
 
 

1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guna memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Trenggalek maka 

pemanfaatan sumber daya air dengan maksimal adalah pilihan yang tepat. 

Pemanfaatan yang maksimal pada sumber daya air yang tersedia bisa sangat 

membantu berbagai aspek kehidupan. Salah  bentuk pemanfaatan sumber 

daya air adalah denganmembangun  bendungan. Bendungan berfungsi untuk 

menampung air dari sungai untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk 

membantu kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Air yang telah 

ditampung dalam bendungan bisa digunakan untuk mengaliri sawah, PLTA, 

mengontrol banjir dan tentunya sebagai cadangan air baku dikala musim 

kemarau. 

Di Kabupaten Trenggalek saat ini tengah dilaksanakan pekerjaan 

pelaksanaan pembangunan bendungan Tugu yang berlokasi di Desa 

Nglinggis Kecamatan Tugu. Bendungan Tugu  direncanakan dengan panjang 

tubuh bendungan sebesar 437,27 m. Dengan elevasi dasar sungai +177,00 m 

dan elevasi puncak tubuh bendungan +259,00 m bendungan ini memiliki 

tinggi timbunan tubuh bendungan sebesar 82 m. Bendungan Tugu memiliki 

tampungan efektif sebesar 7.681.290.72 m3 dan juga tampungan mati sebesar 

1.618.972,83 m3. Bendungan ini bertipe bendungan urugan, dan dikarenakan 

bendungan urugan adalah bendungan yang rawan akan limpasan pada tubuh 

bendungan (overtopping) maka tentu saja bendungan ini harus dilengkapi 

bangunan pelimpah. Bangunan Pelimpah berfungsi untuk mengalirkan debit 

banjir yang datang ke bendungan, sehingga tidak terjadi limpasan pada tubuh 

bendungan. Bagian-bagian bangunan pelimpah pada bendungan ini adalah 

ambang pelimpah, saluran transisi , saluran peluncur dan peredam energi. 

Kesemua bagian itu adalah satu kesatuan dari perencanaan bangunan 

pelimpah yang tidak dapat dipisahkan.   
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Pada perencanaan bendungan Tugu telah direncanaan bangunan 

pelimpah tipe samping yang berada pada selatan tubuh bendungan. Pada 

pelaksanaan pekerjaan bendungan Tugu sering kali terjadi longsor. Longsor 

ini terjadi pada  bagian barat mercu pelimpah sehingga  kerap kali 

membahayakan pekerja pada pembangunan bendungan ini. Hal ini menjadi 

permasalahan yang beresiko tinggi pada pelaksanaan pembangunannya. 

Selain pada segi pelaksanaan resiko yang cukup tinggi juga terdapat pada 

desain saluran transisi yang telah ada, saluran ini memiliki penampang 

tampak atas yang berbelok. Pada saluran transisi aliran yang terjadi adalah 

aliran superkritis yang tentunya memiliki kecepatan yang tinggi. Belokan 

yang ada pada saluran transisi sangatlah beresiko, dikarenakan aliran yang 

memiliki kecepatan yang tinggi akan bertabrakan pada dinding saluran yang 

berbelok tersebut. Akibatnya akan mengganggu stabilitas dinding saluran, 

dan akibat tabrakan tersebut akan terjadi pantulan tabrakan aliran air sehingga 

mengakibatkan turbulensi aliran. Hal ini membuat kecepatan pada saluran 

peluncur berubah dengan cepat dan aliran didalam saluran transisi menjadi 

tidak beraturan. Oleh karena “Studi Alternatif Bangunan Pelimpah Pada 

Bendungan Tugu” ini bisa menjadi solusi pemecahan masalah yang ada.  

Alternatif ini berupa perubahan letak ambang pelimpah sehingga dapat 

mengurangi resiko dari longsor yang terjadi. Dan juga alternatif ini akan 

merubah desain saluran transisi dari yang sebelumnya memiliki jalur yang 

berbelok menjadi lurus sehingga bisa meminimalisir resiko yang telah 

diuraikan pada paragraf sebelumnya. Selain bisa menjadi solusi permasalahan 

yang telah diuraikan diatas, dengan perubahan jenis dan dimensi pelimpah 

maka dapat direncanakan ulang pelimpah yang mampu mengalirkan debit 

lebih besar dan juga dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga semakin 

memperkecil potensi terjadinya limpasan melalui tubuh bendungan 

(overtopping).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada studi ini disusun berdasarkan penjabaran latar 

belakang pada sub bab sebelumnya. Berikut ini sususan rumusan masalah 

tersebut : 

1. Berapakah dimensi dari bangunan pelimpah, transisi, peluncur dan 

peredam energi ? 

2. Apakah bangunan pelimpah telah memenuhi syarat stabilitas ? 

3. Bagaimana perbandingan karakteristik hasil desain alternatif bangunan 

pelimpah terhadap desain yang telah ada ?  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam studi alternatif bangunan pelimpah ini akan disusun beberapa 

batasan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Bangunan yang ditinjau adalah Bendungan  Tugu yang berada di 

Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek 

2. Alternatif bangunan pelimpah yang direncanakan adalah pelimpah 

langsung tanpa pintu. 

3. Data hidrograf banjir diambil dari studi perencanaan yang telah ada. 

1.4 Tujuan 

1. Merencanakan dimensi bangunan pelimpah, saluran transisi, peluncur 

dan peredam 

2. Mengkaji stabilitas konstruksi bangunan pelimpah 

3. Mengkaji perbandingan karakteristik desain alternatif bangunan 

pelimpah dengan desain existing pelimpah 
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1.5 Manfaat 

1. Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi

dalam pengelolaan sumber daya air, terutama di kabupaten Trenggalek

2. Sebagai masukan kepada dinas terkait, untuk pengembangan-

pengembangan yang akan dilakukan kedepannya

3. Sebagai sumber referensi bagi pembaca, terutama dibidang perencanaan

bangunan pelimpah


