana Djaja 
Konsultan Pengawas  : PT PCI Consultant. 
Biaya konstruksi  : 120 M 
Pendanaan berasal dari : 
 APBD Kabupaten, APBD Propinsi. 
 APBN SPL OECF, APBN 1999/2000, Bantuan kabel dan rangka 

baja. 
 DAK Pemeliharaan : 2005, 2008, 2011 
 Pelaksana Pemeliharaan 2011 : PT Bukaka 

 
 

C.  DATA TEKNIS JEMBATAN 

 Tipe Jembatan   : Gantung (Suspension Bridge)  
 Panjang total Jembatan  : 710 m 
 Main span     : 270 m 
 Side span     : 100 m 
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 Approach span   : 120 m 
 Navigation clearance  : 15 m 
 Tinggi portal pylon  : 53 m 
 Lebar jalur lalu lintas   : 7 m 
 Lebar trotoar    : 1 m 
 Lebar total jembatan  : 9 m 
 Vehicle clearance  : 5 m 
 
1. STRUKTUR BAWAH : 

 
 Jenis fondasi      : Tiang pancang baja diameter  

   600 mm dan 1000 mm. 
 Pilecap dan kolom portal beton dengan mutu beton K-225.  
 
2. STRUKTUR ATAS : 

 
 Rangka baja     : Truss type 45 A Bukaka setara 

dengan rangka baja Austria. 
 Length of truss    : 470 m 
 Jumlah strands kabel utama   : 2 x 19 strands. 
 Number of clamps and hanger  : 2 x 44 bh. 
 Kabel utama dan kabel penggantung vertikal (hanger) produksi 

luar negeri yang dipesan dari Kanada dan Austria.  
 Alat sambung kabel penggantung ke kabel utama (unit sadle and 

clamps) produksi dalam negeri. 
 Lantai jembatan komposit baja beton dengan span deck. 
 Portal Pylon terdiri dari Portal Beton (tinggi 15 m) pada bagian 

bawah dan Portal Baja (tinggi 38 m) pada bagian atas yang 
dihubungkan dengan baseplate dan angkur. 

 
Sistim struktur jembatan Kutai Kartanegara 

MAIN SPANSIDESPANAPPROACH SPAN SIDESPAN APPROACH SPAN

710

100 270 100

15

4
6

5

3

2

1

7
8

9

10

120 120

NAVIGATION CLEARANCE

1. FONDASI TIANG PANCANG BAJA
2. PILE CAP
3. PORTAL PYLON BETON
4. PORTAL PYLON BAJA
5. TRUSS JEMBATAN

6. KABEL UTAMA (MAIN CABLE)
7. KABEL PENGGANTUNG (HANGER)
8. ALAT PENGGANTUNG (SADLE AND CLAMPS)
9. BLOK ANGKUR UJUNG KABEL UTAMA

10. ABUTMENT

TOTAL SPAN

53
40



LAPORAN INVESTIGASI RUNTUHNYA JEMBATAN MAHAKAM II TENGGARONG 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 

November 30, 2011 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UGM                Halaman       3 

 

 

 
Kondisi setelah rangka (truss) jembatan runtuh 

 
 

D. INFORMASI AWAL SAAT KEJADIAN 

1) Terdapat aktivitas persiapan perbaikan (Rehabilitasi Jembatan) 
satu sisi badan jembatan yang dilakukan oleh 6 orang pekerja dari 
PT. Bukaka. 

2) Kegiatan dilaksanakan tanpa melakukan penutupan lalu-lintas 
kendaraan di jembatan. 

3) Informasi dari Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, ada berita 
acara akan dilakukan penutupan jembatan selama 21 hari 
kegiatan pemeliharaan.  

4) Kegiatan Penutupan Jembatan belum dilaksanakan karena masih 
dinyatakan sebagai Tahap Persiapan. 

5) Item pokok kegiatan perbaikan adalah pengecekan, penggantian 
dan pengencangan baut yang kendor. 

