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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh sarana 

transportasinya. Sarana transportasi yang memadai dapat memudahkan 

masyarakat untuk mobilisasi dalam berbagai aktivitas sehari-harinya. Kepadatan 

penduduk Ibu Kota membuat populasi kendaraan pribadi dan polusi kendaraan 

bermotor semakin meningkat.  

Untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota, untuk saat ini DKI Jakarta 

masih berusaha memperbaiki moda transportasi umumnya. DKI Jakarta 

mengambil salah satu konsep yaitu Transit Oriented Development (TOD). Pada 

Panduan Rancangan Kota, TOD atau Transit Oriented Development sudah mulai 

masuk dalam panduan tersebut. Berdasarkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta 

tahun 2009, jumlah kendaraan mencapai 5,7 juta unit yang berkisar mencapai 

12,13 persen pertahun. Dari jumlah tersebut, 87.987 angkutan umum dan 5,6 juta 

merupakan kendaraan pribadi. Pada tahun 2009 total perjalanan per hari bias 

mencapai 20,7 juta perjalanan.  

IbuKota negara Republik Indonesia yang bertepat di Jakarta, dengan 

sistem transportasi yang kurang memadai dengan jumlah penduduk di kota 

tersebut. Mass Rapid Transit Jakarta memudahkan masyarakat IbuKota dalam 

akses transportasi umum dalam kota, sebagai penambahan moda transportasi yang 

berbasis kereta dan menurangi kepadatan penumpang pada kereta commuter atau 

KRL.  

Pada Transportasi MRT Jakarta memerlukan stasiun-stasiun sebagai 

tempat pelayanan untuk menaik maupun menurunkan penumpang. Stasiun pada 

proyek MRT Jakarta terdiri dari stasiun bawah tanah (underground) dan stasiun 

layang (elevated).  Pembangunan stasiun layang (elevated) MRT yang bertempat 

di Jakarta Selatan sedang dalam proses yaitu Stasiun Haji Nawi. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi angkutan umum maka 

konstruksi untuk fasilitas umum harus direncanakan sesuai dengan baik dari segi 
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kenyamanan, keamanan maupun keindahan. Ada dua bagian utama dari 

perencanaan bangunan yang meliputi bagian non struktur dan struktur. Bangunan 

yang dapat memikul beban, meliputi  pondasi, balok, kolom, plat dan lain 

sebagainya adalah bangunan struktur. Sedangkan bagian bangunan yang tidak 

memikul beban, meliputi dinding, plafon dan lain sebagainya adalah bangunan 

non struktur. Sehingga bangunan perlu didesain sekuat mungkin untuk 

menghasilkan struktur yang optimal dan aman.  

Pada tugas akhir perencanaan elevated construction ini digunakan 

konstruksi beton prategang box girder pada struktur utama dimana konstruksi 

tersebut memiliki kelebihan dari sisi biaya, stabilitas kekuatan, pelaksanaan di 

lapangan dan perawatannya  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang ditinjau dalam perencanaan elevated construction  

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, antara lain: 

1. Berapa dimensi beton box girder struktur utama MRT?  

2. Berapa banyak strand dan tulangan box girder yang diperlukan ? 

3. Bagaimana mengontrol keamanan struktur utama MRT terhadap beban 

yang disyaratkan RSNI T-12-2004?  

  

1.3 Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan yang bisa didapatkan dari perencanaan elevated 

construction  Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, antara lain: 

1. Dapat merencanakan dimensi box girder yang digunakan oleh MRT 

Jakarta. 

2. Dapat mengetahui tendon dan tulangan yang diperlukan.  

3. Dapat menganalisa kontrol keamanan struktur utama dengan pembebanan 

yang disyaratkan pada peraturan RSNI T-12-2004.  
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1.4  Batasan Masalah  

1. Studi Perencanaan adalah Paket CP103 terletak pada STA 5+369 – STA 

9+211 (Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M dan Stasiun 

Sisingamangaraja).Pada Tugas Akhir ini diambil stasiun Haji Nawi yang 

terletak pada STA 5+369 – STA 5+520 sedangkan untuk jalan layangnya 

terletak pada STA  5+369 – STA 6+560.  

2. Hanya merencanakan box girder.  

3. Tidak meninjau dari segi metode pelaksanaan, analisa biaya, arsitektur dan 

manajemen konstruksi.  

4. SNI pendukung jembatan menggunakan SNI T-12-2004 Perencanaan 

Struktur untuk jembatan dan  SNI 1725:2016 Pembebanan untuk 

Jembatan. 

5. Menggunakan standar teknis kereta api Indonesia  untuk struktur beton 

dan pondasi tahun 2006. 

6. Menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 

2012.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai pengembangan keilmuan tentang perencanaan box girder. 

2. Sebagai pembelajaran baru bagi dunia konstruksi.  

3. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang lainnya.  

 

1.6 Metode Penulisan  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam tugas akhir ini 

antara lain: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk pengambilan bahan dan pengumpulan 

data berdasarkan pada buku-buku, jurnal, dan lain-lain yang 

menggambarkan secara umum.   
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2. Studi Lapang  

Studi lapang dilakukan untuk pengambilan data-data yang diperlukan 

dalam perencanaan  sekaligus pengamatan pada pembangunan proyek 

tersebut. 

 


