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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Sesuai dengan kerangka pikir seperti skema pada Gambar 2-14, penelitian ini dilakukan 

dengan empat tahapan yang terdiri dari pengembangan model operasi waduk (di 

dalamnya termasuk analisis kinerja waduk, berupa tinjauan jumlah pelepasan air untuk 

pemenuhan kebutuhan air), pengembangan model sedimentasi waduk, simulasi 

sedimentasi waduk, serta analisis atas semua tahapan yang dilakukan di atas. Berikut 

diuraikan deskripsi dari masing-masing tahapan tersebut: 

1) Tahap I : Model Operasi Waduk 

Tahap I dalam penelitian ini adalah menentukan skenario perubahan operasi waduk, 

merumuskan model operasi waduk dan optimasi operasi waduk. Hasil yang 

diharapkan dari tahap ini adalah mendapatkan besarnya tampungan waduk dan 

pelepasan berdasarkan skenario operasi waduk yang diterapkan, dan kinerja waduk. 

2) Tahap II : Model Sedimentasi Waduk 

Tahap II dalam penelitian ini merumuskan model 3D sedimentasi waduk untuk 

menganalisis distribusi sedimen di waduk. Kemudian melakukan kalibrasi dan 

verifikasi model 3D sedimentasi waduk. 

3) Tahap III : Simulasi Sedimentasi Waduk Berdasarkan Skenario Operasi Waduk 

Pada tahap ini dilakukan simulasi untuk menganalisis distribusi sedimen di waduk 

berdasarkan skenario operasi waduk yang diterapkan. Hasil yang diharapkan pada 

tahap ini adalah pola pengendapan sedimen di waduk berdasarkan skenario operasi 

waduk yang diterapkan. 

4) Tahap IV : Pembahasan Pengaruh Operasi Waduk terhadap Kinerja Waduk dan 

Pola Sedimentasi Waduk 

Pada tahap ini hasil – hasil penelitian pada tahap sebelumnya dianalisis dan dikaji 

untuk mengetahui pengaruh operasi waduk pada suatu sistim waduk terhadap pola 

sedimentasi waduk serta kinerja waduk. 

Tahapan penelitian yang disusun dalam bentuk bagan alir dapat dilihat pada 

Gambar 3-1. 
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Gambar 3-1. Bagan Alir Penelitian 

MULAI 

PERSIAPAN 

PENGUMPULAN DATA 

PENGOLAHAN DATA 

TAHAP I : MODEL OPERASI WADUK 

Data Masukan : 

- Sistim waduk 

- Pembagian fungsi tampungan waduk dan 

kapasitasnya 

- Target kebutuhan air 

- Kapasitas bangunan 

- Laju evaporasi di waduk 

- Luas permukaan sebagai fungsi 

tampungan waduk 

- Inflow waduk 

- Lengkung laju debit sedimen 

Keluaran : 

1. Pelepasan 

2. Elevasi muka air waduk 

3. Tampungan waduk 

4. Kinerja waduk 

Optimasi 

Data Masukan : 

- Bathimetri waduk 

- Distribusi partikel sedimen dasar 

- Bentuk dan ukuran waduk 

- Inflow dan Outflow 

- Konsentrasi sedimen inflow dan outflow 

- Distribusi partikel sedimen inflow 

- Parameter erosi dan sedimentasi 

- Elevasi muka air waduk awal 

TAHAP II : MODEL  SEDIMENTASI WADUK 

Keluaran : 

Model bisa digunakan 

            Kalibrasi  

            Verifikasi 

TAHAP III : 

SIMULASI SEDIMENTASI WADUK BERDASARKAN SKENARIO OPERASI WADUK  

SELESAI 

TAHAP IV : PEMBAHASAN PENGARUH OPERASI WADUK TERHADAP KINERJA WADUK DAN POLA 
SEDIMENTASI WADUK 

Input data untuk berbagai skenario : 
Kondisi Batas Hilir 

- Outflow dari pelimpah dan intake 

hasil optimasi operasi waduk 

Analisis distribusi sedimentasi waduk 

Sistim Waduk Lama Sistim Waduk Baru 

Input data untuk berbagai skenario : 
1. Sistim waduk baru 

2. Kondisi Batas Hilir : 

- Outflow dari pelimpah lama, 

pelimpah baru dan intake hasil 

optimasi operasi waduk 

Skenario 

perubahan 

operasi waduk 

Eksisting 

Input data: 
Kondisi Batas Hilir 

- Outflow pelimpah dan 

intake dari laporan 

harian operasi waduk 

PJT I 
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3.2 Lokasi dan Deskripsi Waduk Studi Kasus 

Penelitian disertasi ini menggunakan Waduk Wonogiri sebagai waduk studi kasus. 

Waduk Wonogiri mempunyai bentuk geometri yang unik, anak sungainya terletak di 

sekeliling waduk dengan aliran utama di ujung awal waduk dan sisi sebelah kanan 

waduk. Intake Waduk Wonogiri berada pada zona tampungan mati sehingga cocok 

untuk pengaturan pelepasan air dan sedimen. Waduk tampungan sedimen dan pelimpah 

baru akan dibangun di Waduk Wonogiri. Dengan dibangunnya waduk tampungan 

sedimen diperlukan perubahan operasi Waduk Wonogiri untuk memfungsikan fasilitas 

flushing/ sluicing yang ada. 

