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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Banjarmasin memiliki kawasan yang setrategis dalam 

menghubungkan sarana transportasi antar pulau di Indonesia dengan daerah yang 

ada di Kalimantan, baik melewati jalur darat maupun laut. Sehingga kota ini 

mendapat julukan menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di 

Kalimantan. 

Pelabuhan Banjarmasin merupakan pendukung utama transportasi laut yang 

secara langsung maupun tidak berperan aktif dalam pembangunan ekonomi 

Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka memenuhi pelayanan jasa 

kepelabuhanan, Pelabuhan Banjarmasin menyediakan Terminal General Cargo, 

Terminal Curah Kering, Terminal Petikemas serta Terminal Penumpang. Berbagai 

komoditi ekspor hasil Kalimantan Selatan antara lain : kayu, rotan, getah jelatung, 

kulit gemor, biji tengkawang, batubara dan lain sebagainya, dalam jumlah besar 

diekspor melalui Pelabuhan Banjarmasin, maupun dikirim untuk tujuan ke berbagai 

daerah guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Volume 

barang dan penumpang melalui pelabuhan ini terus meningkat setiap tahunnya, 

bahkan angkutan petikemas untuk tujuan ekspor mulai tampak dominan. 

Pengembangan Pelabuhan Banjarmasin selalu memperhatikan aspek-

aspek Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, 

Rencana Tata Guna Lahan untuk pengembangan pelabuhan, keselarasan dan 

keseimbangan dengan kegiatan di lingkungan Pelabuhan Banjarmasin dan tinjauan 

terhadap aspek lingkungan. 

Potensi kepalabuhanan Indonesia begitu besar, dua pertiga wilayah 

Indonesia berupa perairan, posisi negeri ini berada di persilangan rute perdagangan
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dunia, yang bisa memberikan peluang emas untuk sebuah kemajuan bangsa. Tetapi 

kenyataan yang ada bangsa ini tetap saja menjadi sebuah negara tertinggal, sebagai 

negara maritim sudah selayaknya bangsa ini menggali potensi kepelabuhanan yang 

maksimal, setidaknya untuk memudahkan berbagai produk ekonomi termasuk 

produk kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, ke berbagai 

negara lain. 

Aneka pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan serta pengaturan 

keperluan kelancaran transportasi laut di kemas dalam suatu ramuan sistem 

pelayanan terpadu selaras dengan kebutuhan dan permintaan pengguna jasa 

kepelabuhanan serta perkembangan teknologi dewasa ini. Saat ini Pelabuhan 

Banjarmasin telah melakukan penataan tahap akhir Terminal Petikemas untuk 

meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap kapal-kapal petikemas. Seperti halnya 

pada Pelabuhan Trisakti. 

Pelabuhan Trisakti berada di belahan kota Banjarmasin adalah pelabuhan 

terbesar dan tersibuk di Kalimantan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang 

arus masuk keluar barang ekspor impor maupun barang antar pulau dan Negara. 

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kelas IA dan berada pada urutan kedua setelah 

pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam lingkungan Pelindo III. Berada di bawah 

pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III pelabuhan ini merupakan kunci 

perekonomian baik di Kalimantan selatan maupun Kalimantan tengah. Karena 80 

persen barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan masyarakat lainnya dipasok 

melalui pelabuhan ini. Demikian juga sebaliknya sebagian besar hasil bumi, hasil 

hutan berupa kayu, rotan, getah jelatung, kulit gemor, biji tengkawang, batubara 

dan produk lainnya yang dikirim ke luar Kalimantan selatan, melewati pelabuhan 

Trisakti. Baik untuk tujuan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. “Pelabuhan 

Trisakti sangat penting, bagi perekonomian Kalimantan selatan,” tutur Farida 

Wariansih, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan selatan. 

Karenanya, ketika terjadi cuaca buruk diperairan dan pihak Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengeluarkan maklumat larangan berlayar, praktis 
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pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas lainnya terganggu. Disusul, 

kenaikan harga kebutuhan pokok serta dampak sosial lainnya di wilayah ini. 

