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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan karunia Allah SWT yang tidak ternilai dan terbarukan.

Tidak adanya air akan berdampak tiadanya kehidupan di alam ini. Air merupakan

kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air pada

musim penghujan melimpah, bahkan seringkali terjadi bencana banjir karena tidak

adanya pengelolaan yang baik, sedangkan pada saat musim kemarau ketersediaan

air semakin kecil bahkan terjadi kekeringan di sebagian daerah. Pemanfaatan

sumber daya alam yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan air akan

semakin mereduksi ketersediaan air (terutama pada musim kemarau). Tindakan-

tindakan manusia yang mereduksi ketersediaan air sebagai berikut: pemanfaatan

hutan untuk industri tanpa adanya reboisasi, pembukaan lahan pertanian baru,

penambangan sumber daya alam tanpa konservasi.

Pola dan strategi pemanfaatan air harus mempertimbangkan kebutuhan dan

ketersediaan air secara ruang dan waktu serta mempertimbangkan konservasi air.

Pola manajemen air yang mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan air

secara ruang dan waktu, akan didapatkan manfaat air secara optimal tanpa

mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Pola dan strategi air secara optimal

tersurat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.7/2004 tentang Sumber Daya Air,

bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan

lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 27 ayat 1 pada

penjelasan yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah ruang

pada sumber air (waduk, danau, rawa atau sungai) yang dialokasikan baik sebagai

fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Wilayah Kabupaten Grobogan sebagai penghasil padi dan jagung masih

memerlukan ketersediaan air irigasi untuk menunjang dan meningkatkan produksi

pangan tersebut. Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh merupakan salah satu

daerah dengan ketersediaan sumber air yang relatif sedikit, sehingga dibutuhkan
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sistem manajemen air yang akan menyimpan kelebihan air pada musim penghujan

dan akan memanfaatkan air pada musim kemarau. Salah satu penyelesaian teknis

di dalam menyimpan air pada kondisi berlebih dan mengeluarkan air pada saat

kekurangan air adalah dengan pembangunan bendungan, yaitu dengan

mempertimbangkan kondisi kontur (cekungan) di daerah Bandungharjo dan

kondisi geologi secara makro. Dengan adanya waduk di daerah tersebut

diharapkan dapat mencetak sawah baru dari tegalan menjadi sawah irigasi teknis.

Areal sawah tersebut meliputi Desa Bandungharjo dan desa-desa disekitarnya

yang secara geografis dapat memanfaatkan air dari Waduk Bandungharjo tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Penentuan lokasi as bendungan dan desain bendungan dengan

mempertimbangkan kondisi geoteknik setempat dan volume bendungan.

2. Kuat dukung tanah dasar bendungan setelah ditentukan desain bendungan.

3. Rembesan dan kestabilan bendungan, pada saat muka air maksimum dan

penurunan muka air bendungan secara cepat (tiba-tiba).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi, volume (kapasitas)

dan desain Bendungan (waduk) Bandungharjo yang aman terhadap kelongsoran

tebing, banjir serta rembesan yang terjadi.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu diadakan pembatasan masalah agar

penulisan lebih terarah dan terfokus pada masalah yang dihadapi. Batasan masalah

dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Kontur yang digunakan untuk desain merupakan kontur asli dari Peta Digital

Rupa Bumi BAKOSURTANAL 1999 ditambah kontur bantu dari penulis.

2. Data geoteknik menggunakan data sekunder dari penelitian studi terdahulu.
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3. Desain bendungan dengan mempertimbangkan kondisi geoteknik setempat dan

kebutuhan volume bendungan.

4. Keamanan bendungan ditinjau dari sisi keamanan terhadap kelongsoran yang

terjadi dan rembesan bendungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Akademis

a) Memberikan gambaran atau ilmu bagaimana merencanakan sebuah

bendungan (waduk).

b) Diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk Masyarakat

a) Diharapkan dapat memberikan pemahaman agar senantiasa menjaga

kelestarian air dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air.

b) Dengan adanya waduk Bandungharjo diharapkan memberikan dampak

positif bagi seluruh masyarakat sekitar bendungan serta di Daerah Sekitar

Aliran Sungai Glugu karena dapat memanfaatkan air bendungan (waduk)

pada saat musim kemarau dan menjaga kelestarian air tanah disekitarnya.