Waduk Wonogiri terletak + 2 km arah selatan Kota Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (lihat Gambar 3-2). Bendungan ini mulai dibangun 

pada tahun 1976 dan diselesaikan tahun 1982, dengan bantuan dana dari JICA. 

Bendungan ini mempunyai fungsi utama sebagai pengendali banjir, disamping sebagai 

penyedia air irigasi, pembangkit listrik, perikanan dan pariwisata. Melalui Bendung 

Colo yang terletak ± 13 km di hilir bendungan dan dengan sistim irigasinya telah 

mengairi daerah pertanian seluas 30.000 ha dan menunjang terlaksananya sistem 

pertanian teknis dengan 3 kali tanam dalam 1 tahun (Kementerian PU, 2007a). 

 Gambar 3-3 menunjukkan tampungan awal Waduk Wonogiri. Tampungan yang 

disediakan untuk suplai kebutuhan air dan pemeliharaan sungai adalah tampungan 

antara elevasi +127 m sampai dengan elevasi +136 m. Pelepasan air Waduk Wonogiri 

dilakukan melalui pelimpah, outlet turbin dan hollow jet valve (river outlet). Pelepasan 

untuk pemenuhan kebutuhan air dilakukan melalui outlet turbin dengan maksud agar air 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangkit energi listrik. Apabila 

pembangkit energi listrik tidak beroperasi padahal ada permintaan untuk pemenuhan 

kebutuhan air maka pelepasan air dilakukan melalui hollow jet valve (HJV). Pelepasan 

melalui pelimpah dilakukan jika terjadi banjir. Pada saat banjir pembangkit energi 

listrik tetap beroperasi, dalam hal ini maka jumlah debit yang keluar dari outlet turbin 

dan pelimpah maksimal sebesar 400 m
3
/det (Kementerian PU, 2007a; DPU, 1982). 
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Gambar 3-2. Lokasi Waduk Wonogiri (Kementerian PU, 2007a) 

 

Gambar 3-3. Tampungan Waduk Wonogiri  Kondisi Awal (Kementerian PU, 2007a) 

Untuk melaksanakan fungsi waduk dalam pengendalian banjir disediakan 

tampungan antara elevasi +135,3 m sampai dengan +138,3 m. Pengendalian banjir 

menggunakan pintu pelimpah yaitu pintu radial ukuran 7,5 m x 7,8 m sebanyak 4 buah. 

Alokasi tampungan pengendalian banjir sebesar 220 juta m
3
. Dengan prasarana 

pengendalian banjir tersebut, dapat mengatur inflow terbesar sebesar 4.000 m
3
/det 

menjadi outflow sebesar 400 m
3
/det. Outflow sebesar 400 m

3
/det dapat ditampung 



 

57                                                                

 

dengan aman oleh kapasitas sungai di hilir waduk. Apabila TMA (Tinggi Muka Air) 

waduk dibawah elevasi +135,3 m pintu pelimpah tidak dioperasikan. Apabila TMA 

waduk berada pada posisi antara +135,3 m dan +138,3 m, pintu pelimpah dioperasikan 

secara parsial dengan outflow maksimum sebesar 400 m
3
/det. Apabila TMA waduk 

diatas El. +138,30 m, maka pintu pelimpah dibuka penuh, dengan outflow antara 400 – 

1.360 m
3
/det (Kementerian PU, 2007a; DPU, 1982). 

Daerah Tangkapan Air Waduk Wonogiri seluas 1.243,31 km
2
  terletak di bagian 

Tenggara Provinsi Jawa Tengah pada area pegunungan DAS Bengawan Solo Hulu. 

Seperti pada Gambar 3-4, DTA Waduk Wonogiri terdiri dari sub DAS : Keduang 

(420,95 km
2
), Tirtomoyo/Wiroko (230,64 km

2
), Temon/Beling (62,59 km

2
), Bengawan 

Solo Hulu/ Upper Solo (205,52 km
2
), Alang (169,38 km

2
), Ngunggahan (82,39 km

2
), 

Wuryantoro (44,17 km
2
) dan Sendang (27,67 km

2
). DTA Waduk Wonogiri meliputi 24 

kecamatan dengan 224 desa dan sebagian besar berada di Kabupaten Wonogiri. Curah 

Hujan rata-rata tahunan sebesar 1.900 – 2.100 mm/tahun. Ketinggian lahan di DTA 

Waduk Wonogiri berada pada ketinggian antara 50 – 150 m dpl (diatas permukaan 

laut).  

 

Gambar 3-4.  DTA Waduk Wonogiri (Kementerian PU, 2007a) 
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Berdasarkan hasil studi Kementerian PU (2007a)  salah satu penanganan 

mendesak yang diusulkan untuk penanganan sedimentasi Waduk Wonogiri adalah 

dengan membuat waduk tampungan sedimen (sediment storage reservoir) yang 

dilengkapi pelimpah (spillway) baru untuk keperluan penggelontoran  (flushing/ 

sluicing) sedimen (lihat Gambar 3-5). Potongan memanjang pelimpah baru dapat dilihat 

pada Gambar 3-6. Waduk Wonogiri dipisahkan menjadi dua tampungan yaitu 

tampungan sedimen (sediment reservoir) dan tampungan utama (main reservoir). 

