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1 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang   

 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merencanakan beberapa pembangunan 

bendungan yang berada di berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk memenuhi 

kebutuhan air nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat merencanakan target pembangunan 65 bendungan. 

Pembangunan bendungan tersebut terdiri dari pembangunan 16 bendungan lanjutan 

dan 49 bendungan baru. Salah satu bendungan baru yang dibangun adalah 

Bendungan Way Sekampung yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi 

Lampung. Area pembangunan bendungan mencakup wilayah yang luas, maka luas 

bendungan ini mencakup sebagian wilayah dari dua kabupaten di Provinsi 

Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan 

data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 461 ha 

area genangan berada di Kabupaten Pringsewu dan 206 ha area genangan berada di 

Kabupaten Tanggamus. 

Bendungan ini memiliki kapasitas daya tampung sebesar 68 juta m3. Sumber 

pasokan air dari bendungan ini berasal dari aliran Sungai Way Sekampung. Dengan 

kapasitas tersebut bendungan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air 

irigasi untuk daerah irigasi seluas 72.707 ha, pembangkit listrik mikrohidro sebesar 

5,4 MW, dan mereduksi banjir sebesar 185 m3/detik. Pembangunan bendungan ini 

selain berfungsi untuk keperluan irigasi, memenuhi kebutuhan air baku, pengendali 

banjir, dan pembangkit tenaga listrik, bendungan ini juga akan dijadikan salah satu 

objek wisata di Kabupaten Pringsewu sebagai pariwisata edukasi dan alam. 

Pembangunan Bendungan Way Sekampung tentu akan berdampak pada kondisi 

lalu lintas yang berdampak juga ke sarana pendukung transportasi yang ada di 

daerah bendungan tersebut. Daerah sekitar bendungan sebagai sarana perkantoran 

untuk menjalankan sistem kerja bendungan dan pariwisata tentunya harus 

disesuaikan dengan perancangan sarana penunjang transportasi yang baik agar 

lokasi perkantoran dan pariwisata tersebut mampu terlayani secara optimal dari segi 

transportasi. Maka dari itu, pada penelitian kali ini akan dilakukan analisis dan 
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perhitungan desain dari sarana penunjang transportasi di Bendungan Way 

Sekampung yang mencakup desain lahan parkir kendaraan, tebal perkerasan jalan 

akses dan perkerasan parkir Bendungan Way Sekampung. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain kawasan parkir di area Bendungan Way Sekampung? 

2. Bagaimana desain tebal perkerasan kawasan parkir di area Bendungan Way 

Sekampung? 

3. Bagaimana desain tebal perkerasan jalan akses kanan Bendungan Way 

Sekampung? 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendesain kawasan parkir di area Bendungan Way Sekampung; 

2. Mendesain tebal perkerasan dari lahan parkir di Bendungan Way Sekampung; 

3. Mendesain tebal perkerasan jalan akses kanan Bendungan Way Sekampung. 

 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di daerah pembangunan Proyek 

Bendungan Way Sekampung seperti yang tertera pada gambar di bawah: 
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Gambar 1.1. Layout Proyek Bendungan Way Sekampung 
 (Sumber: Dokumen Proyek Bendungan Way Sekampung) 

2. Data primer meliputi: 

a. Data karakteristik parkir pada kawasan parkir yang ada saat ini. 

b. Data lalu lintas di jalan menuju ke daerah wisata. 

3. Menganalisis model bangkitan dan tarikan akibat adanya Bendungan Way 

Sekampung dengan menggunakan teknik perhitungan ITE (Institute of 

Transportation Engineers); 

4. Desain parkir adalah desain layout parkir di lahan parkir, drainase dan tebal 

perkerasannya; 

5. Desain jalan menuju ke lokasi wisata adalah desain tebal perkerasan jalan; 

6. Tidak melakukan desain geometrik jalan menuju ke lokasi wisata; 

7. Tidak menghitung biaya desain maupun pembangunannya; 

8. Dalam penelitian ini, desain kawasan parkir hanya memperhitungkan untuk 

kawasan parkir off street. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 
 

Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup  

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian dasar-dasar teori yang mendukung analisis permasalahan yang 

akan dilakukan kemudian. 
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3. BAB III METODOLOGI 

Berisi metode penelitian beserta pendekatan masalah dan cara pemecahannya. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil perencanaan dan analisis desain yang sesuai dengan metode 

penelitian yang digunakan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


