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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
7.1. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dicapai sampai dengan laporan ini 

disusun, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. 

1. Sistem tata air di Waduk Wadaslintang dengan konfigurasi yang cukup 

kompleks dan luas, yaitu meliputi 23 ( dua puluh tiga ) daerah irigasi 

seluas sekitar 31.243 ha, yang mendapat air irigasi dari 10 bendung yang 

ada di sebelah timur dan 5 bendung yang ada di sebelah barat. 

Memperhatikan kondisi tersebut, cara pengaturan air di sistem Waduk 

Wadaslintang memerlukan kajian lebih mendalam karena harus melibatkan  

hitungan neraca air pada banyak subsistem yang ketersediaan datanya tidak 

seragam, baik kualitas maupun panjang datanya. 

2. Hasil tinjauan imbangan air di sistem Waduk Wadaslintang  menunjukkan 

bahwa jumlah ketersediaan air kurang berimbang dengan kebutuhannya, 

dalam arti jumlah air tersedia dipandang belum cukup untuk dimanfaatkan 

secara maksimal untuk keperluan pelayanan air baik untuk irigasi maupun 

PLTA. 

3. Hasil simulasi pengoperasian eksisting waduk, menunjukkan tingkat 

keandalan waduk hanya sebesar 54,4 % menunjukkan rule curve yang 

digunakan sudah tidak optimal jika diterapkan pada operasi waduk. 

4. Pada simulasi selanjutnya dimana dicoba dengan menggunakan SOP, Rule-

Curve Elevasi, dan resim. Menunjukkan tingkat keandalan 97,8 % untuk 

SOP, 82,8 % untuk resim ,dan 55 % untuk rule curve- elevasi. Hal ini 

menunjukkan pola operasi yang dipakai selama ini adalah pola operasi 

menggunakan rule curve- elevasi, karena tingkat keandalan simulasi 

eksisting dan rule curve- elevasi yang sama. Sedangkan pada simulasi 

resim dan SOP memperlihatkan tingkat keandalan yang tinggi. Ini 

menunjukkan bahwa pola operasi yang lama sudah tidak sesuai dengan 

keadaan sekarang. 
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5. Selain pola operasi yang tidak sesuai lagi, rendahnya tingkat keandalan 

waduk juga disebabkan kapasitas tampungan waduk yang tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan air.  

6. Dari hasil simulasi maka dilakukan penambahan kapasitas waduk dari 

sebesar 438 juta m3 menjadi 445 juta m3 untuk mendapatkan tingkat 

keandalan 85 % (perhitungan menggunakan program resim).  

7. Dari hasil perhitungan volume bendungan terhadap elevasi didapatkan 

elevasi muka air normal yang ideal adalah  +186,28 m dan elevasi muka air 

banjir adalah +192,045 m. Maka dilakukan pemasangan pintu pelimpah 

dengan tinggi 5 m, dengan elevasi puncak spillway  yang ada sekarang 

+185 m. 

8. Tinggi jagaan yang didapatkan dengan memperhatikan faktor-faktor 

seperti, tinggi jangkauan ombak yang disebabkan oleh angin, tinggi ombak 

yang disebabkan oleh gempa, kenaikan permukaan air waduk yang 

disebabkan oleh ketidaknormalan operasi pintu-pintu bangunan dan untuk 

mencegah agar tidak terjadi limpasan pada bendungan, maka jagaan 

diambil sebesar 3,5 m. 

 

 

7.2. Saran 
 

Beberapa hal dapat disarankan untuk menindak lanjuti usaha pengelolaan air 

yang lebih baik di Waduk Wadaslintang. Pemikiran yang dipandang perlu dikaji lebih 

jauh adalah sebagai berikut ini. 

1. Pola operasional Waduk Wadaslintang perlu diperbarui agar dapat 

dimanfaatkan secara baik. Pembaruan pola sistem ini perlu dilakukan 

terutama saat terjadi musim kemarau. Misalnya, sawah tadah hujan dapat 

diusahakan melalui pemanfaatan air limpahan hujan dari waduk. Sedang 

saat musim hujan, waduk dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan.  

2. Pemantauan melalui pendataan yang lebih rinci dan akurat dengan 

memanfaatkan sistem monitoring dan pengumpulan data seperti yang telah 

dilakukan selayaknya diteruskan agar didapat gambaran yang lebih akurat 

tentang karakteristik sistem tata air wilayah Waduk Wadaslintang. 
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3. Untuk mengoptimalkan pengoperasian Waduk Wadaslintang 

(meminimalkan spillage), maka perlu dilakukan monitoring pada inflow 

waduk dan elevasi muka air waduk secara rutin serta koordinasi dengan 

Indonesia Power untuk pengoperasian turbin. 

4. Untuk pengoperasian pintu pelimpah Waduk Wadaslintang dipertahankan 

pada elevasi muka air normal pada saat musim kemarau. Sedangkan pada 

saat musim hujan pintu pelimpah dibuka. 

5. Penelitian mengenai kapasitas sistem saluran pembawa/pendistribusian air, 

losses baik karena faktor teknis maupun nonteknis, pola dan distribusi 

suplesi dari sumber air tak terdata, inflow andalan dari sungai dan waduk 

serta luas lahan irigasi yang aktual perlu dilakukan. 

6. Eksploitasi dan pemeliharaan harus dilakukan secara kontinu. 

7. Diadakan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Waduk 

Wadaslintang terutama di bagian hulunya untuk memelihara daerah 

aliran sungainya. 

8. Penghijauan kembali hutan daerah aliran sungai, untuk menjaga 

konservasi sumber daya air dan tanah. 

9. Kepada masyarakat sekitar Waduk Wadaslintang yang memanfaatkan 

air Waduk Wadaslintang, dalam hal ini para petani diharapkan untuk 

memanfaatkan air waduk untuk keperluan irigasi secara efisien. Agar 

kebutuhan irigasi dapat terpenuhi untuk 2 kali masa tanam. 

10. Perlu pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi konstruksi agar 

kerusakan-kerusakan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