Menurut data Pelindo III, arus keluar masuk barang melalui pelabuhan 

Trisakti ini pada 2012 mencapai 10.782.365 ton, 466.691 m3 dan 760.630 liter. Saat 

ini terjadi perpindahan moda angkutan barang yang semula konvensional beralih 

menjadi angkutan petikemas. Arus petikemas tercatat sebanyak 384.323 boks atau 

419.335 teus. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 maka terjadi kenaikan 

15%. Arus petikemas terus meningkat seiring peningkatan ekonomi daerah setiap 

tahunnya.   

Lapangan Penumpukan barang kemasan (container) Terminal Peti Kemas 

pelabuhan Trisakti Banjarmasin setiap tahunnya mengalami jumlah peningkatan 

yang sangat tinggi dalam kedatangan dan proses bongkar muat barang. Selain itu 

pada proses bongkar muat barang juga mengalami hal yang sama, hal ini dipicu 

oleh perkembangan industri yang mengalami kenaikan cukup pesat pada kota 

Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk meningkatkan pelayanan dan memperlancar 

operasional arus pengiriman-penerimaan barang baik nasional maupun 

internasional dan membangun peabuhan Trisakti yang lebih modern dalam 

menghadapi MEA, maka dilakukan perluasan pada lapangan penumpukan 

petikemas. Perluasan lapangan penumpukan container ini berlokasi di Eks. 

Hendratna Banjarmasin. 

Sekitar 20 juta hektar atau lebih dari 10% dari luas daratan di Indonesia 

merupakan tanah lunak yang terdiri dari tanah lempung lunak (soft clay soil) dan 

tanah gambut (peat soil). Tanah lempung lunak di Indonesia tersebar di sepanjang 

pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Pulau Sumatera, pantai barat, selatan, dan 

timur Pulau Kalimantan, pantai selatan Pulau Sulawesi serta pantai barat dan 

selatan Pulau Papua. 

Untuk pengembangan prasarana wilayah di Indonesia, tidak menutup 

kemungkinan bahwa infrastruktur harus dibangun pada daerah-daerah yang kondisi 

lapisan tanah dasarnya berupa tanah lempung lunak. Mengingat adanya masalah 
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pada tanah lempung lunak yang cukup berpengaruh pada keberhasilan 

pembangunan infrastruktur maka harus dilakukan perbaikan tanah agar 

infrastruktur tersebut tidak rusak sebelum umur yang direncanakan. 

Berdasarkan data tanah yang ada menunjukan bahwa tanah dasar di area 

perluasan Lapangan Penumpukan container Terminal Petikemas Banjarmasin 

adalah lapisan tanah lempung lunak yang tebal (Sumber: Penyelidikan Tanah 

Menggunakan SPT/Bore log. PT. Pelindo III ). Dengan melihat kondisi tanah 

tersebut Perencana akan menghadapi masalah, diantaranya sebagai berikut: 

 Daya dukung tanah yang rendah 

 Pemampatan tanah dasar yang tinggi dan berlangsur lama 

Tanah lempung lunak jenuh adalah tanah dengan rongga kapiler yang sangat 

kecil sehingga proses konsolidasi saat tanah dibebani memerlukan waktu cukup 

lama, sehingga untuk mengeluarkan air dari tanah secara cepat adalah dengan 

mebuat vertical drain pada radius tertentu sehingga air yang terkandung dalam 

tanah akan termobilisasi keluar melalui vertical drain yang telah terpasang. Vertical 

drain ini dapat berupa stone column atau menggunakan material fabricated lainnya. 

Pekerjaan vertical drain ini biasanya dikombinasikan dengan pekerjaan pre-

load berupa timbunan tanah, dengan maksud memberikan beban pada tanah 

sehingga air yang terkandung dalam tanah bisa termobilisasi dengan lebih cepat. 

Daya dukung tanah yang rendah akan menyebabkan ketidakmampuan tanah 

dasar menahan beban yang bekerja di atasnya. Selain itu pemampatan tanah yang 

tinggi mengakibatkan adanya perbedaan penurunan konsolidasi dan berdampak 

terjadinya kerusakan pada struktur diatas tanah dasar, maka dibutuhkan perkuatan 

tanah dasar agar mampu menahan beban di atasnya. 

