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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan diiringi dengan 

meningkatnya kebutuhan diberbagai bidang. Salah satunya yakni meningkatnya 

kebutuhan air baku. Karena air bersih akan menjadi suatu kebutuhan pokok bagi 

kehidupan manusia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun irigasi. 

Dimana pada saat musim hujan terdapat air yang melimpah, sedangkan saat 

musim kemarau mengalami kekurangan air. Ketidakseimbangan kebutuhan air 

bersih dengan ketersediaan air menjadi realita permasalahan saat ini. Sebagai 

alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dibutuhkan adanya suatu 

bangunan air sebagai tempat untuk menampung air saat musim hujan dan 

mengalirkannya saat musim kemarau. 

Desa Poigar III merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang terletak antara 00º 

59’ 56.4” Lintang Utara, 124º 17’ 49.2” Bujur Timur. Dengan luas wilayah 

sebesar 1,25 km
2
. Secara administrasi terdiri dari 4 Dusun dan 8 RT yang terdiri 

dari 362 kk.  Jumlah penduduk sebanyak 1.294 jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 0,80% per tahun. Desa Poigar III merupakan desa agraris yang 

memiliki potensi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas, menyebabkan 

desa ini mengalami permasalahan dalam hal sumber daya air ketika memasuki 

musim kemarau. Kurangnya ketersediaan air untuk irigasi dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan potensi dari sektor pertanian dan perkebunan di Desa Poigar 

III (BPS Kabupaten Bolaang Mongondow). 

Dengan demikian, untuk menunjang peningkatan ketersediaan air baku di 

Desa Poigar III maka perlu dilaksanakan pembangunan embung sebagai salah satu 

upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang ada pada saat ini ada 

beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dalam perencanaan Embung 

Poigar 3, antara lain: 

1. Berapa debit banjir rancangan dan debit andalan di lokasi Embung Poigar 3 di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara ? 

2. Berapa kapasitas tampungan Embung Poigar 3 ? 

3. Bagaimana rancangan bangunan tubuh embung dan pelimpah berdasarkan 

kapasitas tampungan embung yang direncanakan ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari perencanaan embung ini yakni : 

1. Mengkaji debit banjir dengan kala ulang 50 tahun.  

2. Mengkaji kapasitas tampungan Embung Poigar 3 sesuai dengan potensi debit 

andalan dan kebutuhan air baku.  

3. Memperoleh desain Embung Poigar 3 yang meliputi desain tubuh embung 

dan pelimpah.   

 

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat dari perencanaan embung ini yakni : 

1. Menjadi sumber referensi untuk pengelolaan ketersediaan air, khususnya di 

Desa Poigar III.  

2. Tercukupinya kebutuhan air minum dan irigasi di Desa Poigar III Kecamatan 

Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.  

3. Menambah wawasan bagi pembaca khususnya di bidang keairan.  

 

1.5 Batas Masalah : 

Adapun batasan masalah pada perencanaan embung Poigar 3 yakni : 

1. Perencanaan embung Poigar 3 berlokasi di Desa Poigar III. 

2. Perkiraan aliran masuk (inflow) yang mengisi embung.  

3. Perencanaan kapasitas tampungan Embung Poigar 3. 
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4. Perencanaan desain tubuh embung dan pelimpah.

5. Tidak menghitung sedimentasi.

6. Tidak menghitung RAB dan pelaksanaan proyek.

7. Tidak membahas analisa dampak lingkungan.