Kapasitas waduk tampungan sedimen sekitar 11 juta m
3
 pada CWL (Control Water 

Level) +135,3 m. Kedua tampungan dipisahkan dengan tanggul pemisah/ closure dike 

(elevasi puncak +138,3 m) dan tanggul pelimpah/ overflow dike (elevasi puncak +136 

m) yang dilengkapi dengan conduit bentuk persegi 2x2 m dan debit maksimum 25,5 

m
3
/det, untuk penyaluran air serta dioperasikan dengan bebas. Potongan memanjang 

conduit dapat dilihat pada Gambar 3-7. 

 

a. Sistim Waduk Lama 

 

b. Sistim Waduk Baru 

Gambar 3-5. Sketsa Waduk Wonogiri 
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Gambar 3-6. Potongan Memanjang Pelimpah Baru (Kementerian PU, 2007d) 

Kelebihan volume air dari Waduk Tampungan Sedimen dilimpahkan ke Waduk 

Utama melalui conduit untuk elevasi +132 m s/d +136 m dan melalui overflow spillway 

untuk elevasi diatas +136 m. Aliran melalui overflow spillway didesain dua arah, bila 

elevasi muka air Waduk Tampungan Sedimen lebih tinggi dari elevasi muka air Waduk 

Utama maka air dari Waduk Tampungan Sedimen melimpah ke Waduk Utama. Bila 

elevasi muka air Waduk Tampungan Sedimen  lebih rendah dari elevasi muka air 

Waduk Utama maka air dari Waduk Utama melimpah ke Waduk Tampungan Sedimen. 

Bila elevasi muka air waduk melebihi elevasi +138,3 m maka air dimungkinkan untuk 

melimpah lewat closure dike. Fungsi dari sediment storage reservoir adalah untuk 

menahan sedimen dan sampah yang masuk dari Sungai Keduang dan memungkinkan 

untuk flushing/ sluicing sedimen tanpa menurunkan elevasi muka air main reservoir 

sampai batas elevasi + 136,0 m (batas atas tampungan efektif waduk) dengan ketentuan 

pengoperasian waduk seperti pada Tabel 3-1.  
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Gambar 3-7. Potongan memanjang conduit (Kementerian PU, 2007d)
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Tabel 3-1. Ketentuan Pengoperasian Waduk Wonogiri Sistim Waduk Baru (Kementerian PU, 

2007a) 

Definisi Waduk Utama 
Waduk Tampungan 

Sedimen 

 Periode 

- Flood 

- Non-Flood 

- Recovery 

- Flushing/sluicing 

 

01 Desember – 15 April 

01 Mei – 30 Nopember 

16 April – 30 April 

- 

 

01 Desember – 15 April 

01 Mei – 30 Nopember 

16 April – 30 April 

Februari – 15 April (ketika 

debit banjir dari Sungai 

Keduang lebih dari 50 m
3
/dt) 

Debit banjir Debit inflow ≥ 400 m
3
/ dt Debit inflow ≥ 400 m

3
/ dt 

Elevasi muka air pada 

periode banjir 

Dijaga pada El. (Elevasi) 

+135,3 m,  tampungan untuk 

pengendalian banjir  El. 

+135,3 m s/d +138,3 m 

Dijaga pada El. +135,3 m,  

tampungan untuk 

pengendalian banjir  El. 

+135,3 m s/d +138,3 m  

Elevasi muka air pada 

periode non-banjir 

Draw down (El. +127,0 m 

s/d +136,0 m), kapasitas 

pemanfaatan air  utk irigasi 

dan PLTA 

Draw down (El. +132,0  m 

s/d +136,0 m), kapasitas 

pemanfaatan air untuk main 

reservoir melalui hubungan 

pipa 

   Pada operasi normal Pintu Pelimpah-Baru dibuka pada awal musim hujan dengan 

total air yang dilepas 200 juta m
3
 dan debit outflow maksimum 400 m

3
/dt. Pada operasi 

flushing Pintu Pelimpah-Baru dibuka penuh. Jumlah air yang digunakan untuk flushing 

sekitar 11 juta m
3
, debit outflow maksimum 400 m

3
/dt dan durasi flushing 15,3 jam. 

Kemungkinan flushing tidak dapat dilakukan setiap tahun. Apabila tidak ada pelepasan 

sedimen maka waduk tampungan sedimen diperkirakan dalam 20 tahun akan penuh. 

Adapun data teknis Waduk Wonogiri dapat dilihat pada Tabel 3-2. 

3.3 Pemodelan Operasi Waduk 

Penelitian ini menggunakan teknik optimasi Program Dinamik untuk pengoperasian 

waduk. Hal ini karena  pada operasi waduk permasalahan yang timbul lebih bersifat non 

linier sehingga lebih cocok diselesaikan dengan program dinamik. Perangkat lunak yang 

digunakan pada optimasi pengoperasian waduk ini adalah CSUDP. Program ini 

dikembangkan oleh John W. Labadie dari Colorado State University. CSUDP 

merupakan paket program yang digunakan untuk optimasi operasi waduk menggunakan 

program dinamik. CSUDP cukup fleksibel pemakaiannya karena pengguna  harus 

mendefinisikan sendiri fungsi tujuan, fungsi keadaan, fungsi kendala dan pembacaan 

data  pada tempat yang telah disediakan. Berdasarkan skenario operasi waduk yang 

ditentukan ini dapat dibuat C Function Object sebagai pernyatan fungsi tujuan pada 
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CSUDP. Fungsi transformasi keadaan dan fungsi kendala pada CSUDP dinyatakan 

sebagai C Function State. Sedangkan fungsi untuk membaca data masukan dinyatakan 

sebagai C Function Readin. Optimasi dengan program dinamik menggunakan paket 

program CSUDP menghasilkan pola operasi waduk yang menunjukkan elevasi muka air 

waduk dan pelepasan air pada tiap periode. Pola operasi waduk yang dipilih adalah 

yang memenuhi fungsi tujuannya, dalam hal ini yang mempunyai nilai fungsi tujuan 

paling kecil. Indikator operasi waduk yang digunakan untuk menentukan operasi waduk 

yang optimal adalah kinerja waduk dalam memenuhi kebutuhan airnya. 

