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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Waduk Wonogiri yang dibangun pada tahun 1976 – 1980 dengan biaya 

sebesar US$ 101,055 juta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya 

bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri dan Jawa Tengah pada umumnya, selain itu 

Waduk Wonogiri juga berfungsi untuk kebutuhan irigasi, pengendalian banjir, air 

baku, pembangkit tenaga listrik, perikanan dan pariwisata. ( Perum Jasa Tirta I 

Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo) 

Secara spesifik kegunaan Waduk Wonogiri adalah untuk melayani daerah 

irigasi seluas + 28.000 Ha meliputi wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, 

Karanganyar, Klaten dan Sragen dengan pola tanam padi palawija, Waduk 

Wonogiri sebagai penyedia air irigasi di Colo barat dan Colo timur, Parangjoho, 

Plumbon, Songputri, Nawangan, Gondang, Pondok, Sangiran, Ngancar dan 

daerah irigasi pompa di Bengawan Solo Hulu dan Hilir, untuk pengendalian banjir 

khususnya mengamankan Kota Surakarta dan sekitarnya dari reduksi banjir 

besaran 4000 m3/dt menjadi 400 m3/dt. dengan kondisi besaran debit tiap 

tahunnya naik turun, untuk suplai air baku 2,5 m3/dt ke PDAM dan air industri 

sebesar 2,1 m3/dt, untuk pembangkit tenaga listrik (PLTA) sebesar 40 juta 

kwh/tahun, untuk perikanan darat dan untuk pariwisata. ( Perum Jasa Tirta I 

Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo ) 

Penelitian awal yang dilakukan oleh Konsultan Nippon Koei pada tahun 2001 

dalam studi Comprehensive Development and Management Plan (CDMP) 

memberikan hasil perkiraan volume sedimen yang sangat berbeda akibat 

sedimentasi yang sangat tinggi, sehingga kapasitas daya tampung Waduk 

Wonogiri pada musim penghujan menjadi sangat kurang. Besarnya sedimentasi 

tersebut mengakibatkan berkurangnya tampungan air di waduk, sehingga operasi 

pengaturan air Waduk Wonogiri perlu diperbarui. Dengan luas daerah irigasi yang 

cukup besar, maka cara pengoperasian Waduk Wonogiri merupakan masalah yang 



sangat penting  didalam memenuhi kebutuhan air irigasi. Daerah irigasi yang 

dilayani Waduk Wonogiri berkembang dari layanan awal sebesar 23.200 ha 

menjadi 28.000 ha disebabkan oleh adanya daerah irigasi di Colo barat dan Colo 

timur sebesar 440 juta m3, yang pada awalnya 23.200 ha (5Padi/2tahun); 

berkembang menjadi + 28.000 ha. Dari data yang ada di lapangan terjadi 

kekurangan air untuk irigasi pada waktu-waktu tertentu, adanya kekurangan air 

irigasi ini kemungkinan disebabkan karena kurang optimalnya manajemen air 

pada pengoperasian Waduk Wonogiri. Didalam melakukan studi optimasi operasi 

Waduk Wonogiri, perlu dilakukan studi imbangan air global, dan pedoman 

operasi yang mantap dengan mencakup potensi ketersediaan air dan kebutuhan 

air, sehingga pedoman pengoperasian yang akan dihasilkan nanti dapat digunakan 

secara optimal.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang masalah diatas dapat  dibuat  perumusan  masalah  yaitu:     

“bagaimana pola pengoperasian Waduk Wonogiri, agar dapat memanfaatkan 

potensi ketersediaan air secara optimal, baik untuk melayani daerah irigasi Colo 

Barat dan Colo Timur, serta  melayani daerah irigasi pompa di wilayah Bengawan 

Solo Hulu dan Hilir ”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Mengetahui karakteristik imbangan air Waduk Wonogiri.. 

b) Mendapatkan pedoman operasi Waduk Wonogiri dengan karakteristik 

waduk terbaru dengan luas daerah layanan irigasi sebesar 28.000 ha. 

 

 

 

 



 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai usulan pola 

pengoperasian Waduk Wonogiri, sehingga secara tidak langsung dapat -

meningkatkan pendapatan perkapita petani.  

 

 

E. Batasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian antara lain : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Waduk Wonogiri dan daerah pendistribusian 

irigasinya, dengan belum mempertimbangkan analisis dampak lingkungan 

dan sosial. 

2. Penelitian yang ditekankan yaitu pola pengoperasian Waduk Wonogiri. 

3. Kebutuhan air dimasa mendatang diasumsikan sama dengan kebutuhan 

sekarang (eksisting). 

 

 