6) Diindikasikan pada saat terjadi pengencangan baut jembatan, dan 
beban lalu-lintas kendaraan tetap bekerja, tiba-tiba alat sambung 
kabel penggantung di bentang tengah lepas dari kabel utamanya. 

7) Seluruh alat sambung kabel penggantung vertikal (sadel dan klem) 
di bentang tengah jebol dan jembatan runtuh, selama kurang lebih 
30 detik. 

8) Data korban dilaporkan 4 orang meninggal, dan kurang lebih 40 
orang hilang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke SamarindaKe Tenggarong 
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E.  REALITA JEMBATAN SETELAH RUNTUH 

1) Kabel penggantung utama kondisinya masih utuh. 

 

 

Alat penggantung kabel 
yang masih tersisa 

Kabel penggantung 
vertikal (hanger) 

Klem ujung bawah lepas

Lantai jembatan (compossit deck) 
yang tertahan di balok diafragma 

Kabel utama
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Kabel penggantung utama masih utuh 

2)  Blok ujung dan angkur strands kabel utama di dekat abutment 
tidak jebol. 

 

 

 

Strands kabel utama jumlah 
= 19 (SC19) masih utuh 

Stands kabel utama 

Angkur 
strands kabel 
utama masih 
bagus 
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Blok ujung dan angkur strans kabel utama tidak rusak 

3) Dua buah portal pylon baja (arah Samarinda dan Tenggarong) 
masih berdiri walaupun baseplate pada kaki portal baja ada yang 
sudah sudah tergeser atau terangkat sebagian dari kolom 
pedestalnya. 

 
Portal pylon arah Samarinda 

 

 
Portal pylon arah Tenggarong 

hanger 

terangkat 

tergeser 

Fondasi masih  
kelihatan kokoh  
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4) Kolom beton pedestal di bawah kaki portal pylon rata-rata masih 
utuh hanya ada sedikit bagian yang mengalami spalling selimut 
beton pada bagian baseplate yang terangkat. 

5) Fondasi tiang pancang baja dan pilecap-nya masih kelihatan 
kokoh berdiri menyangga kaki kolom portal pylon beton. 

6) Seluruh konstruksi rangka (truss) jembatan jatuh beserta kabel 
penggantung vertikalnya (hanger). 

 

Seluruh truss jembatan jatuh 

 

7) Hampir semua alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel 
utama (unit sadle and clamps) rusak dan terlepas dari kabel 
utamanya dan hanya ada satu yang tersisa yaitu yang terletak 
dekat portal pylon arah ke Samarinda dengan kondisi kabel 
vertikal (hanger) masih tergantung pada kabel utama tetapi klem 
ujung bawahnya sudah terlepas. 

Kabel penggantung 

vertikal (hanger) 

Truss jembatan jatuh 



LAPORAN INVESTIGASI RUNTUHNYA JEMBATAN MAHAKAM II TENGGARONG 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 

November 30, 2011 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UGM                Halaman       8 

 

 

8) Tidak dijumpai kabel penggantung vertikal (hanger) yang putus di 
bagian kabelnya tetapi hampir semua alat sambung kabel 
penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) rusak 
atau patah dan puing-puingnya banyak dijumpai di lapangan. 

 

Permukaan patah
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Kabel penggantung vertikal yang terlepas 

Kabel penggantung 

vertikal (hanger)

Baut klemnya patah 

Klem bawah 
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Puing-puing alat sambung kabel penggantung vertikal 

 

hanger

Klem bawah 

sadle
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Baut klem atas yang patah 

Baut klem atas patah 

Permukaan bidang patah 
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Baut klem bawah yang patah 

Baut klem 
bawah patah 

Permukaan bidang patah
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Puing-puing alat sambung kabel penggantung vertikal 

 

Patahan baut klem bawah 

Sadle

Sadle

http://www.tekniksipil.org
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9) Portal baja pylon arah ke Samarinda, salah satu kakinya terangkat 
sekitar 5 cm pada sisi luar baseplat.  

