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BAB III 

METODOLOGI PERENCANAAN 

3. 1. Lokasi perencanaan Studi 

Lokasi perencanaan embung Siku-Sikuan berlokasi di desa Uuwan kecamatan 

Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang merupakan 

bagian Indonesia bagian timur. Desa Uuwan sendiri memiliki luas 20 km2 dengan 

jumlah penduduk sebanyak 2.499 orang pada tahun 2015. Dumoga Barat yang 

merupakan kecamatan dari desa Uuwan sendiri terletak dibagian utara Kabupaten 

Bolaang Mongondow selatan (kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang 

Mongondow) dengan batas geografis sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kawasan Hutan 

Sebelah Timur  : Kecamatan Dumoga Timur dan Dumoga Utara 

Sebelah Selatan : Kab. Bolaang Mongondow Selatan 

Sebelah Barat  : Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Kec, 

Sangtombolang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow  
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Renc. Embung  N  ž  29'07.31" E  ž 59'08.4 
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3. 2.  Tahap Persiapan 

Tahapan ini merupakan tahapan awal sebelum melanjutkan ke tahapan 

berikutnya seperti proses mengumpulkan data hingga proses pengolahan data. Tahapan 

ini dimulai dengan proses penyusunan perihal yang harus dilakukan dalam proses 

perencanaan sehingga penulisan dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis sesuai 

dengan yang direncanakan. Hal yang harus dilakukan pada proses awal diantaranya: 

• Observasi lapangan awal, hal ini berfungsi untuk mengetahui kondisi lapangan, 

tempat yang akan diadakan/dibangun Embung Siku-Sikuan. 

• Studi pustaka/literatur, yang berguna untuk mendapatkan dasar-dasar 

pengetahuan mengenai proses perencanaan dan proses pembangunan embung 

itu sendiri sehingga proses dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. 

o Pengumpulan Data 

Proses tahapan selanjutnya ialah tahapan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan embung Siku-Sikuan sehingga 

bangunan yang direncanakan sesuai dengan keadaan daerah rencana. Adapun data-data 

yang dibutuhkan antara lain: 

• Data Topografi : berupa foto topografi, peta lokasi dan peta DAS 

• Data Hidrologi : Berupa data-data Curah Hujan wilayah tersebut 

• Data Penduduk : data berupa jumlah penduduk yang akan menggunakan 

embung 

• Data Klimatologi : Berupa data-data Evaporasi 

• Data Geologi dan Mekanika Tanah : berupa Kontur tanah, jenis-jenis tanah 

 

o Mengidentifikasi Permasalahan 

Hasil dari beberapa data yang telah diperoleh, maka secara tidak langsung 

sudah didapatkan beberapa sebab yang menajdi permasalahan pokok pembangunan 

embung Siku-Sikuan. Dari beberapa sebab yang diperoleh maka dapat direncanakan 
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langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan dengan menggunakan solusi-solusi 

yang berdasar pada teori-teori dan studi literatur yang sudah dirumuskan. 

o Pengolahan Data 

Beberapa data yang diperlukan  dalam proses perencanaa pembangunan 

embung harus disiapkan untuk mendapatkan perencanaan yang baik sehingga embung 

yang direncakan memenuhi syarat keamanan serta dengan pembiayaan yang sesuai. 

Data-data yang diperlukan diantaranya: 

- Data Hidrologi 

- Data Topografi 

- Data Penduduk 

- Data Klimatologi 

- Data Erosi 

- Data Geologi dan Mekanika Tanah 

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dipergunakan untuk melakukan 

perencaan pembangunan embung dengan melakukan pengelolaan terlebih dahulu 

sesuai dengan prosedur yang ada. 

a. Data  Hidrologi 

Data Hidrologi berupa data hujan tahunan yang dipergunakan untuk 

menentukan Curah hujan efektif. Dengan menghitung hujan rata-rata menggunakan 

metode aritmatika sehingga dapat diketahui besaran hujan yang terjadi pada wilayah 

tersebut. 

Apabila uji distribusi sudah dilakukan maka akan dilanjutkan dengan 

melakukan uji Distribusi Frekuensi yang mana digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian data dengan jenis sebaran atau distribusi yang telah dipilih. Uji ini sendiri 

memanfaaatkan 2 buah metode yakni metode Uji Chi-Square dan Uji Smirnov-

Kolmogorov. 