Tabel 3-2. Data Teknis Waduk Wonogiri (Kementerian PU, 2007a) 

Tipe Bendungan Timbunan batu 
 

Elevasi banjir rencana EL. +138,3 m 

Tinggi Bendungan 40 m 
 

Elevasi banjir ekstra EL. +139,1 m 

Panjang Bendungan 830 m 
 

Pelimpah (pintu radial) 
7,5m x 7,8m x 

4 nos. 

Volume Timbunan 1.223.300 m
3
 

 
Elevasi puncak pelimpah EL. +131,0 m 

Luas DTA 1.243,31 km
2
 

 Debit banjir periode 60 

tahunan 
4.000 m

3
/dt 

Luas Waduk 90 km
2
 

 
Debit banjir keluaran 400 m

3
/dt 

Kapasitas tampungan total 735 x 10
6
 m

3
 

 Debit banjir periode 100 

tahunan 
5.100 m

3
/dt 

Kapasitas tampungan aktif 615 x 10
6
 m

3
 

 Debit PMF (Probable 

Maximum Flood) 
9.600 m

3
/dt 

Kapasitas tampungan 

pengendalian banjir 
220 x 10

6
 m

3
 

 Kapasitas PLTA 

terpasang 
12,4 MW 

Kapasitas tampungan 

kebutuhan air 
440 x 10

6
 m

3
 

 
Tinggi jatuh rencana 20,4 m 

Kapasitas tampungan 

sedimen 
120 x 10

6
 m

3
 

 Kapasitas maksimum 

intake 
75 m

3
/s 

Elevasi tampungan sedimen EL. +127,0 m 
 Kapasitas Hollow Jet 

Valve (River outlet) 
35 m

3
/dt 

Elevasi muka air  

pengendalian banjir 
EL. +135,3 m 

 
Hasil energi tahunan 50.000 MWh 

Elevasi muka air normal EL. +136,0 m 
 Turbin tipe Kaplan 2 unit 

Qmaks 

@ 65 KW 

 36,3 m
3
/dt 
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Model dikembangkan untuk mengatur pelepasan air waduk guna pengendalian 

sedimen sekaligus memenuhi kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku air minum dan 

industri serta pemeliharaan sungai baik pada sistim waduk lama maupun pada sistim 

waduk baru. Untuk keperluan PLTA mengikuti pelepasan untuk air irigasi, air baku air 

minum dan industri serta pemeliharaan sungai. Pelepasan air waduk pada sistim waduk 

lama dilakukan melalui pelimpah, outlet turbin dan hollow jet valve (river outlet). 

Pelepasan air waduk pada sistim waduk baru dilakukan melalui pelimpah lama, 

pelimpah baru, outlet turbin dan hollow jet valve (river outlet). Pelepasan melalui 

pelimpah dilakukan jika terjadi banjir. Pelepasan untuk pemenuhan kebutuhan air 

dilakukan melalui outlet turbin dengan maksud agar air dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin untuk pembangkit energi listrik. Apabila pembangkit energi listrik tidak 

beroperasi sementara ada permintaan untuk pemenuhan kebutuhan air maka pelepasan 

air dilakukan melalui hollow jet valve (HJV). Pengoperasian waduk untuk penanganan 

sedimentasi dilakukan selama musim hujan. Pelepasan untuk pengendalian sedimen 

pada sistim waduk lama dilakukan melewati intake, sedangkan untuk sistim waduk baru 

melalui intake dan pelimpah baru. Tampungan yang disediakan untuk kebutuhan air 

irigasi, air baku air minum dan industri serta pemeliharaan sungai adalah tampungan 

antara elevasi +127 m sampai dengan elevasi +136 m. Untuk melaksanakan fungsi 

waduk dalam pengendalian banjir disediakan tampungan antara elevasi +135,3 m 

sampai dengan +138.3 m. Pada saat banjir pembangkit energi listrik tetap beroperasi. 

Apabila terjadi banjir dan TMA waduk berada pada posisi antara elevasi +135,3 m dan 

+138,3 m  maka jumlah debit yang keluar dari outlet turbin dan pelimpah maksimal 

sebesar 400 m
3
/dt. Apabila terjadi banjir dan TMA waduk diatas elevasi +138,30 m, 

maka pintu pelimpah dibuka penuh, dengan outflow antara 400 – 1.360 m
3
/det. Bagan 

alir optimasi operasi waduk secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3-8. 

