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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Tinjauan Umum  

Pada dasarnya jumlah volume air adalah tetap, namun distribusinya tidak 

sama sehingga ketersediaan air tidak seimbang menurut lokasi dan musim. 

Ketersediaan air di musim kemarau saat ini masih merupakan permasalahan yang 

belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Beberapa kabupaten di Indonesia memang dikatagorikan 

kering sedangkan kabupaten lainnya dengan curah hujan tahunan yang cukup baik 

juga mengalami masalah ketersediaan air di musim kemarau hal itu akibat 

penggundulan hutan maupun akibat penggunaan air yang tidak terkontrol. 

Salah satu sumber  daya air adalah sungai, oleh karena itu, diperlukan suatu 

manajemen yang baik terhadap pengelolaan sungai sehingga pemanfaatannya bisa 

optimal. Program yang dicanangkan oleh pemerintah dirumuskan dalam satu 

istilah ‘’ one- river, one management, one integrated plan’’ kemudian ditetapkan 

wilayah – wilayah sungai dengan luasan yang memungkinkan pengembangan 

pengelolaan sumber daya airnya secara menyeluruh dan terpadu. Pada bulan Juni 

2006 ada perubahan pembagian Sistem Wilayah Sungai di Indonesia yang 

ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE. 

Berdasarkan peraturan yang baru ini, Indonesia dibagi habis menjadi 133 wilayah 

sungai. 

 

1.2  Latar Belakang 

Suatu daerah aliran sungai atau DAS secara ekologis merupakan suatu 

wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah dengan pengaruh dari 

manusia dan aktifitas alam lainnya. Daerah Aliran Sungai berfungsi sebagai 

penampung air hujan, daerah resapan, daerah penyimpanan air, penangkap air 

hujan dan pengaliran air.  

DAS dan sub DAS di Kabupaten Rembang masuk dalam Sistem Wilayah 

Sungai Seluna (SWS Seluna). Berdasarkan standar BMG, kawasan dinyatakan 

kering apabila curah hujan tahunan di suatu kawasan kurang dari 1500 mm. 
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Dengan demikian, berdasarkan data hujan yang ada, Kabupaten Rembang 

dikatagorikan kawasan kering. Dari keterbatasan sumber air tersebut diperlukan 

suatu upaya untuk mengembangkan, mengendalikan, memanfaatkan atau 

menggunakan dan melestarikan sumber air yang seoptimal mungkin, agar dapat 

mendukung keberadaan dan kebutuhan air penduduk secara terus menerus. 

Kondisi sumber daya air di DAS yang tersebar di wilayah kabupaten 

Rembang semakin hari menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. 

Penurunan sumber daya ini disebabkan terutama oleh kerusakan vegetasi penutup 

tanah selain kawasan hutan yang disebabkan oleh tekanan penduduk yaitu 

eksploitasi lahan untuk pemukiman sehingga untuk pemenuhan ketersediaan air 

baku semakin tidak mencukupi. 

Pembangunan bendungan yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan 

bendungan beserta waduknya, tidak disangsikan merupakan salah satu upaya 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana diketahui cakupan manfaat 

waduk adalah penyimpanan air dapat dilakukan di kala berlebihan dan pengaturan  

atau  penghematan bisa dilakukan di kala kekurangan. 

Pembangunan waduk sebaiknya mengindari daerah permukiman yang padat. 

Pembangunan waduk sekarang tidak saja mengacu kepada aspek teknis, sosial, 

ekonomi, budaya dan lingkungan namun juga aspek otonomi daerah, Perubahan 

ekologi selalu mengikuti pembangunan bendungan besar karena bendungan 

menciptakan waduk yang mengubah lingkungan. Apabila tidak dimungkinkan 

pembangunan waduk besar, dapat pula dibuat banyak waduk kecil yang biasa 

disebut Embung, situ, waduk lapangan, dan beberapa sebutan lainnya di daerah - 

daerah. Embung adalah istilah lokal di Bali dan Lombok yang berarti tempat 

penampungan air hujan atau waduk lapangan. Di daerah lain misalnya di Jawa 

Barat, waduk-waduk kecil itu disebut Situ, di Yogyakata disebut Telaga, 

sedangkan di Jawa Timur disebut Waduk Lapangan atau veld waduk. Melihat dari 

fungsinya, embung sebetulnya sama dengan waduk yaitu sama - sama menangkap 

air, perbedaannya adalah pada ukurannya. 

Studi terdahulu tentang potensi embung untuk kabupaten Rembang yang 

disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, menunjukkan solusi 

pemenuhan kebutuhan air baku pada musim kemarau adalah dengan membangun 
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embung  di beberapa sub DAS di beberapa lokasi kecamatan dengan luas daerah 

genangan yang tidak terlalu besar. Beberapa studi tersebut terselesaikan hingga 

tahap Detailed Engineering Drawing (DED), namun salah satu kendala 

pelaksanaan konstruksi adalah biaya pembebasan lahan milik masyarakat di lokasi 

yang telah direncanakan ternyata tidak sesuai lagi. 

