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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang dan pelancar hubungan antar daerah,

pulau atau bahkan sampai antar benua dan bangsa yang dapat memajukan daerah

pengaruhnya. Dengan fungsi tersebut, pembangunan pelabuhan harus dapat

dipertanggung jawabkan baik secara sosial ekonomi maupun teknis. Sehubungan

dengan jenis pelayaran niaga, maka fungsi pelabuhan sebagai prasarana angkutan laut

juga disesuaikan. Salah satunya adalah pelabuhan ditinjau dari segi penggunaannya,

yaitu pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang dan

pelabuhan penyeberangan.

Wilayah Selatan Jawa Timur mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar dimana

untuk distribusinya membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang murah dan

efisien terutama untuk menunjang proses pemasaran hasil-hasil produk komoditi ke

berbagai wilayah (antar pulau) maupun antar negara. Dengan demikian pengembangan

transportasi laut di wilayah pesisir laut selatan Jawa Timur menjadi kebutuhan yang

sangat mendesak guna mengimbangi perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah Jawa

Timur bagian Utara.

Lokasi Pelabuhan Trenggalek secara tradicional cukup strategis, demikian juga

secara geografis, sehingga potensi pengembangannya di masa mendatang diharapkan

akan terjadi signifikan. Dukungan infrastrukstur berupa prasarana bangunan pelabuhan

yang memadai akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi.
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Sesuai Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengusahakan alternatif

pengembangan moda transpotasi laut melalui pelayaran Short shipping yang

membentang dari Pelabuhan Tanjung Perak sebagi pelabuhan pengumpul sampai

Pelabuhan Pacitan di wilayah Selatan, maka untuk mendorong semakin cepatnya

perkembangan transportasi laut di wilayah Jawa Timur bagian selatan, telah dilakukan

pengembangan Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai dari wilayah Kabupaten Pacitan sampai

dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk bagian wilayah Jawa Timur. JLS ini

berfungsi untuk membuka dan mempermudah distribusi pemasaran komoditi di wilayah

Selatan Jawa Timur, sehingga lebih memeratakan percepatan pembangunan antara

wilayah Utara dan Selatan Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai tugas akhir, penulis mencoba melakukan studi untuk merencanakan

pelabuhan barang di pantai Prigi Kabupaten Trenggalek . Agar studi perencanaan ini

lebih terarah, maka rumusan masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berapa besar tekanan yang diakibatkan oleh gelombang ?

2. Berapa dimensi poer dari bangunan Breakwater ?

3. Berapa jumlah penulangan poer ?

4. Bagaimana pondasi yang mendukung struktur breakwater tersebut ?

5. Dapat digunakan sebagai pembanding dasar perencanaan antara hasil studi dengan

perencanaan master plan yang sudah direncanakan sebelumnya.
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1.3. Batasan masalah

1. Jenis pelabuhan adalah pelabuhan barang.

2. Jenis kapal yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan adalah kapal dengan

kapasitas standar 5000 DWT dengan panjang berkisar 109 m.

3. Hanya menganalisa struktur utama breakwater meliputi analisa gelombang, poer

dan pondasi.

4. Tata cara perhitungan struktur beton mengacu kepada SK SNI-T-15-1991-03.

5. Pembebanan struktur mengacu kepada Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk

Gedung  1983.

6. Tidak menganalisa data hasil soil.

7. Tidak menganalisa data sedimen.

1.4. Maksud dan Tujuan

1. Mengetahui besarnya tekanan yang diakibatkan oleh gelombang.

2. Mengetahui dimensi poer.

3. Mengetahui berapa jumlah tulangan poer.

4. Mengetahui jenis pondasi yang mendukung struktur breakwater.

5. Dapat digunakan sebagai pembanding dasar perencanaan antara hasil studi dengan

perencanaan master plan yang sudah direncanakan sebelumnya.
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1.5. Metodologi Perencanaan

Metodologi  yang dilakukan untuk pembahasan Studi Perencanaan ini adalah sebagai

berikut :

1. Pengumpulan data-data : bathy-matri, topografi, data meteorology (angin), data

oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimentasi) dan penyelidikan tanah.

2. Peraturan, standar dan referensi yang dipergunakan dalam perencanaan struktur

breakwater ini adalah :

 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton SK SNI-T-15-1991-03

 Peraturan Umum Bangunan Baja Indonesia 1983

 Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung 1987

 Peraturan Perencanaan Jembatan Beton - BMS – 1992

3. Menganalisa besar tekanan yang diakibatkan gelombang.

4. Merencanakan struktur bangunan atas poer breakwater.

5. Merencanakan struktur bangunan bawah ( tiang pancang ).

6. Memberi kesimpulan dari hasil studi analisa perencanaan breakwater.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi kasus ini akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi uraian umum tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, sistematika penulisan.

BAB II : Studi Pustaka

Membahas tentang ketentuan dasar ( umum ) yang mengacu kepada literatur

– literatur yang dipergunakan dalam pembahasan.

BAB III : Data Perencanaan Hidro-Oseanografi

Membahas tentang kondisi geografis lokasi pembangunan breakwater dan

data – data sekunder sebagai bahan pendukung dalam studi perencanaan.

BAB IV : Perencanaan Breakwater Pelabuhan Prigi

Berisi  tentang analisa gelombang dan struktur pondasi breakwater

pelabuhan di Prigi Kabupaten Trenggalek.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan hasil perencanaan breakwater