Hardiyatmo (1994:82) menyatakan bahwa kecepatan konsolidasi yang 

rendah pada tanah-tanah lempung, lanau, dan tanah yang mudah mampat lainnya, 

dapat dipercepat dengan menggunakan metode drainase yang ditanam secara 

vertikal. Metode drainase vertikal ini memberikan lintasan air pori yang lebih 

pendek ke arah horizontal. Jarak arah horizontal yang lebih pendek menyebabkan 
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bertambahnya kecepatan proses konsolidasi beberapa kali lebih besar. Selain itu, 

permeabilitas tanah ke arah horizontal yang beberapa kali lebih besar juga 

memepercepat laju proses konsolidasi. 

Dengan demikian sangat diperlukan adanya perencanaan perbaikan tanah 

dasar, yang sesuai dengan kondisi tanah pada area penumpukan petikemas Terminal 

Peti Kemas Banjarmasin. Perbaikan tanah yang dipilih adalah metode pra 

pembebanan dengan kombinasi Prefabricated Vertical Drain (PVD) dan 

Geotextile. Metode ini dirasa cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi. 

Pada dasarnya, perbaikan tanah mempunyai tujuan secara umum, yaitu 

meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah, meningkatkan modulus tanah, 

mengurangi kompresibilitas tanah, mengontrol stabilitas volume 

(shrinkage danswelling) tanah, mengurangi kerentanan terhadap liquefaction, 

memperbaiki kualitas material untuk bahan konstruksi, dan memperkecil pengaruh 

untuk daerah sekitarnya.  

Dalam ilmu teknik sipil, jenis tanah dilihat dari besar butiran tanah. Secara 

garis besar dikedalaman tanah terdapat tanah yang mengandung butiran  

berdiameter besar seperti pasir/ krikil, batuan dan tanah berbutir halus seperti lanau, 

lempung. Tanah berbutir halus pada umumnya mempunyai kekuatan geser lebih 

rendah dari tanah berbutir besar. Tanah berbutir halus yang sering dijumpai adalah 

lempung atau lanau yang mempunyai tingkat kestabilan rendah, oleh karena itu 

perlu diadakannya perbaikan tanah. 

Dalam praktek usaha perbaikan tanah sering dijumpai dari cara yang 

tradisional sampai cara yang modern. Kedua cara tersebut dapat diterima tetapi 

secara ekonomi pada prinsipnya adalah stabilitas tanah ini untuk mencari alternatif 

perbaikan tanah yang termurah dan berkonsidi cukup stabil. Hampir selalu usaha 

perbaikan tanah menjadi mahal karena menyangkut perbaikan tanah dalam volume 

yang sangat besar. 
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Hardiyatmo (1994:196) Pondasi merupakan bagian paling bawah pada 

suatu struktur, fungsinya adalah meneruskan beban struktur ke lapisan tanah yang 

berada di bawah pondasi.  Analisa daya dukung tanah mempelajari kemampuan 

tanah dalam mendukung beban pondasi yang bekerja diatasnya. Apabila tanah 

mengalami pembebanan, maka tanah akan mengalami penurunan atau distorsi. Jika 

kekuatan tanah dilampaui, penurunan tanah akan sangat besar. Daya dukung ultimit 

(ultimate berning capacity) didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas 

dimana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. 

 

Hardiyatmo (1994:88) pembangun diatas tanah yang lunak, mudah mampat 

dan tebal dapat mengakibatkan masalah pada bangunan dikemudian hari. Seperti 

penurunan elevasi bangunan, dan kerusakan-kerusakan lain yang ditimbulkan dari 

sifat tanah itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat dihindari dengan cara 

membebani tanah sebelum pelaksanaan bangunanya, biasa disebut dengan metode 

prabembebanan (preoloding). Bertujuan untuk meniadakan atau mereduksi 

penurunan konsolidasi primer. Setelah penurunan konsolidasi primer selesai 

selanjutnya beban tanah dibongkar dan struktur dibangun diatas tanah tersebut. 

Selain mengurangi penurunan keuntungan lainnya adalah menambah kuat geser 

tanahnya. Pada pekerjaan untuk timbunan jalan raya, cara pembebanan dapat 

dilakukan dengan melebihkan tinggi timbunan. 