Bagaimanpun juga Kabupaten Rembang masih memerlukan pembangunan 

tampungan air di masa mendatang mengingat kondisi hidrologinya serta makin 

besar dan beragamnya keperluan air seiring meningkatnya perekonomian ke 

depan, maka selain sosialisasi yang harus dilakukan dengan baik, juga perlu ada 

alternatif lokasi embung. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

 Beranjak dari latar belakang tersebut tugas akhir ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi potensi di lokasi lain, yaitu di wilayah Kecamatan Sumber 

sebagai lokasi as embung sehingga didapatkan gambar rencana embung yang 

dapat dilaksanakan. Dengan adanya embung ini kebutuhan air baku di Kecamatan 

Sumber, Kabupaten Rembang diharapkan dapat terpenuhi. 

Adapun tujuan dari dibangunnya Embung tersebut adalah : 

1) Tersedianya wadah untuk menampung air sehingga tidak terjadi kekurangan 

air pada musim kemarau di Kecamatan Sumber. 

2) Mengendalikan sumber daya air yang ada agar tidak menimbulkan 

kerusakan atau kemerosotan lingkungan di sekitarnya. 

3) Mengoptimalkan potensi sumber daya air sehinggga dapat menunjang 

peningkatan kegiatan produksi di daerah sekitar. 

 

1.4  Lokasi Perencanaan 

Lokasi perencanaan adalah lokasi as embung atau tempat kedudukan 

embung. Sebenarnya tidaklah mudah mendapatkan letak suatu embung yang 

sepenuhnya memiliki ciri ciri ideal. Aturan umum untuk pemilihan kedudukan 

embung adalah : 
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 Harus ada tempat yang cocok untuk kedudukan embung, bahan embung 

seringkali merupakan faktor  yang menentukan dalam pemilihan kedudukan. 

 Harga pembebasan lahan untuk embung ( termasuk jalan umum, jalan kereta 

api, kuburan dan perumahan yang harus dipindahkan) tidak boleh terlalu 

mahal. 

 Kedudukan embung tersebut haruslah mempunyai kapasitas yang cukup. 

 Embung yang dalam lebih baik daripada yang dangkal, karena harga lahan 

persatuan kapasitasnya akan lebih rendah, lebih sedikit penguapan dan lebih 

sedikit kemungkinannya ditumbuhi oleh gulma air. 

 Daerah anak sungai yang luar biasa produktifnya dalam menghasilkan 

sedimen sedapat mungkin haurs dihindarkan. 

 Mutu air yang ditampung haruslah memenuhi tujuan pemanfaatannya. 

 Tebing dan lereng lereng bukit yang berdekatan haruslah stabil, tebing yang 

kurang stabil akan memberikan banyak bahan tanah kepada waduk. 

 

Mempertimbangkan aturan di atas maka penentuan lokasi tubuh embung 

untuk kebutuhan air baku Kecamatan Sumber dilakukan dengan penelusuran peta 

Rupa Bumi Indonesia (RBI) No.lembar 1509-123, lembaran Sumber, edisi I-2000 

skala 1:25.000 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Dari peta ini dapat kita 

peroleh informasi : lokasi pemukiman, gedung dan bangunan, perhubungan, 

perairan, batas administrasi, koordinat geografi, koordinat UTM, dan kontur 

ketinggian selang 12,5 m, kemudian dengan program Auto CAD dari data kontur 

dapat luas genangan dan volume tampungan. Dari penelusuran tersebut ditentukan 

Lokasi as embung terletak pada posisi (6o50’49” – 6o51’10”) LS dan (111o15’45” 

– 111o15’51”)  BT di meandering Kali Klampok, anak dari Kali Randugunting 

yaitu di Desa Ronggomulyo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Untuk 

selanjutnya embung tersebut di namakan Embung Ronggomulyo. 
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Gambar 1.1 Rencana Lokasi Embung Ronggomulyo 

1.5  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Pelaksanaan tugas akhir ini akan lebih menitik-beratkan pada segi 

perencanaan fisik embung dan fasilitas pendukungnya. Pembatasan masalah yang 

akan dibahas meliputi: 

1) Analisis hidrologi. 

2) Perencanaan tubuh embung dan fasilitas pendukungnya. 

3) Perencanaan stabilitas embung. 

4) Gambar rencana proyek. 

5) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN     

Menguraikan mengenai tinjauan umum, latar belakang, maksud 

dan tujuan, lokasi perencanaan, ruang lingkup dan batasan, serta 

sistematika penulisan. 

Lokasi  
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BAB II DASAR TEORI   

Menguraikan secara global teori–teori dan dasar–dasar perhitungan 

yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada, 

baik untuk menganalisis faktor-faktor dan data-data pendukung 

maupun perhitungan teknis perencanaan embung.  

BAB III METODOLOGI 

Menguraikan tentang urutan langkah-langkah dalam penyelesaian 

laporan Tugas Akhir yang berisi tentang perencanaan Embung 

Ronggomulyo . 

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI 

Tentang tinjauan umum, analisis data curah hujan, debit banjir 

rencana, dan perhitungan volume tampungan embung. 

BAB V PERENCANAAN KONSTRUKSI 

Menguraikan tentang tinjauan umum, pemilihan bahan tubuh 

embung,  perencanaan hidrolis embung, dan bangunan pelimpah.  

BAB VI  RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 

Tentang syarat-syarat umum, syarat-syarat administrasi pengajuan 

dokumen penawaran 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 Ronggomulyo. 
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