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BAB III 

METODOLOGI PERENCANAAN 

3.1 Umum 

Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang memuaskan maka perlu 

disusun runtutan pengerjaan yang baik dan benar.  

Dalam studi ini akan digunakan metode perhitungan langsung, dimana 

data ang digunakannya didapatkan dari instansi terkait. Studi ini dikerjakan 

dengan berbagai runtutan perhitungan yang dicocokkan dengan berbagai 

pustaka yang ada sehingga didapatkan hasil yang baik dan juga dapat 

dipertanggung jawabkan kebenaran dan keasliannya. 

3.2 Lokasi Studi 

 

  Gambar 3.1 Lokasi Bendungan Tugu 

(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) 

Dengan koordinat 08º02’27’’ LS dan 111 º35’07’’ BT lokasi dari 

bendungan ini terletak di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten 

Trenggalek. Lokasi tersebut berada disebelah kiri jalan penghubung 

Kabupaten Trenggalek-Ponorogo di Kecamatan Tugu dengan jarak 15 km 

dari barat kota Trenggalek. Bendungan tugu memiliki elevasi 150 mdpl 

sampai dengan 600 mdpl. Pada Gambar 3.1 telah disajikan letak bendungan 

tugu pada peta administrasi Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. 
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3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Topografi 

Bendungan Tugu direncanakan membendung aliran sungai Keser yang 

memiliki panjang hingga 9,295 km dan luas daerah aliran sungau 43,060 km2. 

Bendungan tugu memiliki topografi pegunungan yang memiliki kemiringan 

landai dan juga curam, serta merupakan daerah persawahan dan juga 

perbukitan berbatu dengan berbagai tebing. 

3.3.2 Data Hidrograf Banjir 

Pada studi ini akan digunakan data hidrograf yang telah tersedia pada 

laporan perencanaan Bendungan Tugu. Data yang tersedia ini adalah hasil 

dari perhitungan debit rencana menggunakan metode Hidrograf Satuan 

Sintetik Nakayasu. Dengan data hidrograf yang tersedia akan dapat dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan debit yang melalui pelimpah. 

Data hidrograf banjir  pada bendungan tugu akan disajikan secara 

lengkap pada bagian pembahasan dan lampiran. 

3.3.3 Data Geologi dan Mekanika Tanah 

Merupakan data yang menunjukkan sifat-sifat tanah yang ada dilokasi 

tersebut, dan kondisi geologi sekitar. Data ini akan berfungsi di pengontrolan 

kestabilan bangunan pelimpah, setelah perencanaan desain bangunan 

pelimpah. Apakah bangunan pelimpah yang direncanakan stabil atau tidak, 

jika stabil akan dilanjutkan tahap selanjutnya, jika belum stabil akan didesain 

ulang. 

3.3.4 Data Teknis Bendungan 

  Berikut ini adalah data teknis bendungan tugu yang diambil dari 

laporan akhir perencanaan bendungan tugu  

- Tipe Bendungan   = Urugan batu random inti tegak 

- Elv. Puncak Bendungan  = + 259,00 

- Elv. Muka Air Normal (NWL) = + 251,00 

- Elv. Dasar Sungai   = + 177,00 

- Lebar Puncak Bendungan  = 22 m 

- Kemiringan Hulu    = 1 : 2,25 
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- Kemiringan Hilir   = 1 : 2,00 

- Panjang Timbunan   = 437,27m 

- Volume Tampungan Efektif  = 7 681 290,12m3 

- Volume Tampungan Mati  = 1 618 972,83m3 

Dan berikut ini adalah kurva kapasitas tampungan dan luas bendungan 

tugu : 

Gambar 3.2 Kurva Kapasitas Tampungan dan Luas Bendungan Tugu 

(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) 
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3.3.5 Bagan Alir Studi Alternatif Desain Bangunan Pelimpah Bendungan 

Tugu 