3.3.1 Skenario Perubahan Operasi Waduk 

Perubahan operasi waduk dilakukan dengan merubah lama waktu penggelontoran, awal 

waktu penggelontoran dan fungsi tujuan operasi waduk, dengan tiga kriteria dasar 

skenario seperti berikut: 

1) Optimasi dilakukan dengan lama waktu penggelontoran yang berbeda, namun 

dengan awal penggelontoran serta fungsi tujuan yang sama, 
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2) Optimasi dilakukan dengan awal penggelontoran yang berbeda, namun dengan 

lama waktu penggelontoran dan fungsi tujuan yang sama, 

3) Optimasi dilakukan dengan fungsi tujuan yang berbeda, naumun dengan lama 

waktu dan awal penggelontoran yang sama. 

Optimasi dengan skenario diatas, berlaku pada Sistim Waduk Lama dan Sistim Waduk 

Baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-8. Bagan Alir Optimasi Operasi Waduk 

 

Data Masukan : 

- Kapasitas tampungan waduk  

- Pembagian fungsi tampungan waduk 

- Target kebutuhan air 

- Lengkung Elevasi-Volume-area  

- Laju Evaporasi di waduk 

- Inflow 

- Lengkung laju debit sedimen 

- Data teknis waduk 

Mulai 

Perumusan fungsi kendala : 

- Kendala tampungan 

- Kendala pelepasan 

- Pembatas sedimen inflow dan outflow 

Penentuan skenario 

perubahan operasi waduk 

Perumusan fungsi tujuan  dan 

fungsi transformasi keadaan  

Selesai 

Pintu pelimpah lama dibuka 

saat muka air waduk 

mencapai elevasi +135,3 m 

Sistim Waduk Lama 

Optimasi 

Keluaran : 

- Pelepasan lewat intake 

- Pelepasan lewat pelimpah  

- Kinerja waduk 

 

Sistim Waduk Baru 

Pintu pelimpah lama dibuka saat 

muka air Waduk Utama mencapai 

elevasi +135,3 m dan pelimpah baru 

dibuka saat muka air Waduk 

Tampungan Sedimen +131 m 

Optimasi 

Keluaran : 

- Pelepasan lewat intake 

- Pelepasan lewat pelimpah lama 

- Pelepasan lewat pelimpah baru 

- Kinerja waduk 

 

Skenario terakhir ? 

Ya 

Tidak 
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3.3.2 Sistem Waduk Lama 

Skema Sistim Waduk Lama dapat dilihat pada Gambar 3-9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-9. Skema Sistim Waduk Lama 

Operasi waduk diperlukan untuk mendapatkan kondisi batas hilir model sedimentasi 

waduk berupa debit pelepasan lewat intake dan pelimpah. Berdasarkan Sub-Bab 2.2.1 

untuk optimasi operasi waduk maka terlebih dahulu harus ditentukan fungsi tujuannya. 

Sesuai dengan sistim waduk dan skenario operasi waduk berikut: 

- meminimalkan sedimen yang mengendap di waduk dan meminimalkan selisih antara 

pelepasan dan target kebutuhan air  

maka fungsi tujuannya menurut Persamaan (2-1) dapat dirumuskan sebagai Persamaan 

(3-1). 

        ∑ |         |
 
      ∑ |       |

 
                 (3-1) 

- Jika ada pengendalian sedimen A = 1 dan B = 0 

- Jika tidak ada pengendalian sedimen A = 0 dan B = 1  

dimana: 

Z  = fungsi tujuan 

i  = urutan periode  (stage) operasi waduk 

N  = banyaknya periode yang ditinjau 

BUi  = Pelepasan air waduk pada periode i (ton) 

 = Ui x massa jenis air 

BTi  = Target kebutuhan air pada periode i (ton), sesuai Tabel 3-3 

 = Ti x massa jenis air 

LEGENDA : 

   Waduk     

Arah 

Aliran 

     PLTA 

 

 

Waduk Wonogiri 

- Sungai Keduang 

- Sungai Tirtomoyo  

- Sungai Temon  

- Sungai Bengawan Solo   

- Sungai Alang  

- Sungai Ngunggahan  

- Sungai Wuryantoro 

- Sendang 

Suplai  
kebutuhan air 

Intake 
Outlet Turbin 

PLTA 

INFLOW Spillway 

HJV 
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Vsii = sedimen inflow pada periode i (ton) 

 = Volume sedimen yang masuk waduk x massa jenis sedimen  

Vsoi = sedimen outflow pada periode i (ton) 

 = Volume sedimen yang keluar waduk x massa jenis sedimen 

Tabel 3-3. Kebutuhan Air Total Periode Dua Mingguan dari Waduk 

Wonogiri (BBWS Bengawan Solo, 2008) 

No. Periode 

Kebutuhan Air Total 

(juta m
3
) (m

3
/dt) 

1  1 - 15 Nopember 24 18,52 

2 16 - 30 Nopember 24 18,52 

3  1 - 15 Desember 21 16,20 

4  16 - 31 Desember 23 16,64 

5  1 - 15 Januari 21 16,20 

6 16  - 31 Januari 23 16,64 

7  1 - 15 Februari 21 16,20 

8  16 - 28 Februari 18 16,03 

9  1  - 15 Maret 21 16,20 

10  16 - 31 Maret 23 16,64 

11 1 - 15 April 24 18,52 

12 16 - 30 April 24 18,52 

13 1 - 15 Mei 41 31,64 

14  16  - 31 Mei 44 31,83 

15  1 - 15 Juni 41 31,64 

16 16 - 30 Juni 41 31,64 

17  1  - 15 Juli 20 15,43 

18  16  - 31 Juli 21 15,19 

19  1 - 15 Agustus 20 15,43 

20  16 - 31 Agustus 21 15,19 

21  1 - 15 September 20 15,43 

22 16 - 30 September 20 15,43 

23  1 - 15 Oktober 10 7,72 

24  16 - 31 Oktober 11 7,96 

 

Sesuai dengan perumusan fungsi tujuan pada Persamaan (3-1) maka variabel 

keputusannya adalah pelepasan air waduk dan fungsi kendalanya adalah batas 

tampungan waduk (sesuai Gambar 3-10), batas pelepasan air waduk dan batas sedimen 

inflow dan sedimen outflow. Fungsi kendala dirumuskan sebagai Persamaan (3-2) 

sampai Persamaan (3-4) berdasarkan Persamaan (2-3) sampai dengan Persamaan (2-8). 

