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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

 Bendungan Gondang diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang 

berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten 

Karanganyar dan sekitarnya, pembangunan bendungan itu diharap mampu memenuhi 

kebutuhan lahan pertanian dan sumberdaya listrik di Kabupaten Karanganyar, selain 

menyediakan air untuk irigasi, Bendungan Gondang juga mempunyai fungsi sebagai 

pembangkit listrik serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar bendungan 

melalui pengembangan perikanan air tawar, dan mendukung pengembangan sektor 

pariwisata Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.Pada Bendungan Gondang memiliki 

beberapa saluran atau pintu air.Diantaranya adalah pintu utama, pintu stoplog, pintu 

pengelak, pintu bannet slide (pintu sorong tekanan tinggi) dan pintu darurat. Dari beberapa 

pintu yang ada, penyusun mengambil perancangan pintu pengelak.  

Pintu pengelak sendiri merupakan bangunan penunjang pada suatu bendungan 

irigasi dan bendungan pengendali banjir, dibangun melintang sungai dan tegak lurus aliran 

sungai.Berfungsi untuk menaikan pemukaan air sungai sehingga air sungai lebih tinggi dari 

daerah yang akan diairi, selanjutnya air sungai dapat di alirkan ke irigasi dengan 

menggunakan saluran irigasi. 

 Dengan latar belakang diatas, maka dari penyusunan tugas akhir ini  

mengambil judul “perancangan pintu pengelak untuk waduk gondang karanganyar jawa 

tengah” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dalam merancang pengelak kita akan di hadapkan pada masalah debit  

air dan tinggi tekanan dari air untuk membuat pintu pengelak yang mampu menahan 

tekanan dari air sehingga kontruksi pintu pengelak bisa sesuai dengan yang di rencanakan. 

Baru kemudian mendesain atau merencanakan bagian – bagian dari pintu pengelak, maka 

soal yang timbul adalah : 

1. Bagaimana merancang atau mendesain kontruksi pintu pengelak yang sesuai 

dengan kondisi lokasi bendungan itu. 

1.3 Batasan Masalah  

Agar perancangan pintu pengelak ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan 

yang di inginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah 

dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :  

1.Menghitung gaya-gaya yang terjadi pada balok horizontal dan vertical 

2.Menghitung kekuatan plat daun pintu. 

3.Tidak membahas masalah pengelasan yang di gunakan pada proses 

perancangan. 

1.4. Tujuan 

 Adapun tujuan dari perancangan ini adalah : 

1. Untuk menutup aliran sungai setelah proses pembangunan terowong 

selesai. 

2. Mengetahui besar gaya – gaya yang terjadi pada pembuatan pintu air. 
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 1.5. Manfaat Perancangan 

 

 Berdasarkan fungsinya, pintu pengelak adalah bangunan penunjang bendungan irigasi dan 

juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir, untuk pembangunan sebuah bendungan 

bangunan pengelak sangat dibutuhkan untuk mengontrol debit air yang ditampung oleh pintu 

utama, karena apabila debit air yang ada tidak di kontrol dengan baik maka peluang kerusakan 

pada pintu atau tanggul utama bendungan akan lebih besar, oleh karena itu perancangan dan 

pembangunan pintu pengelak ini amatlah penting. 

Sangat perlu dilakukan upaya – upaya untuk mengatur dan meningkatkan daya guna 

(efisiensi) air yang mengalir, dan untuk itulah peran pintu pengelak ini diperlukan sebagai sarana 

irigasi yang baik. Pintu ini Dibangun melintang sungai dan tegak lurus aliran sungai. Berfungsi 

untuk menaikan pemukaan air sungai sehingga air sungai lebih tinggi dari daerah yang akan di 

aliri air, selanjutnya air sungai dapat di alirkan ke irigasi dengan menggunakan saluran irigasi. 

karena sumber kehidupan utama adalah air, dan untuk segala aktivitas manusia juga memerlukan 

air khususnya aktivitas pengairan, industri, maupun rumah tangga. 

 Dengan adanya saluran irigasi yang memadahi, masyarakat juga pasti akan sangat terbantu, 

khususnya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian atau perikanan, mereka bisa menggunakan 

air yang mengalir di saluran irigasi ini untuk mengairi sawah atau ladang, mengganti air kolam 

tempat budidaya ikan, atau keperluan lainya tanpa khawatir masalah ketersediaaan air. 

 Dampak dari pembangunan pintu pengelak ini selain mengurangi resiko kerusakan pintu 

utama pada sebuah bendungan dan juga resiko terjadinya debit air berlebihan yang dapat 

mengakibatkan banjir adalah menjadi sarana penyedia pasokan air untuk kebutuhan masyarakat 

yang berada di sekitar waduk gondang sendiri, hal ini sangatlah membantu untuk warga yang 
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mayoritas melakukan aktifitas disekitar waduk, karena mereka tidak perlu repot – repot untuk 

mencari sumber air di saat musim kemarau tiba dan juga tidak perlu merasa khawatir di saat musim 

hujan karena debit air yang di alirkan ke saluran irigasi selalu stabil meskipun saat kondisi hujan 

deras dan air yang mengalir melalui saluran irigasi ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi dan 

mendukung untuk kebutuhan aktifitas mereka sehari – hari. 


