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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan unsur penting dalam keberlangsungan hidup manusia, 

serta mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Fungsi dan peran air bagi manusia digunakan sebagai kebutuhan 

rumah tangga, air minum, irigasi pertanian, peternakan, dan lain-lain. Air bisa 

didapatkan dari beberapa sumber yaitu bias berasal dari air hujan, air tanah, 

air permukaan, serta mata air.  

Pemanasan global yang terjadi dewasa ini dapat mengakibatkan iklim di 

bumi makin tidak menentu dan susah untuk diprediksi. Apabila pada musim 

kemarau maka debit sungai merosot tajam atau sumber-sumber air yang lain 

akan mengalami kekeringan, namun pada musim penghujan akan terjadi 

luapan air yang sangat banyak bahkan dapat menyebabkan terjadinya banjir. 

Tak dapat dipungkiri juga bahwa beberapa daerah di Indonesia akan 

mengalami kelangkaan air, terutama setiap memasuki musim kemarau. Tentu 

saja hal ini sangat mempengaruhi hasil dari sektor pertanian yang mana 

sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Air hujan yang dibiarkan terbuang ke laut dan tidak dimanfaatkan atau 

disimpan akan percuma dan tidak dapat digunakan manfaatnya. Salah satu 

alternatif solusi untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membangun 

embung. Embung merupakan salah satu bangunan air yang berfungsi sebagai 

tempat penampungan air , pengendali banjir, dan kawasan konservasi. 

Embung termasuk salah satu yang menerapkan konsep dan sistem pemanenan 

air (water harvesting) yang mana merupakan sistem penampungan dan 

pengumpulan air hujan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  

Direncanakannya embung  dengan kapasitas tampungan air yang cukup dapat 

menjamin ketersediaan kebutuhan air bagi penduduk. 
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Desa Mariri Baru adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Poigar 

Kabupaten Bolaang Mongondow, memiliki luas wilayah 64,30 km2 dan 

tinggi 150 m. Terletak antara 0º 59’ 24” Lintang Utara 124º 12’ 54” Bujur 

Timur. Desa ini termasuk desa agraris. Pada tahun 2016 tercatat memiliki 

penduduk 1107 jiwa. Terdapat hamparan sawah seluas 50 hektar di dataran 

rendah dan lahan perkebunan kurang lebih seluas 2960 hektar (BPS Bolaang 

Mongondow). Lahan pertanian dan perkebunan yang luas tersebut, desa ini 

termasuk salah satu desa di kabupaten Bolaang Mongodow yang mengalami 

krisis air apabila memasuki musim kemarau. Kurangnya air yang tersedia 

untuk irigasi dapat menghambat potensi dari sektor pertanian dan perkebunan 

desa Mariri Baru ini. Oleh sebab itu sehubungan dengan permasalahan 

tersebut upaya pemecahannya yaitu dengan dibangunnya sebuah embung.  

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan embung adalah analisis 

hidrologi seperti analisis curah hujan, analisis debit banjir, analisis kebutuhan 

air rata-rata penduduk, dan sebagainya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut analisa terhadap kondisi dilapangan pada saat ini, rumusan masalah 

pada perencanaan embung ini adalah : 

1. Berapa debit banjir rancangan, debit andalan dan neraca air yang terjadi ? 

2. Berapa kapasitas tampungan untuk embung Tapa Lubuk ? 

3. Berapa dimensi tubuh embung dan bangunan pelimpah pada Embung Tapa 

Lubuk ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada perencanaan embung ini adalah : 

1. Mendapatkan hasil analisa hidrologi (debit banjir rancangan, debit andalan 

dan neraca air) untuk Embung Tapa Lubuk  

2. Mengetahui kapasitas tampungan embung Tapa Lubuk sesuai dengan 

debit andalan, kebutuhan air irigasi serta kebutuhan air baku  

3. Mendapatkan hasil desain Embung Tapa Lubuk   
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari perencanaan embung ini bagi masyarakat adalah : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku yang dibutuhkan 

penduduk di Desa Mariri Baru, Kabupaten Bolaang Mongondow, 

Sulawesi Utara  

2. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan 

sumber daya air yang tersedia 

Manfaat dari perencanaan embung ini bagi pembaca adalah : 

1. Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang 

keairan 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada perencanaan embung ini adalah : 

1. Menghitung analisa hidrologi untuk embung Tapa Lubuk 

2. Perencanaan desain konstruksi embung  

3. Penggambaran desain  

4. Tidak membahas masalah RAB dan pelaksanaan proyek 

5. Tidak membahas analisa dampak lingkungan yang ditimbulkan  

 