Apabila sudah dipastikan bahwa data dan jenis sebaran maka dapat dihitung 

curah hujan efektif yang terjadi sehingga nantinya akan didapatkan nilai dari debit 
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puncak banjir dengan menghitung menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetis 

Nakayasu. 

Dengan memanfaatkan data curah hujan efektif dan debit banjir rancangan 

maka data tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendesainan  embung sebagai 

bagian dari proses penyediaan air. 

b. Data Topografi 

Data topografi dibutuhkan untuk mengetahui batas-batas area yang dapat 

membantu proses pembangunan embung. Dengan menggunakan data topografi maka 

akan mudah untuk menentukan As tubuh dari embung yang direncanakan dengan 

memperhatikan kondisi permukaan sekitar seperti aliran sungai dan sekitarnya. 

Setelah As dari embung sudah ditentukan, maka selanjutnya dapat ditentukan 

elevasi dan volume dari embung itu sendiri sehingga posisi peletakan embung dapat 

memanfaatkan gaya gravitasi untuk proses inflow dan outflow dari embung. 

Dengan menentukan elevasi dan volume embung  makadiperoleh besaran dari 

kapasitas embung yang nantinya digunakan untuk proses pendesainan selanjutnya. 

c. Data Penduduk 

Data penduduk sangat dibutuhkan untuk proses perencanaan kebutuhan air 

yang akan disalurkan dari embung yang dibangun. Data kebutuhan penggunaan 

domestik ini akan sangat berpengaruh pada kapasitas tampungan nantinya sehingga 

jumlah penduduk dan prose pertumbuhan untuk beberapa tahun kedepan harus 

dihitung.  

Setelah menghitung jumlah penduduk yang akan memanfaatkan penggunaan 

air yang berasal dari embung, maka dapat dihitung inflow dan outflow yang terjadi pada 

embung sili-silian ini sehingga nantinya, kapasitas embung dapat direncanakan dengan 

baik. 

d. Data Klimatologi 

Data klimatologi ialah data berupa kondisi iklim yang terjadi di daerah tersebut, 

data ini akan dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan embung 

dengan memasukan kedalam proses perhitungan neraca air seperti Evaporasi. 
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Apabila perhitungan evaporasi sudah diperoleh maka selanjutnya dapat 

dilakunan perhitungan inflow dan Outflow bersamaan dengan memasukkan kebutuhan 

air dari penduduk serta dilanjutkan dengan proses perencanaan kapasitas tampungan 

dari embung tersebut. 

e. Data Geologi dan Mekanika Tanah 

Data geologi dan mekanika tanah sangat dipergunakan untuk mendukung 

dalam merencanakan stabilitas dari embung yang akan dibangun. Sifat-sifat tanah 

sekitar yang ada harus dapat mendukung dalam pembangunan embung dengan 

mengacu pada angka keamanan yang ada. 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka proses pendesainan tubuh dan 

pelimpah embung dapat dilanjutkan. Desain yang sudah dibuat dikontrol kestabilannya 

untuk keamanan. Apabila memenuhi maka proses perencanaan pembangunan embung 

dikatakan selesai, namun apabila control kestabilan tidak memenuhi syarat maka perlu 

dilakukan perencanaan ulang dengan melakukan desain tubuh dan pelimpah kembali 

hingga memenuhi syarat yang dimiliki. 
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3. 3. Plowchart Proses perencanaan pembangunan Embung 

Pengumpulan 
Data

Data TopografiData Hidrologi Data Penduduk Data Klimatologi Data Erosi Data Geologi dan 
Mekanika Tanah

Uji Data Hujan

Uji Distribusi 
Data hujan

Uji Persamaan

Data Hidrologi

Menentukan 
As Embung

Menentukan 
Elevasi dan 

Volume

Kebutuhan air 
Baku dan 

Irigasi

Evaporasi

Inflow-Outflow

Curah Hujan 
Efektif

Desain Tubuh 
dan Pelimpah

Kapasitas 
Tampungan

Parameter Embung
- Kapasitas Efektif
- Kapasitas Mati

Kesimpulan 
dan saran

Selesai

Kontrol 
Kestabilan

Start

Yes

No

Gambar 
Desain

 