Menurut Hardiyatmo (2013:18) menyatakan bahwa geotekstil merupakan 

salah satu bahan geosintetik yang sering digunakan dalam pekerjaan teknik sipil 

pada lingkungan tanah. Geotekstil umunya berupa lembaran yang terbuat dari 

bahan-bahan sintetik, seperti: polypropylene, polyester, polyethylene, nylon, 

polyvinyl chloride. Material lembaran yang bersifat lolos air yang berbentuk bahan 

nir-anyam (nonwoven) dan rajutan atau anyaman (woven). 

Menurut Hardiyatmo (2013:04) geotekstil merupakan salah satu bahan 

geosintetik yang banyak digunakan dan material lolos air atau material tekstil yang 

terbuat dari bahan sintetis, seperti: polypropylene, polyester, polyethylene, nylon, 
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polyvinyl, chloride dan campuran dari bahan-bahan tersebut. Seluruh material 

tersebut adalah thermoplastic.   

Fungsi geotekstil sendiri menurut Hardiyatmo (2013:186) adalah sebagai 

tulangan, pemisah atau drainase dalam perkuatan timbunan. Bila timbunan terletak 

pada tanah lunak menyebabkan deformasi yang berlebihan dan timbunan menjadi 

melengkung sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan diatasnya. Pada 

prinsipnya timbunan sama halnya dengan balok yang dibebani, yaitu jika timbunan 

terlalu melengkung tajam, maka akan menimbulkan retakan-retakan di bagian 

bawahnya. Anilisi mekanika tanah dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

tanah dan geometri timbunannya, dari analisa tersebut akan dihasilkan kekuatan 

tulangan getekstil yang dibutuhkan agar timbunan tidak berdeformasi secara 

berlebihan. Peletakkan geotekstil di bawah timbunan jalan atau lereng serta 

bangunan yang berhubungan dengan tanah lainnya juga dapat mengurangi 

tegangan-tegangan pada lapisan tanah ketika mengalami tarik akibat beban yang 

bekerja. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan melakukan perbaikan tanah yang ada di Pelabuhan Peti Kemas Trisakti 

Kalimantan dengan metode PVD (Prefabricated Vertical Drain ). Penelitian yang 

akan diteliti berjudul “Perencanaan  Perbaikan Tanah dengan Preloading, 

Prefabricated Vertical Drain dan Geotextile pada Lapangan Penumpukan Peti 

Kemas di Terminal Petikemas Trisakti (Studi kasus: Lokasi Eks. Hendratna 

Banjarmasin)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas 

akhir ini sebagai berikut: 

1. Berapa beban preoloding yang diperlukan untuk diperoleh tinggi 

timbunan akhir sesuai dengan rencana? 
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2. Berapa besar pemampatan tanah dasar akibat beban yang bekerja di atas 

tanah dasar timbunan? 

3. Bagaimana desain Prefabricated Vertical Drain (PVD) untuk 

mempercepat pemampatan? 

4. Bagaimana desain perkuatan timbunan tanah dengan Geotextile? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari studi 

perencanaan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui beban preloading sehingga diperoleh tinggi timbunan akhir 

sesuai dengan rencana. 

2. Mengetahui besar pemampatan tanah dasar akibat beban yang bekerja 

di atas tanah dasar timbunan. 

3. Mengetahui desain Prefabricated Vertical Drain (PVD) yang sesuai 

dengan agar mempercepat pemampatan 

4. Mengetaui desain Geotextile sesuai dengan kebutuhan pererencanaan 

sehingga timbunan menjadi stabil. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghundari meluasnya bahasan permasalahan yang ada, maka studi 

dibatasi antara lain: 

1. Studi hanya dilakukan pada proyek pembangunan CY lokasi Eks. 

Hendratna Terminal Peti Kemas Trisakti Banjarmasin 

2. Tidak menghitung penurunan segera (immediate settlement) 

3. Tidak membahas Rencana Anggaran Biaya 

4. Tidak membahas perhitungan struktur di atas tanah dasar 

5. Tidak membahas metode pelaksanaan 
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1.5 Manfaat 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberi kajian pertimbangan bagi instansi 

terkait agar perbaikan tanah menjadi hal yang mendasar untuk pengerjaan proyek-

proyek pembangunan dalam hal pembangunan lapangan penumpukan petikemas, 

pembangunan jalan, jembatan maupun pengerjaan proyek pembangunan yang 

berkaitan dengan permasalahan dengan penanganan tanah bermasalah. 




