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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gresik saat ini membutuhkan keberadaan stadion modern yang berkelas

internasional, karena belum memiliki stadion, sehingga dengan adanya stadion ini

dapat dipakai sebagai ajang peningkatan prestasi, wahana rekreasi,dan

pengembangan lingkungan perkotaan.Stadion Gresik sendiri berada di Jln Veteran,

Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas,Kabupaten Gresik.

Untuk memenuhi stadion berkelas internasional dalam perencanaannya

harus memperhatikan geometri lapangan  antara lain dimensi lapangan minimal;

lebar 64 meter, panjang 100 meter. Maksimal lebar 75 meter, panjang 110 meter.

Sedangkan untuk running track lebar setiap lintasan ditentukan 1,22 meter.Dan

untuk kelangsungan aktifitas di dalam stadion terutama pertandingan sepakbola

salah satunya bergantung pada sistem drainase yang ada. Sistem drainase di

stadion Gresik ini direncanakan memadai dengan standard FIFA agar air hujan

yang turun dapat dialirkan dengan baik dan lancar, sehingga tidak akan terjadi

genangan air yang tinggi dan lama surutnya. Jadi aktifitas pertandingan sepakbola

tidak akan terhalang. Hal ini dapat menambah pendapatan stadion yang diperoleh

dari berlangsungnya suatu pertandingan sepakbola.

Sistem drainase yang direncanakan adalah sistem sub surface drainage,

prinsip dari sistem drainase ini adalah mengalirkan air ke bawah. Air hujan yang

ada di lapangan akan merembes ke dalam tanah dengan permeabilitas tertentu

kemudian disalurkan melalui pipa-pipa yang berada di bawah lapangan ke saluran

pembuang.
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Lingkup sistem sub-surface drainage antara lain meliputi perencanaan

jarak, ukuran atau dimensi pipa-pipa drain yang dibutuhkan. Secara umum,

beberapa fungsi dari sistem sub-surface drainage untuk lapangan sepakbola

stadion Gresik adalah mengumpulkan dan mengalirkan air dari dalam stadion ke

saluran pembuang agar tidak terjadi genangan air, dan menurunkan muka air

tanah sehingga kondisi tanah tidak jenuh air.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini

yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan adalah :

1.Berapa Debit maksimum (QR10)yang diperlukan untuk memdrain genangan di

lapangan?

2.Berapa dimensi dan jarak efektif pemasangan pipa drain yang diperlukan dalam

perencanaan lapangan?

3.Berapa waktu yang diperlukan Debit maksimum (QR10) untuk mendarin

genangan yang terjadi di lapangan ?

1.3. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dititik beratkan pada:

1.Drainase bawah permukaan (sub-surface drainage).

2.Drainase permukaan (surface drainage).

3.Analisa hidrologi.
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1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dan perencanaan ini adalah:

1.Merencanakan debit maksimum (QR10) drainase lapangan sepak bola yang

mampu mendrain genangan akibat curah hujan.

2.Menentukan dimensi pipa dan jarak efektif pipa drain.

3.Menentukan waktu yang diperlukan debit maksimum (QR10) untuk mendrain

genangan.

1.5. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan

akhir maka penulis membatasi pembahasan hanya pada :

1.Perencanaan drainase lapangan sepak bola stadion Gresik.

2.Debit air kotor yang berasal dari fasilitas lain di sekitar lapangan sepak bola

tidak diperhitungkan.

3.Aspek ekonomi tidak diperhitungkan.

4.Tidak membahas AMDAL.


