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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Fungsi 

air bagi manusia diantaranya untuk air baku, air irigasi, pembangkit listrik dan 

sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan manusia yang semakin meningkat maka 

kebutuhan air semakin banyak, namun ketersediaan air di bumi tidak mengalami 

peningkatan. Untuk itu diperlukan pendistribusian air agar dapat memenuhi 

kebutuhan manusia. Agar pendistribusian dapat optimal saat musim kemarau dan 

musim penghujan, maka diperlukan pembangunan embung. 

Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan 

menampung aliran air hujan dan aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan air 

suatu desa. Selama musim kering air dari embung akan dimanfaatkan oleh desa 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pada musim penghujan embung tidak akan 

beroprasi maksimal layaknya musim kering karena jumlah air di luar embung 

cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 

Embung Sukodono merupakan embung gali dengan luas embung 0,36 

km2. Embung dibangun dengan memanfaatkan suplesi Sungai Bengawan Solo 

bagian hilir yang terletak di Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten 

Gresik. Sesuai topografi, Embung Sukodono memiliki elevasi lebih tinggi 

dibandingkan elevasi muka air Sungai Bengawan Solo hilir sehingga di butuhkan 

pompa untuk mengisi embung. Embung Sukodono memiliki fungsi untuk 

menampung kelebihan air pada Sungai Bengawan Solo saat musim hujan tiba, 

pada saat musim kemarau digunakan untuk kebutuhan air baku dan air irigasi 

seluas 250 Ha. Ada beberapa bangunan pada Embung Sukodono antara lain yaitu 

tubuh embung, Pipa Baja, dan rumah pompa. Tubuh embung mempunyai tinggi 

7,00 m dan lebar puncak 3,00 m. Pipa baja yang digunakan untuk membawa 

aliran air dari sungai bengawan solo sepanjang 7,4 Km namun dikarenakan 
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adanya perubuhan jalur maka perencanaan panjang pipa menjadi 8,2 Km. Pada 

bagian Rumah pompa, pompa di letakan pada elevasi +6,00 dengan rencana 

pengambilan sebesar 230 lt/dt . 

Dalam analisa tampungan, embung akan dibedakan menjadi tampungan 

minumum dan tampungan maksimum. Tampungan minimum adalah tampungan 

yang digunakan untuk menampung air pada elevasi terendah selama umur 

ekonomis yang direncanakan. Sesuai dengan kajian perencana, diperoleh 

tampungan minimum sebesar 111.972,54 m3. Sedangkan tampungan maksimum 

adalah tampungan yang digunakan untuk menampung air pada elevasi tertinggi 

untuk keperluan embung. Tampungan maksimum embung sebesar 1.547.014,36 

m3. (PT. TATA GUNA PATRIA) 

Dalam memanfaatkan tampungan embung, pemakaian air harus dilakukan 

sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan rencana pola operasi Embung Sukodono 

agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan yang direncanakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah jumlah air yang diperlukan utuk memenuhi kebutuhan air baku 

pada tahun 2039? 

2. Berapakah besarnya kebutuhan air irigasi berdasarkan pola tanam 

rencana? 

3. Bagaimana rencana pola operasi Embung Sukodono berdasarkan debit 

pemompaan, kapasitas tampungan dan kebutuhan pemanfaatan air? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui besarnya kebutuhan air baku. 

2. Mengetahui besarnya kebutuhan air irigasi. 

3. Mengetahui rencana pola operasi Embung Sukodono. 
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1.4 Manfaat 

1. Bagi Mahasiwa 

Studi rencana ini diharapkan mampu menjadi referensi peneliti lain guna 

pengembangan dalam ilmu keairan yang berhubungan dengan pola operasi 

embung/waduk 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Studi rencana ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang postif 

pada instansi pendidikan terkait dalam memberikan pembelajaran tentang 

konsep pola operasi embung/waduk. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Manfaat yang diperoleh dari studi ini adalah dihasilkan sebuah kajian 

tentang pola operasi Embung Sukodono yang nantinya dapat menjadi 

masukan bagi perencana dan pengelola Embung Sukodono. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Lokasi studi adalah Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten 

Gresik, Provinsi Jawa Timur. 

2. Data curah hujan harian yang digunakan dari tahun 2008 sampai 2017. 

3. Kebutuhan air baku yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestic 

dan non domestik dengan merencanakan pertumbuhan penduduk dari 

tahun 2014 sampai 2039 atau selama 25 Tahun. 

4. Tampungan yang akan direncanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan air 

baku dan air irigasi. 

5. Tidak membahas teknis, konstruksi, , dan aspek hidrolika. 

6. Inflow yang menjadi acuan dalam perhitungan merupakan debit 

pemompaan sesuai perencanaan sebesar 230 lt/dt. 