Batas tampungan waduk: 
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Xmin ≤ Xi ≤ Xmax                     (3-2) 

dimana: 

Xmin  = Volume tampungan waduk minimum (juta m
3
) 

Xi  = Volume tampungan waduk pada awal periode i (juta m
3
) 

Xmax  = Volume tampungan waduk maksimum (juta m
3
) 

 

Gambar 3-10. Kurva H-V-A Waduk Wonogiri Pada Sistem Waduk Lama Berdasarkan 

Pengukuran Tahun 2011 Oleh PJT I 

Batas pelepasan air waduk: 

Umin ≤ Ui ≤ Umax                  (3-3)  

dimana: 

Umin  = pelepasan minimum (juta m
3
) 

Ui  = pelepasan waduk pada periode i (juta m
3
) 

 Umax  = pelepasan maksimum yang diijinkan (juta m
3
) 

Batas sedimen inflow dan sedimen outflow: 

                                     (3-4)     

dimana: 

     = debit sedimen layang (m
3
/dt) 

     = debit air (m
3
/dt) 

a dan b = koefisien non linier didapat dari hubungan antara debit sedimen dan debit air 

pada Gambar L2-1 sampai Gambar L2-6 di Lampiran 2. 
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3.3.3 Sistem Waduk Baru 

Pada sistim waduk yang baru, Waduk Wonogiri dipisahkan menjadi dua bagian 

tampungan yaitu Waduk Tampungan Sedimen dan Waduk Utama sesuai hasil studi 

Kementerian PU tahun 2007. Berdasarkan skema sistim waduk yang baru (lihat Gambar 

3-11) Waduk Tampungan Sedimen dan Waduk Utama dioperasikan secara seri. Inflow 

dari Sungai Keduang digunakan untuk flushing/ sluicing Waduk Tampungan Sedimen 

pada periode musim hujan melalui pelimpah baru. Kelebihan volume air dari Waduk 

Tampungan Sedimen dilimpahkan ke Waduk Utama melalui conduit untuk elevasi +132 

m s/d +136 m dan melalui overflow spillway untuk elevasi diatas +136 m. 

Pengoperasian waduk untuk penanganan sedimentasi dilakukan selama musim hujan. 

Sketsa potongan masing – masing bangunan dan elevasinya dapat dilihat pada Gambar 

3-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-11. Skema Sistim Waduk Baru 

 

Gambar 3-12. Sketsa Potongan Masing – Masing Bangunan 
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Operasi waduk diperlukan untuk mendapatkan kondisi batas hilir dari model 

sedimentasi waduk berupa debit pelepasan. Berdasarkan Sub-Bab 2.2.1 untuk optimasi 

operasi waduk maka terlebih dahulu harus ditentukan fungsi tujuannya. Sesuai dengan 

sistim waduk dan skenario operasi waduk berikut:  

- Untuk Waduk Tampungan Sedimen: meminimalkan sedimen yang mengendap 

- Untuk Waduk Utama: meminimalkan sedimen yang mengendap dan 

meminimalkan penyimpangan antara pelepasan dan target kebutuhan air 

maka fungsi tujuannya menurut Persamaan (2-1) dapat dirumuskan sebagai Persamaan 

(3-5). 

         ∑ |              |
 
      ∑ |           |    ∑ |        

 
   

 
   

      |                     ( 3-5)       

- Jika ada pengendalian sedimen di Waduk Utama A = 1  dan B = 0 

- Jika tidak ada pengendalian sedimen di Waduk Utama A= 0 dan B = 1 

- Jika ada pengendalian sedimen di Waduk Tampungan Sedimen C = 1  dan jika 

tidak ada pengendalian sedimen di Waduk Tampungan Sedimen C = 0 

Dimana :  

Z  = fungsi tujuan 

i   = urutan periode  (stage) operasi waduk 

N  = banyaknya periode yang ditinjau 

      = Pelepasan air Waduk Utama pada periode i (ton) 

  = Ui x massa jenis air 

      = Target kebutuhan air pada periode i (ton), sesuai Tabel 3-3 

 = Ti x massa jenis air 

Vsij,i = sedimen inflow waduk j pada periode i (ton), j=1 untuk Waduk Tampungan  

    Sedimen dan j=2 untuk Waduk Utama 

 = Volume sedimen yang masuk waduk x massa jenis sedimen  

Vsoj,i = sedimen outflow waduk j pada periode i (ton) ), j=1 untuk Waduk Tampungan 

   Sedimen dan j=2 untuk Waduk Utama 

 = Volume sedimen yang keluar waduk x massa jenis sedimen 

Sesuai dengan perumusan fungsi tujuan pada Persamaan (3-5) maka variabel 

keputusannya adalah pelepasan air Waduk Utama dan fungsi kendalanya adalah batas 
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tampungan waduk (sesuai Gambar 3-13 dan Gambar 3-14), batas pelepasan air waduk 

dan batas sedimen inflow dan sedimen outflow. Fungsi kendala dirumuskan sebagai 

Persamaan (3-2) sampai Persamaan (3-4). 

