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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan suatu hal penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi, 

terutama manusia yang membutuhkan air untuk melangsungkan kegiatan sehari-

hari. Hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan air, seperti memasak, 

mencuci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyediaan air bersih yang 

mencukupi baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat dibutuhkan oleh seluruh 

manusia. 

Mengingat pertumbuhan penduduk yang makin meningkat tiap tahun, 

sumber daya air di dunia menjadi salah satu kebutuhan yang penting. Air 

merupakan kekayaan alam yang tidak akan habis dan berputar sesuai dengan 

siklus hidrologi nya. Namun tidak selalu tersedia menurut waktu, tempat, 

kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga diperlukan 

pengelolaan air yang baik agar terjadi keseimbangan dalam hubungan kebutuhan 

masyarakat akan air dan persediaan air di alam. 

Ketika kebutuhan dan peradaban manusia semakin tak terpisahkan dari 

kehidupan. Dan ketika manusia menyadari bahwa hujan yang turun tidaklah 

selalu sesuai dengan keinginan dan bahkan kadang-kadang air sungai pun 

mengering di musim kemarau, maka mulailah timbul kesadaran akan perlunya 

menampung air di musim hujan. Karena itulah maka dibangun embung, waduk 

dan ataupun bendungan. Berbagai tipe embung, waduk dan bendungan dibangun 

berdasarkan pada kondisi topografi, geologi atau kapasitas serta daya 

tampungnya. 

Sesuai dengan Undang – Undang No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya 

air bahwa sumber daya air perlu dimanfaatkan, dikelola secara terpadu dengan 

pengaturan yang bersifat spesifik, dari hulu hingga hilir yang berwawasan 

lingkungan. Pemerintah Indonesia berupaya terus melakukan pembangunan 

berbagai prasarana pengairan, baik sistem irigasi teknis maupun semi-teknis. 
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Tentunya pembangunan prasarana tersebut harus melalui sistem perencanaan 

yang matang untuk mendapatkan hasil yang tepat, efisien dan efektif. 

Lokasi Bendungan Logung terletak di hilir pertemuan Sungai Logung 

dengan Sungai Gajah di Dukuh Slasang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo. 

Sebagian besar penduduk pada desa ini mempunyai mata pencaharian sebagai 

petani. Lahan pertanian yang digunakan merupakan daerah tadah hujan, sehingga 

pada musim kemarau daerah ini masih kekurangan air. Pada daerah tersebut 

diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan penyediaan 

air bersih.  

Sehingga dengan adanya upaya pembuatan bendungan multi guna ini jelas 

akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Sumber daya air 

dari Sungai Logung dan Sungai Gajah yang awalnya kurang dimanfaatkan kini 

dapat dikelola secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Terutama untuk pengembangan terhadap pola (sistem) irigasi serta untuk 

kebutuhan air baku untuk air bersih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah:  

1. Berapa besar debit kebutuhan irigasi dan air baku pada daerah pemanfaatan 

air Waduk Logung? 

2. Berapa besar inflow waduk yang tersedia di Waduk Logung? 

3. Bagaimana pola pemanfaatan air waduk pada Waduk Logung? 

4. Bagaimana tingkat keandalan waduk Logung dalam memenuhi kebutuhan air 

irigasi dan air baku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui berapa besar debit kebutuhan irigasi dan air baku pada daerah 

pemanfaatan air Waduk Logung. 

2. Mengetahui besar inflow waduk yang tersedia di Waduk Logung. 

3. Mengetahui pola pemanfaatan air waduk pada Waduk Logung. 
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4. Mengetahui tingkat keandalan waduk Logung dalam memenuhi kebutuhan air 

irigasi dan air baku. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas, mengingat banyaknya 

permasalahan yang biasa timbul dalam penyusunan tugas akhir dan menyebabkan 

ketidak sesuaian dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Lokasi studi terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa 

Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah. 

2. Tinjauan yang dibahas dibatasi hanya pada analisa debit andalan, debit 

kebutuhan irigasi, air baku serta kemampuan waduk dalam memenuhi 

kebutuhan air. 

3. Studi pemanfaatan air yang dilakukan tidak menganalisa rencana anggaran 

biaya (RAB), dan manajemen konstruksi. 

4. Mengingat pentingnya keperluan akan pemenuhan kebutuhan air baku untuk 

air bersih maka hal ini menjadi prioritas dari Bendungan Logung. 

5. Data curah hujan harian yang digunakan dari tahun 1997 sampai 2016. 

6. Luas baku lahan irigasi Logung adalah sebesar 5296 ha. 

7. Volume tampungan mati dan tampungan efektif diambil berdasarkan data 

perencanaan Bendungan Logung. 

8. Perhitungan proyeksi kebutuhan air baku untuk air bersih dilakukan 25 tahun 

mendatang hingga tahun 2041. 

9. Kondisi optimum pada studi ini didapat dari hasil perhitungan keseimbangan 

air. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya studi ini, penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah: 

a. Bagi Perencana (Mahasiswa) 
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1. Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang Teknik Sipil

yang telah didapatkan oleh peneliti pada bangku kuliah.

2. Sebagai penambah wawasan dalam penerapan pengoptimalisasian

sumber daya air sungai sebagai air irigasi dan air baku untuk air

bersih.

b. Bagi Instansi yang Terkait

Sebagai referensi untuk penghitungan pemanfaatan dan 

pengolahan sumber daya air Bendungan Logung secara optimal. 

c. Bagi pihak Universitas

Hasil studi perencanaan ini dapat dijadikan tambahan 

kepustakaan, mengingat dalam bidang Teknik Sipil terdapat disiplin 

ilmu Pengelolaan Sumber Daya Air dimana di dalamnya terdapat cara 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air. 