 

 

 

Kondisi kaki portal pylon baja arah Samarinda 

Terangkat 
sekitar 5 cm 

Sekitar 5 cm

spalling
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10) Kondisi kaki pylon portal baja arah Tenggarong bergeser sekitar 
50 sampai 60 cm dari kedudukannya. 

 

 

Portal pylon tergeser 50 cm sampai 60 cm 

Tergeser 50 – 60 cm 

50 – 60 cm
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F.  HIPOTESIS KEGAGALAN KONSTRUKSI  

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan seperti yang 
disebutkan di atas, menunjukkan bahwa jatuhnya truss jembatan 
beserta kabel penggantung vertikal (hanger) terjadi akibat kegagalan 
konstruksi pada alat sambung kabel penggantung vertikal (clamps 
and sadle) yang menghubungkan dengan kabel utama. Bentuk dan 
detail konstruksi alat sambung penggantung kabel vertikal ke kabel 
utama (unit sadel dan klem) adalah seperti Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Gambar alat sambung kabel penggantung ke kabel utama 

 

G.  PREDIKSI MEKANISME KEGAGALAN 

Pada saat konstruksi alat sambung kabel penggantung vertikal ke 
kabel utama (unit sadel dan klem) patah pada bagian baut klemnya, 
maka akan terjadi redistribusi beban yang lebih besar yang disertai 
impact pada kabel vertikal di sebelahnya yang mengakibatkan 
konstruksi alat sambung kabel penggantung di sebelanya ikut patah 
karena kekuatannya terlampaui. Apabila bahan alat sambung kabel 

Strands kabel utama jumlah = 19 

Kabel penggantung (hanger)

clamps 

clamps

sadle
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penggantung tersebut telah mengalami degradasi kekuatan akibat 
kelelahan (fatigue) pada bagian yang mengalami konsentrasi 
tegangan akibat geser, maka peristiwa ini menimbulkan efek secara 
beruntun sampai seluruh truss jembatan dan kabel penggantungnya 
terlepas dari kabel utamanya. Kegagalan geser pada baut klem alat 
sambung ini bersifat getas (brittle) sehingga terjadinya secara tiba-
tiba tanpa ditandai gejala adanya deformasi (lendutan) yang besar 
pada struktur. Adanya satu kabel vertikal yang masih tersisa beserta 
konstruksi alat sambungnya yang terletak dekat portal pylon diduga 
pada saat truss jembatan jatuh dan menghantam balok diafragma 
portal beton, posisi truss miring ke arah sisi depannya sehingga 
sehingga klem kabel vertikal bagian bawah yang lepas.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar lokasi 
titik lemah terjadinya patah geser pada alat sambung kabel 
penggantung vertikal ke kabel utama (unit klem dan sadel)  adalah 
pada bagian baut klemnya seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Lokasi titik lemah terjadinya konsentrasi tegangan geser 

Titik lemahTitik lemah 
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Penyebab kegagalan konstruksi alat sambung kabel penggantung 
vertikal (unit klem dan sadel) ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dan 
harus dibuktikan secara laboratories yang disertai analisis yang 
akurat. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kegagalan 
konstruksi tersebut antara lain : 

1) Kurang baiknya perawatan jembatan yang menyebabkan 
konstruksi alat penggantung kabel vertikal tidak berfungsi dengan 
baik dan tidak terdeteksi kemungkinan adanya kerusakan dini. 

2) Kelelahan (fatigue) pada bahan konstruksi alat penggantung kabel 
vertikal akibat kesalahan design dalam pemilihan bahan atau 
sering terjadi kelebihan beban rencana (over load) yang 
mempercepat proses terjadinya degradasi kekuatan. 

3) Kualitas bahan konstruksi alat sambung kabel penggantung ke 
kabel utama yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar 
perencanaan yang ditetapkan. 

4) Kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perawatan konstruksi 
atau kesalahan dalam menyusun standar operasional dan 
perawatan konstruksi yang direncanakan. 

5) Kemungkinan terjadinya penyimpangan kaidah teknik sipil dalam 
perencanaan karena seharusnya konstruksi alat penyambung (unit 
sadel dan klem) harus lebih kuat dari kabel penggantung (hanger) 
yang disambungkan pada kabel utama. 

