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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

  Keberadaan suatu waduk merupakan salah satu upaya manusia untuk 

mencukupi kebutuhan dan menjaga ketersediaan air sepanjang tahun sesuai dengan 

fungsi utamanya yaitu menampung air yang berlebih pada musim hujan untuk 

kemudian secara teratur dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sepanjang 

tahun. Namun, ketersediaan dan kebutuhan air kadang kala tidak selalu mencukupi 

kebutuhan hidup, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal ini terjadi karena 

tidak adanya keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air adalah 

adanya sedimen yang mengendap pada dasar waduk. Pola penyebaran sedimen 

tergantung dari topografi waduk, ukuran butiran dan pola operasional waduk tersebut. 

Endapan sedimen pada dasar waduk menyebabkan berkurangnya volume efektif 

waduk yang selanjutnya akan mempengaruhi umur operasional waduk.  

  Waduk Selorejo mulai beroperasi sejak tahun 1970, terletak di Desa Selorejo 

sekitar 50 km sebelah barat kota Malang dan dibangun dengan umur rencana 50 tahun 

sehingga diharapkan dapat beroperasi dan melayani kebutuhan air hingga tahun 2020. 

Sebagai salah satu unsur pengembangan sumber daya air pada daerah pengaliran Kali 

Konto, Kali Kwayangan dan Kali Pinjal, waduk tersebut difungsikan sebagai penahan 

banjir pada musim penghujan, pembangkit tenaga listrik, pariwisata, olah raga, dan 

lain-lain. Dalam pengoperasiannya, waduk tersebut menampung air hujan dan air 

sungai yang kemudian digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 

49 juta Kwh/tahun.  

  Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan dan pengoperasian waduk 

adalah bagaimana menjaga agar umur layanan waduk sesuai dengan yang 

direncanakan. Laju sedimentasi yang tinggi akan mengakibatkan umur layanan waduk 

menjadi berkurang dari yang direncanakan. Erosi merupakan salah satu penyebab 

timbulnya sedimentasi, baik secara alamiah, geologi, maupun akibat campur tangan 

manusia. Adanya penggundulan hutan pada daerah pengaliran sungai menyebabkan 
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terjadinya erosi pada tanah disekitarnya, sehingga mempercepat pendangkalan pada 

waduk  tersebut. 

Untuk mengatasi tingginya laju sedimentasi pada Waduk Selorejo, telah 

dilakukan berbagai upaya pengendalian sedimen oleh Perum Jasa Tirta I. Usaha-usaha 

yang telah dilakukan adalah konservasi tanah, penghijauan kembali dan pembuatan 

beberapa chek dam bronjong pada Kali Konto yang merupakan daerah aliran sungai 

prioritas. Tetapi usaha – usaha tersebut tidak berhasil karena tanah disekitar DAS Kali 

Konto sudah menjadi lahan pertanian sehingga usaha konservasi lahan sulit 

dilaksanakan dengan baik, sedangkan check dam bronjong yang dibangun tidak 

mampu bertahan lama karena check dam bronjong hanya bersifat semi permanen 

sehingga tidak mampu menampung sedimen yang ada. Karena usaha pengendalian 

sedimen yang dilakukan gagal mengakibatkan sedimen yang masuk ke dalam waduk 

cukup banyak sehingga mengurangi kapasitas tampungan efektif waduk. Usaha 

terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengerukan waduk dengan 

menggunakan kapal keruk. Pengerukan waduk membutuhkan biaya yang sangat 

tinggi oleh karena itu harus dilakukan usaha pengendalian sedimen yang baik untuk 

mencegah masuknya sedimen ke dalam waduk sehingga Waduk Selorejo dapat 

dioperasikan dan dimanfaatkan sampai dengan umur rencananya. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 
 

  Maksud dan tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk mengevaluasi laju 

sedimentasi pada Waduk Selorejo dan menentukan alternatif pengendalian yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah sedimentasi tersebut sehingga diharapkan umur 

waduk sesuai dengan yang direncanakan. 

 

1.3. Lokasi Studi 
 

  Waduk Selorejo terletak di Desa Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang, Propinsi Jawa Timur, sekitar 50 km sebelah barat kota Malang (lihat gambar 

1.1). Badan bendungan terletak pada Kali Konto yang merupakan hulu Sungai 

Brantas. Beroperasi mulai tahun 1970 dengan umur rencana 50 tahun.  
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  Inflow debit Waduk Selorejo berasal dari Kali Konto, Kali Kwayangan dan 

Kali Pinjal dengan luas daerah pengaliran 236 km2. Bagian hulu DAS Kali Konto 

mengalami penggundulan hutan yang menyebabkan erosi sehingga terdapat 

konsentrasi sedimen yang sangat tinggi pada Kali Konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  Peta Lokasi Studi 

 

1.4. Batasan Masalah 
 

Tugas Akhir ini memiliki batasan - batasan masalah  sebagai berikut : 

- Lokasi daerah kajian adalah Waduk Selorejo, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. 

- Evaluasi data menggunakan data sebelas tahun terakhir ( tahun 1994 – 

2004 ). 

- Evaluasi hanya dilakukan pada bagian hulu waduk. 

- Alternatif pengendalian erosi dan sedimentasi di Waduk Selorejo dengan 

perencanaan dam pengendali sedimen. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
 

  Sistem penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari delapan bab, masing – masing 

bab dibagi menjadi beberapa sub bab, kemudian diuraikan agar diketahui 

permasalahan yang dibicarakan dengan lebih mudah dan jelas.  Adapun sistematika 

penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara umum latar belakang, maksud dan 

tujuan, lokasi studi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang erosi tanah, sedimentasi, upaya 

penanggulangan erosi dan sedimentasi, metode analisis data hidrologi 

dan perencanaan dam pengendali sedimen. 

BAB III METODOLOGI 

Dalam bab ini diuraikan data daerah studi, analisis hidrologi dan 

perencanaan dam pengendali sedimen. 

BAB IV EVALUASI SEDIMEN DI WADUK SELOREJO DAN 

ALTERNATIF PENANGANANNYA 

Bab ini membahas evaluasi sedimen di Waduk Selorejo dan alternatif 

usaha penanganannya. 

BAB V ANALISIS HIDROLOGI 

Dalam bab ini diuraikan analisis hidrologi meliputi curah hujan rata  - 

rata daerah aliran, distribusi statistik curah hujan rencana dan 

perhitungan debit banjir rencana. 

BAB VI PERENCANAAN KONSTRUKSI DAM PENGENDALI SEDIMEN 

Dalam bab ini diuraikan perhitungan konstruksi dam pengendali 

sedimen. 

BAB VII DOKUMEN KONTRAK 

Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja dan Syarat – Syarat 

(RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Time Schedule, Network 

Planning dan Kurva S. 
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BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penulisan Tugas Akhir ini. 

 
 


