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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. URAIAN UMUM 

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai luas perairan 

sekitar 70 % dari luas seluruhnya yaitu berupa wilayah laut, sungai, danau dan 

rawa. Mengingat luasnya  wilayah perairan Indonesia yang banyak 

mengandung potensi ini, maka pengembangan wilayah peraian perlu 

ditingkatkan secara berkesinambungan. Salah satu kegiatan pengembangan 

sumber daya air yang perlu ditingkatkan adalah pelayaran (navigation).  

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah sungai, 

pengusahaan transportasi air melalui sungai merupakan alternatif lain dari 

sistem transportasi. Hal ini sangat penting mengingat di Indonesia banyak 

dijumpai sungai yang digunakan sebagai sarana transportasi seperti yang 

dilakukan pada sungai- sungai di Kalimantan dan Sumatera. Tetapi sungai- 

sungai tersebut tidak semuanya dapat dilalui oleh kapal. Salah satu 

penyebabnya adalah adanya perbedaan elevasi permukaan air yang cukup 

besar. 

   

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Pada Laporan Tugas Akhir ini kami membahas mengenai  

perencanaan konstruksi pintu air (lock construction). Konstruksi pintu air  

merupakan suatu konstruksi bangunan air yang digunakan sebagai sarana 

pelayaran kapal pada beberapa saluran yang bertemu di satu titik dengan 

elevasi muka air tiap saluran berbeda- beda, agar kapal yang melalui titik 

pertemuan tersebut bisa lewat dengan aman dan nyaman.  

Dalam  Tugas Akhir ini, konstruksi pintu air direncanakan pada 

pertemuan tiga buah saluran yang berlokasi di daerah Kudus tepatnya daerah 

pertemuan sungai Serang, Wulan dan Juana (Pintu Banjir Wilalung). 

     

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud dan tujuan perencanaan konstruksi pintu air ini adalah untuk 

mengatasi kendala pelayaran kapal yang melalui sungai Juana (mengingat 
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bahwa sungai Juana merupakan alur pelayaran bagi perahu/ kapal nelayan 

yang akan membongkar ikan- ikan hasil tangkapannya dan Juana Pati adalah 

salah satu kota Perikanan Laut tertua di Indonesia) dengan  perbedaan elevasi 

muka air dengan kedua sungai lainnya (sungai Serang dan Wulan), sehingga 

kapal tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan. 

Dengan adanya pintu air ini diharapkan dapat mendukung 

kelancaran kegiatan perikanan, lalu lintas barang, pariwisata dan juga 

transportasi manusia untuk masa yang akan datang.  

 

1.4. RUANG LINGKUP PERENCANAAN 

 Dalam perencanaan saluran pintu air ini, perhitungan meliputi: 

1. Perencanaan bentuk dan ukuran kamar (kolam) serta saluran                             

pengosongan dan pengisian. 

2. Perencanaan pintu gerbang dan schotbalk serta komponen - 

komponennya. 

3. Perencanaan pekerjaan struktur beton, termasuk pondasi tiang 

pancang. 

4. Perencanaan pengisian dan pengosongan kamar. 

5. Perencanaan  dewatering.   

6. Gambar perencanaan. 

7. Pembuatan rencana kerja dan syarat- syarat (RKS). 

8. Pembuatan harga satuan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

9. Rencana pelaksanaan yang meliputi: 

   - Penyusunan metode pelaksanaan  

   - Pembuatan network planning 

   - Pembuatan time schedule 

   - Pembuatan kurva “S” 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 7 bab dan 

beberapa sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai uraian secara umum, perumusan       

masalah, maksud dan tujuan perencanaan, ruang lingkup 

perencanaan serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 

BAB II     : STUDI PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai permasalahan teknis maupun non 

teknis serta teori untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

BAB III    : METODOLOGI 

Dalam bab ini dibahas mengenai metode dan langkah- langkah 

penyusunan TA. 

BAB IV    : PERHITUNGAN KONSTRUKSI 

Dalam bab ini dibahas mengenai langkah- langkah perhitungan 

konstruksi saluran pintu air serta unsure- unsure pendukungnya.  

BAB V     : RENCANA KERJA DAN SYARAT- SYARAT 

Dalam bab ini dibahas mengenai pembuatan rencana kerja dan 

syarat- syarat untuk pedoman pelaksanaan sebelum proyek 

dilaksanakan. 

BAB VI    : RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Dalam bab ini dibahas mengenai perhitungan rencana anggaran 

biaya sesuai dengan perencanaan sekaligus menentukan waktu 

pelaksanaan. 

BAB VII  : PENUTUP 

Pada bab akhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan mengenai 

hasil perhitungan. 
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1.6. DENAH LOKASI PERENCANAAN 

Denah lokasi perencanaan adalah sebagai berikut: 

                                           

 

 

                                         K.SERANG                                                      

                                                                                             

                                                  

                                                                                           U 

K. JUANA                                  SPA          

 

 

 

 

                                            K. WULAN                                                                                                      