 

Gambar 3-13. Kurva H-V-A Waduk Utama Pada Sistem Waduk Baru Berdasarkan Pengukuran 

Tahun 2011 Oleh PJT I 

 

Gambar 3-14. Kurva H-V-A Waduk Tampungan Sedimen Pada Sistem Waduk Baru 

Berdasarkan Pengukuran Tahun 2011 Oleh PJT I 
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3.4 Pemodelan Sedimentasi Waduk 

EFDC adalah model untuk simulasi 3D dari aliran, angkutan, dan proses biogeokimia 

dalam sistem air permukaan dalam hal ini termasuk: sungai, danau, muara, waduk, 

rawa, dan pantai-pesisir. Sehingga EFDC dapat digunakan untuk penelitian ini. Pola 

sirkulasi 3D di waduk dipengaruhi oleh angin, suhu, inflow, outflow, perbedaan 

kedalaman dan gaya Coriolis (Jin et al., 2000; Vreugdenhill, 1994). Untuk Pemodelan 

ini pengaruh angin dan suhu diabaikan. Bagan alir proses pemodelan sedimentasi 

waduk 3D selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3-15. 

3.4.1 Penentuan Sistem Waduk dan Data Awal Simulasi 

Berdasarkan Sub-Bab 2.2.2 untuk melakukan pemodelan sedimentasi waduk, harus 

ditetapkan dulu bentuk dan ukuran waduk serta sistem waduknya, kemudian ditentukan 

gridnya untuk mendapatkan jumlah dan ukuran sel.  Sesuai Sub-Bab 2.2.2.6 diperlukan 

juga input data kondisi awal dan parameter yang bernilai tetap. Untuk menentukan 

sistem waduk, kondisi awal dan parameter yang bernilai tetap, data yang digunakan 

adalah: 

1) Bentuk dan ukuran Waduk Wonogiri hasil studi Kementerian PU pada tahun 2004 

2) Bathimetri Waduk Wonogiri hasil pengukuran Oktober 2004 oleh Kementerian PU 

3) Data laporan operasi Waduk Wonogiri jam-jaman oleh PJT I  

4) Data sedimen hasil sediment core Oktober 2004 (Kementerian PU, 2007c)  

5) Laporan hasil uji laboratorium material sedimen Waduk Wonogiri oleh UGM 

(2005) 

3.4.2 Kalibrasi Model 3D Sedimentasi Waduk 

Kalibrasi diperlukan untuk menyesuaikan parameter dari model agar keluaran atau hasil 

analisis dari model dapat mendekati hasil pengukuran. Sebelum melakukan kalibrasi 

terlebih dahulu dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat parameter yang paling 

berpengaruh dalam perubahan keluaran model, yaitu nilai elevasi muka air dan TSS.  

Analisis dilakukan dengan mengubah nilai salah satu parameter sementara nilai 

parameter lainnya tetap. Analisis dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek 

yaitu 60 hari.  
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Gambar 3-15. Bagan Alir Pemodelan 3D Sedimentasi Waduk 
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Gambar 3-15. Bagan Alir Pemodelan 3D Sedimentasi Waduk (Lanjutan) 
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sensitivitas ditujukan hanya untuk melihat kecenderungan perubahan keluaran model 

berdasarkan perubahan parameter model, sehingga analisis cukup dilakukan dengan 

melihat perbandingan antara nilai rata-rata keluaran model dan nilai rata-rata data. 

Tujuan dari simulasi sedimentasi waduk ini adalah untuk melihat kecenderungan 

pola pengendapan sedimennya, sehingga keluaran model yang akan dianalisis pada 

kalibrasi adalah volume tampungan waduk pada tiap zona dan kurva H-V waduk. 

Karena data yang akan dianalisis bukan data time series maka kalibrasi tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan parameter statistik. Analisis dilakukan dengan melihat 

perbandingan kuantitatif volume tampungan waduk pada tiap zona dan perbandingan 

visual kurva H-V waduk, yang paling mendekati adalah yang terbaik. 

Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan data selama 241 hari mulai tanggal 1 

Nopember 2004 sampai 30 Juni 2005. Data yang digunakan untuk kalibrasi adalah: 

1) Bathimetri Waduk Wonogiri hasil pengukuran Kementerian PU pada tahun 2005 

untuk perbandingan bathimetri akhir kalibrasi (Gambar 4-10). 

2) Elevasi muka air awal Waduk Wonogiri digunakan elevasi muka air  tanggal 1 

Nopember  2004  pukul 06.00 berdasarkan laporan operasi Waduk Wonogiri jam-

jaman oleh PJT I.  

3) Kondisi Batas hulu Waduk Wonogiri berupa inflow dan konsentrasi sedimen  

inflow dari 8 anak sungainya.  Untuk Inflow digunakan inflow hasil pengukuran 

pada masing-masing anak sungai tahun 2004/2005 oleh Kementerian PU (Gambar 

L1-1 s/d Gambar L1-8 pada Lampiran 1). Konsentrasi sedimen yang masuk ke 

waduk dari masing – masing anak sungai ditetapkan berdasar analisis dengan  

menggunakan Persamaan (3-4). 

