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BAB 1 

 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1   Tinjauan Umum 
 

Air adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Distribusi 

air secara alamiah, dipandang dari aspek ruang dan waktu adalah tidak ideal. Sebagai 

contoh, dalam usaha cocok tanam, air yang tersedia di alam (melalui kejadian hujan) 

tidak selalu mengikuti fase-fase pertumbuhan tanaman. Dan bila tidak ada usaha 

pengendalian pada musim hujan, akan terjadi banjir, erosi, dan tanah longsor sedang pada 

musim kemarau akan terjadi kekeringan. Hal di atas jelas sangat merugikan. Tetapi 

timbullah kesadaran bahwa sumber daya air yang ada ternyata tidak bisa digunakan 

secara alamiah atau langsung untuk memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat.  

Salah satu strategi pengembangan Sumber Daya Air  dalam mengatasi 

kekurangan air dimasa datang pada musim kemarau dan untuk memenuhi diversifikasi 

kebutuhan air adalah dengan pembangunan Embung. Konstruksi ini dibuat karena banyak 

sungai di Indonesia, terutama di Jawa airnya berlebihan di musim penghujan dan debit 

sungai sangat kecil di musim kemarau. Dengan adanya Embung diharapkan air yang 

berlebihan di musim penghujan tidak menimbulkan banjir dan dapat ditampung untuk 

dimanfaatkan pada musim kemarau. 

1.2   Latar  Belakang 
 

Perkembangan penduduk di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun terus 

menunjukkan peningkatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi pun relatif cepat, sehingga 

kebutuhan air baku akan lebih meningkat. Kebutuhan air baku di Kabupaten 

Karanganyar, khususnya daerah perbukitan / pegunungan ( Jatiyoso, Meteseh, 

Tawangmangu, Ngargoyoso dan Jenawi ) selama ini, sebagian diperoleh dari air sumur 

dan untuk produksi pertanian / perkebunan menggunakan pola tadah hujan 
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Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar, membuat  kebijakan  yaitu pemanfaatan sumber – sumber daya air  yang 

ada guna memenuhi kebutuhan air baku, yang dapat dimanfaatkan untuk air minum bagi 

masyarakat, meningkatkan produksi pertanian dengan membuat jaringan irigasi. Sebagai 

implementasi kebijakan tersebut, maka  dibangun Embung Jlantah , dengan tujuan air 

yang ada  dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Dengan pengelolaan  yang  baik 

maka kekurangan air terutama pada musim kemarau  sedikit dapat dihindari.  

1.3    Lokasi Perencanaan 
 

   Secara administratif Embung Jlantah terletak di Desa Tlobo Ledhok – 

Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Embung ini direncanakan 

untuk menampung air yang mengalir melalui Sungai Jlantah dimana DAS sungai ini 

berada di wilayah Kecamatan Jatiyoso hingga sebagian Kecamatan Tawangmangu. Peta 

sungai dan peta waduk terlampir yang disajikan dalam Gambar.1. 

 Secara geomorfologi lokasi ini terletak pada perbukitan bergelombang kuat 

yang secara umum mempunyai kelerengan lebih besar dari 40° dan terletak pada elevasi 

diatas 500 m dari permukaan laut rata-rata (dpl). Sisi barat / barat daya Sungai Jlantah 

dimana Embung akan dibangun, terletak di perbukitan dengan tebing yang sangat curam 

bahkan mendekati vertikal yang bagian atasnya merupakan kebun penduduk. Sedangkan 

sisi timur lautnya merupakan lahan kosong dan daerah persawahan dengan litologi 

lempung lanau, pemukiman yang relatif datar dan bergelombang lemah. 

Batas administratif : 

 Utara  : Desa Karangsari, Kecamatan. Jumapolo, Kabupaten Karanganyar 

 Selatan  : Desa Jatiyoso, Kecamatan. Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar 

 Barat  : Desa Kadipuro, Kecamatan. Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. 

