
 

 

 
 
 
 
 

BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Air sebagai salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia secara nyata 

ikut menentukan taraf hidup, baik itu secara individual maupun komunal. Objek 

individual berarti bahwa upaya pemenuhan dan pengolahan kebutuhan air dilakukan 

oleh tiap individu, baik secara terstruktur oleh instansi terkait atau bahkan oleh 

kelompok masyarakat. Sedangkan secara komunal, dilakukan untuk sebuah 

komunitas di suatu wilayah dengan tingkat pelayanan secara menyeluruh untuk 

penduduk yang berdomisili tetap maupun yang tidak tetap. Pemenuhan terhadap 

kebutuhan air yang memadai merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam kerangka 

yang lebih luas, air juga sangat penting sebagai pendukung kebutuhan. 
 

Kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, terutama air baku untuk rumah 

tangga, tempat-tempat umum, dan industri akan terus meningkat berdasarkan 

jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin berkembangnya laju 

pembangunan di berbagai bidang. Di sisi lain, jumlah penyediaan prasarana air 

baku yang ada saat ini masih relatif terbatas, sehingga belum dapat memenuhi 

semua kebutuhan air. 

Masalah pendistribusian air baku ini juga dihadapi oleh penduduk di wilayah 

Kecamatan Panceng dan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sarana dan 

prasarana dalam sistem pendistribusian air baku seperti hidran umum dan sistem 

pipa dsitribusi harus direncanakan dan dibangun dengan rekayasa sedemikian rupa 

agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi. Dengan memperhatikan lokasi 

serta potensi dari embung Sukodono, maka diharapkan kebutuhan air baku di 

Kecamatan Panceng dan Kecamatan Dukun dapat terpenuhi. 
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Berdasarkan pasal Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan, 

dinyatakan bahwa “Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 

Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa alternatif yang salah satu 

diantaranya adalah dengan membangun prasarana seperti hidran umum / keran 

umum dan jaringan pipa untuk mendistribusikan kebutuhan air baku kepada 

masyarakat secara optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1. Berapa kebutuhan air untuk 9 desa yang berada di Kecamatan Panceng dan 

Kecamatan Dukun?. 
 

2. Bagaimana Perencanaan Distribusi air baku di embung Sukodono?. 
 

 

1.3 Tujuan 
 

1. Memperoleh hasil perhitungan kebutuhan air di 9 desa yang berada 

di Kecamatan Panceng dan Kecamatan Dukun. 
 

2. Merencanakan sistem distribusi air baku di Embung Sukodono. 
 

 

1.4 Manfaat 
 

Manfaat yang diperoleh dari studi ini adalah dihasilkan sebuah kajian tentang 

perencanaan jaringan distribusi air baku dari Embung Sukodono yang nantinya 

dapat menjadi masukan bagi perencana dan pengelola Embung Sukodono. 
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1.5 Batasan Masalah 
 

1. Lokasi studi adalah Embung Sukodono Kecamatan Panceng, 

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 
 

2. Sumber air baku berasal dari Embung Sukodono. 
 

3. Kebutuhan air diperhitungkan adalah kebutuhan air untuk domestik, dengan 

merencanakan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai 2039. 

4. Tidak membahas teknis, transmisi, konstruksi,dan analisa ekonomi 

embung. 

5. Tidak membahas analisa ekonomi jaringan distribusi air yang telah 

direncanakan. 

6. Perencanaan distribusi air baku hanya membahas distribusi air sampai ke 

hidran umum di tiap-tiap desa. 
 

7. Perencanaan jaringan distribusi air baku menggunakan WaterCAD. 