6) Kesalahan design dalam menentukan jenis bahan/material untuk 
alat penyambung kabel penggantung vertikal (clamps and sadle) 
yang dibuat dari bahan besi tuang/cor (Cast Iron) atau kesalahan 
dalam menentukan jenis atau kapasitas kekuatan alat tersebut.  

 

H.  HAL YANG PERLU DILAKUKAN 

1) Perlu dilakukan uji kualitas material atau bahan konstruksi alat 
penggantung kabel vertikal (unit klem dan sadel) yang menurut 
informasi diproduksi lokal dari bahan besi tuang Cast Iron FC-25 
(kuat tarik 25 kg/mm2) untuk bahan sadel dan untuk bahan klem 
digunakan besi tuang Ductile Cast Iron FCD-60 (kuat tarik 60 
kg/cm2). 

2) Perlu dilakukan uji fatigue di laboratorium terhadap bahan 
konstruksi alat sambung kabel penggantung ke kabel utama guna 
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memprediksi umur pakai alat tersebut yang seharusnya bisa 
mencapai umur rencana jembatan minimal 50 tahun. 

3) Perlu dilakukan analisis kekuatan konstruksi alat sambung kabel 
penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) 
terhadap beban mati dan beban lalu-lintas kendaraan yang terjadi 
dan bagaimana pengaruhnya apabila salah satu atau lebih dari 
alat penggantung vertikal tersebut tidak berfungsi dengan baik. 

4) Perlu dilakukan analisis yang akurat dengan model struktur untuk 
simulasi mekanisme keruntuhan struktur guna membuktikan 
penyebab keruntuhan truss jembatan akibat kegagalan geser pada 
baut klem alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel 
utama (clamps and sadle). 

5) Perlu dibuktikan melalui analisis bahwa dimensi dan spesifikasi 
bahan alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama 
(unit sadel dan klem) telah sesuai dengan kekuatan yang 
disyaratkan dalam menahan beban jembatan. 

6) Perlu dikaji apakah penggunaan bahan untuk alat sambung yang 
terbuat dari besi tuang/cor (Cast Iron) yang menerima konsentrasi 
tegangan geser itu sudah tepat, hal ini mengingat sifat bahan 
tersebut cenderung getas dibanding baja tempa atau baja press. 

 

I.  CATATAN INFORMASI TAMBAHAN 

Bupati Kutai Kertanegara mengatakan : 

1) Kontraktor pekerjaan rehabilitasi jembatan adalah PT. Bukaka. 

2) Ada berita acara penutupan jembatan selama 21 hari selama 
masa pelaksanaan. 

3) Jembatan tidak ditutup atas alasan, pekerjaan masih tahap 
persiapan. 

4) Terdapat 6 orang pekerja saat jembatan runtuh. 

5) Kegiatan SAR tidak dihentikan, kecuali penyelaman disekitar 
lokasi Jembatan, karena adanya kekhawatiran akan robohnya 
portal pylon baja yang kakinya sudah tergeser. 

6) Kegiatan investigasi belum selesai dilaksanakan. 

7) Evakuasi kurban terus diupayakan. 
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8) Dalam waktu 3 x 48 jam akan dilakukan pengamanan terhadap 
portal pylon baja yang sudah tergeser agar tidak membahayakan 
Tim SAR yang mengevakuasi korban. 

Rumor yang berkembang di masyarakat saat itu : 
1) Jembatan runtuh karena sering ditabrak kapal tongkang. 
2) Sering terjadi kelebihan beban (over-load) pada jembatan. 
3) Sebelumnya jembatan sudah mengalami pergeseran 15 cm. 
 

J. PENUTUP 

Demikian laporan Investigasi Runtuhnya Jembatan Mahakam II, 
Tenggarong, Kutai Kartanegra, Kaltim ini dibuat semoga dapat 
memberikan wawasan tambahan dan manfaat bagi pengambil 
kebijakan. 

 

Yogyakarta, 30 November 2011 
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