4) Distribusi ukuran butiran sedimen inflow untuk tiap kelas sedimen (Tabel L2-2 

pada Lampiran 2) 

5) Kondisi batas hilir berupa outflow dari spillway dan intake menggunakan data 

laporan operasi Waduk Wonogiri  tahun 2004/2005 oleh PJT I (Gambar L1-12 dan 

Gambar L1-13 pada Lampiran 1).  

6) Data laju evaporasi harian dan hujan harian di waduk digunakan data tahun 2004 – 

2005 berdasarkan laporan harian operasi waduk oleh PJT I (Gambar L1-14 dan 

Gambar L1-15 pada Lampiran 1). 
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3.4.3 Verifikasi Model 3D Sedimentasi Waduk 

Verifikasi merupakan proses pembuktian bahwa parameter hasil kalibrasi dapat 

digunakan. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan data selama 2.221 hari mulai 

tanggal 1 Agustus 2005 sampai 31 Juli 2011.  

Data  yang digunakan untuk verifikasi adalah : 

1) Data bathimetri Waduk Wonogiri hasil pengukuran Kementerian PU pada tahun 

2005 untuk bathimetri awal dan batimetri Waduk Wonogiri hasil pengukuran PJT I  

pada tahun 2011 untuk perbandingan batimetri akhir verifikasi (Gambar 4-10). 

2) Elevasi muka air awal Waduk Wonogiri digunakan elevasi muka air  tanggal 1 

Agustus 2005 pukul 06.00 berdasarkan laporan operasi Waduk Wonogiri jam-

jaman oleh PJT I.  

3) Kondisi Batas hulu Waduk Wonogiri berupa inflow dan konsentrasi sedimen  

inflow dari 8 anak sungainya.  Inflow yang digunakan adalah inflow masing-

masing anak sungai hasil perhitungan berdasarkan data laporan operasi Waduk 

Wonogiri jam-jaman dan harian tahun 2005 – 2011 (Gambar L1-16 s/d Gambar L1-

23 pada Lampiran 1). Konsentrasi sedimen yang masuk ke waduk dari masing – 

masing anak sungai ditetapkan berdasar analisis dengan  menggunakan Persamaan 

(3-4). 

4) Distribusi ukuran partikel sedimen inflow untuk tiap kelas sedimen (Tabel L2-2 

pada Lampiran 2) 

5) Kondisi batas hilir berupa outflow dari spillway dan intake menggunakan data 

laporan operasi Waduk Wonogiri  tahun 2005/20011 oleh PJT I (Gambar L1-12 

dan Gambar L1-13 pada Lampiran 1). 

6) Data laju evaporasi harian dan hujan harian di waduk tahun 2005 – 20011 

berdasarkan laporan harian operasi waduk oleh PJT I (Gambar L1-14 dan Gambar 

L1-15 pada Lampiran 1). 

3.5 Simulasi Sedimentasi Waduk Berdasarkan Skenario Operasi Waduk  

Data – data yang digunakan dalam simulasi sama dengan data untuk kalibrasi dan 

verifikasi kecuali untuk kondisi batas hilir menggunakan data pelepasan hasil optimasi 

operasi waduk dengan skenario operasi waduk yang ditetapkan. Setelah model 3D 

sedimentasi waduk dapat digunakan kemudian dilakukan perhitungan distribusi 
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sedimen di waduk berdasarkan skenario operasi waduk untuk mendapatkan pola 

pengendapan sedimennya baik untuk Sistim Waduk Lama maupun Sistim Waduk Baru. 

Indikator pola pengendapan sedimen yang digunakan dalam menentukan operasi waduk 

yang optimal adalah laju sedimentasi waduk dan prosentase besarnya sedimen yang 

mengendap di tampungan mati. Data yang digunakan untuk kalibrasi, verifikasi dan 

simulasi sedimentasi waduk dapat dilihat pada Tabel 3-4. 

Tabel 3-4. Data yang Digunakan untuk Kalibrasi, Verifikasi dan Simulasi Sedimentasi Waduk 

Data Sumber Data Tahun 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

KALIBRASI                   

Bathimetri awal Kementerian 

PU 

                

Bathimetri akhir                 

Elevasi muka air waduk awal PJT I                 

Inflow dari anak sungai PJT I                 

Outflow dari intake dan spilway PJT I                 

Evaporasi harian di waduk PJT I                 

Curah hujan harian di waduk PJT I                 

Sedimen 

Kementerian 

PU                 

  

 

                

VERIFIKASI 

 

                

Bathimetri awal Kementerian 

PU 

                

Bathimetri akhir                 

Elevasi muka air waduk awal PJT I                 

Inflow dari anak sungai PJT I                 

Outflow dari intake dan spilway PJT I                 

Evaporasi harian di waduk PJT I                 

Curah hujan harian di waduk PJT I                 

Sedimen 

Kementerian 

PU                 

  

 

                

SIMULASI 

 

                

Bathimetri awal 

Kementerian 

PU                 

Elevasi muka air waduk awal PJT I                 

Inflow dari anak sungai PJT I                 

Outflow dari intake dan spilway Hasil optimasi                 

  operasi waduk                 

Evaporasi harian di waduk PJT I                 

Curah hujan harian di waduk PJT I                 

Sedimen 

Kementerian 

PU                 


