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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa daerah di Indonesia yang merupakan daerah sering mengalami 

kekeringan dan sulit mendapatkan air  bersih pada saat mengalami musim kemarau. 

Oleh sebab itu pemerintah membangun  bendungan di setiap daerah di Indonesia 

sebagai sarana penyediaan air untuk kebutuhan memasak,mandi, dan air minum (air 

bersih / air baku) serta untuk kebutuhan industri, pertanian (irigasi), perikanan, 

PLTA, dsb.  

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur termasuk kawasan 

daerah yang sering mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih pada 

saat musim kemarau tiba. Pertumbuhan laju penduduk kecamatan Arjosari di desa 

tahun 2016 Karangrejo 2852 jiwa, Gayuhan 1737 jiwa, Sedayu 3392 jiwa, Tremas 

2007  pada tahun 2017 Karangrejo 2887 jiwa, Gayuhan 1909, Sedayu 3310, Tremas 

2070. 

Jumlah desa di kecamatan Arjosari ada 17 desa luas 117,06 km² dengan 

elevasi tertinggi +192.10 dan elevasi terendah +50. Pemerintah membangun 

Bendungan Tukul di daerah Arjosari tersebut agar kebutuhan air pada warga  

terpenenuhi. Tetapi dengan faktor kondisi daerah pegunungan lahan yang 

bergelombang dan jauh dari pemukiman warga, maka di perlukan jaringan 

distribusi air bersih agar dapat menjangkau dan mengaliri atau melayani masyarakat 

di kecamatan Arjosari. 

Dalam hal ini di perlukan Jaringan Transmisi yang kemudian akan 

mengalirkan air baku dari bendungan menuju ke IPA (instalasi penjernihan air)  

yang selanjutnya akan dialirkan ke wilayah pelayanan (pemukiman warga) melalui 

Jaringan Distribusi sehingga dapat melayani kebutuhan air bersih warga. Dalam hal 

ini perlu di rencanakan kapasitas Reservoir yang sesuai dengan jumlah kebutuhan 

air bersih. Permasalahan jauhnya sumber air bersih dari wilayah pelayanan ini dapat 

diatasi dengan Perencanaan Jaringan Transmisi dan Distribusi yang dapat 

menghubungkan sumber air bersih ke wilayah pelayanan yaitu langsung ke rumah 
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warga melalui jaringan quarter, dan dengan adanya proyek akhir ini diharapkan 

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga warga kecamatan Arjosari 

tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan air bersih pada periode 

tahun 2017-2037. 

Dengan adanya Bendungan Tukul ini bisa di manfaatkan sebagai sarana 

penyediaan air bersih untuk masyarakat Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. 

Karena adanya kebutuhan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih tersebut, 

sehingga dilakukan Perencanaan Jaringan Transmisi dan Distibrusi yang 

diharapkan mampu mengatasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penjelasan latar belakang adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah air baku yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih di kecamatan arjosari sampai dengan tahun 2037? 

2. Bagaimana desain jaringan transmisi dari bendungan sampai instalasi 

penjernihan air ? 

3. Bagaimana desain jaringan distribusi dari instalasi penjernihan air sampai 

seluruh penduduk? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut: 

1. Tidak merencanakan jaringan IPA (Instalasi Penjernihan Air). 

2. Studi perencanaan untuk saat ini hanya di beberapa desa yang ada di 

Kecamatan Arjosari  yaitu Karangrejo,Gayuhan,Sedayu,Tremas. 

3. Kualitas Air dianggap memenuhi syarat standart Air bersih 

4. Kapasitas Air Waduk mencukupi hingga tahun 2037 
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1.4 Tujuan  Perencanaan 

Tujuan dari pemasangan jaringan distribusi air bersih ini adalah : 

1. Mengkaji kebutuhan  air baku.

2. Mengkaji perencanaan jaringan transmisi dari bendungan tukul.

3. Mengkaji perencanaan jaringan distribusi dari instalasi penjernihan air.

1.5 Manfaat Pereancanaan 

Manfaat dari perencanaan transmisi dan distribusi di kota Pacitan adalah : 

1. Bagi Penulis

Sebagai implementasi ilmu Teknik Sipil khususnya konsentrasi Bangunan

Air.

2. Bagi Masyarakat

Membantu memudahkan masyarakat Kecamatan Arjosari untuk 

mendapatkan air bersih. 

3. Bagi Akademis

Sebagai referensi pengetahuan dan menambah wawasan dalam perencanaan

transmisi dan distribusi air khususnya konsentrasi Bangunan Air.