 Timur  : Desa Tlobo, Kecamatan. Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar 
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1.4    Maksud dan Tujuan 
 

Maksud direncanakan pembangunan Embung Jlantah ini, adalah sebagai wadah 

/ tampungan air di musim hujan yang sekaligus dapat mengurangi bencana banjir dan di 

musim kemarau air dapat digunakan secara efisien. Dengan hanya mengandalkan sumber 

air dari curah hujan diharapkan pembangunan Embung Jlantah akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Tersedianya sumber air pada musim kemarau yang dekat dengan pemukiman 

penduduk. 

2. Terjadi peningkatan produktifitas lahan. 

3. Dengan tersedianya air yang cukup, dapat menunjang keberhasilan perekonomian 

di daerah sekitar. 

4. Menanggulangi bencana banjir.  

5. Dapat meningkatkan produksi pertanian, pendapatan dan lapangan pekerjaan 

Adapun tujuan perencanaan Embung Wisnu  diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

 Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Lolong melalui pemanfaatan 

sistem sumber air yang tersedia khususnya adalah penyediaan air baku dan 

pengendalian banjir 

 Dapat digunakan sebagai tempat wisata air. Dengan direncanakannya Embung ini 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 Tersedianya air pada musim kemarau yang letaknya dekat dengan pemukiman 

penduduk, hal ini karena dilihat dari fungsi embung itu sendiri, sebagai tampungan air 

pada musim hujan dan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan pada musim kemarau. 
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1.5    Ruang Lingkup dan Batasan 
Identifikasi masalah adalah peninjauan pokok permasalahan untuk menentukan 

masalah-masalah yang harus diatasi untuk selanjutnya dicarikan alternatif 

penyelesaiannya. Dengan adanya alternatif-alternatif ini dapat dipertimbangkan solusi 

yang akan diambil dalam penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang ada saat ini, maka 

permasalahan utama yang menyebabkan kurangnya persediaan air pada musim kemarau 

adalah tidak adanya tempat penampungan air pada waktu hujan. Untuk menghindari 

penyimpangan atau perluasan yang tidak perlu, maka perencanaan tugas akhir ini menitik 

beratkan pada segi perencanaan fisik embung dan fasilitas pendukungnya. Pembahasan 

masalah meliputi: 

 Analisa Hidrologi. 

 Perencanaan desain tubuh Embung  

 Perencanaan Stabilitas Embung. 

 Gambar rencana proyek. 

 Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) dan Prakiraan Biaya (RAB). 

1.6    Sistematika Penulisan 
 

Dalam laporan Tugas Akhir ini terbagi delapan bab, dimana pokok pembahasan 

untuk tiap bab adalah sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN     

Menguraikan mengenai tinjauan umum, latar belakang, ruang 

lingkup dan atasan, maksud dan tujuan, lokasi perencanaan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI   
Menguraikan secara global teori–teori dan dasar–dasar perhitungan 

yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada, 

baik untuk menganalisis factor-faktor dan data-data pendukung 

maupun perhitungan teknis perencanaan waduk.  
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BAB III METODOLOGI 
Menguraikan tentang langkah-langkah secara berurutan dalam 

penyelesaian laporan Tugas Akhir yang berisi tentang perencanaan 

Embung Jlantah Kabupaten Karangnyar. 

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI 
 Tentang tinjauan umum, analisis hidrologi, analisis data curah 

hujan, debit banjir rencana dan analisis keseimbangan air. 

BAB V PERENCANAAN KONSTRUKSI 
Menguraikan tentang tinjauan umum, pemilihan lokasi, pondasi, 

hidrolis waduk, bangunan pelimpah dan intake.  

BAB VI  RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 
Tentang syarat-syarat umum, syarat-syarat administrasi dan syarat-

syarat teknis. 

BAB VII RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Menguraikan tentang analisis harga satuan, analisa satuan volume 

pekerjaan, daftar harga bahan dan upah, rencana anggaran biaya, 

network planning, time schedule, dan kurva S 

BAB VIII PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

analisis perencanaan Embung Jlantah Kabupaten Karanganyar. 
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Gambar 1.1  Peta Lokasi Waduk Jlantah Kecamatan Jotoyoso Kabupaten     
                       Karanganyar 
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