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ABSTRAKSI 

 

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah hilir 

Waduk Kedung Ombo, khususnya di daerah Grobogan (Daerah Irigasi Sidorejo) 

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi yang semakin tak terkendali. 

Untuk itu perlu adanya evaluasi guna mengetahui cukup dan tidaknya kapasitas air yang 

tersedia di Waduk Kedung Ombo untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor 

pertanian. Dalam menganalisa atau mengevaluasi kapasitas waduk untuk memerlukan 

data – data yang digunakan untuk mengetahui jumlah debit air masuk dan keluar yang 

berpengaruh pada kapasitas tampung waduk. 

Penelitian ini menggunakan metode Model Reser yang merupakan model simulasi 

optimasi untuk menghitung kapasitas waduk, dimana data – data yang digunakan 

diperoleh dari instansi terkait yang kemudian diolah an dianalisa untuk mendapatkan 

hasil dan solusinya.  

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa debit inflow 

andalan Waduk Kedung Ombo rata – rata sebesar 21,776 m3/dt mampu untuk 

menyuplai volume tamping waduk. Inflow  tersebut cukup untuk menyuplai debit 

kebutuhan irigasi sebesar 10,154 m3/dt. Dengan debit inflow andalan tersebut setara 

dengan kapasitas tampung  air waduk sebesar 649,720 juta m3 dirasa masih mampu 

untuk memberikan suplesi air irigasi Daerah Irigasi Sidorejo seluas 7856 ha dan dapat 

disimpulkan juga bahwa pola operasi waduk yang ditetapkan oleh team pengelola 

waduk sudah cukuplah efisien guna untuk mencukupi kebutuhan air irigasi. 

  

Kata Kunci : Kapasitas waduk, Irigasi, Bendung  

 

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua 

mahluk hidup di bumi. Namun sering kali dijumpai ada berbagai masalah tentang air di 

negara ini, misalnya pada saat musim penghujan banyak daerah terjadi banjir, bahkan 

ada yang mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit jumlahnya serta banyak 

memakan korban. 
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Sedangkan pada saat musim kemarau banyak juga daerah yang mengalami 

kekeringan dan mengakibatkan mengeringnya sejumlah mata air, menurunnya tinggi 

muka air sumur – sumur masyarakat, tinggi muka air bendung, maupun bendungan yang 

mengakibatkan sejumlah lahan pertanian mengering, serta menurunnya pasokan air ke 

PLTA sehingga mengakibatkan menurunnya daya listrik yang dihasilkan dan pasokan 

listrik untuk masyarakat menjadi berkurang. Selain itu musim kemarau juga dapat 

mengakibatkan korban jiwa karena kekeringan dan kurangnya air bersih. Hal itu 

diakibatkan karena kurang efektif dan efisiennya masyarakat dalam memanfaatkan air 

yang ada disaat musim penghujan. 

Kebiasaan masyarakat yang saat ini banyak membuang – buang air atau 

menggunakan air secara berlebihan, sehingga pada saat musim kemarau banyak daerah 

yang kekurangan air. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka kita harus memanfaatkan 

air yang ada dengan sebaik mungkin, terutama adalah air waduk. Karena air waduk 

sangat berguna untuk persediaan saat musim kemarau. Air waduk mempunyai banyak  

kegunaan, antara lain digunakan untuk irigasi, PLTA, PDAM  dan memenuhi kebutuhan 

air masyarakat sekitar waduk tersebut. Dengan adanya waduk, air yang datang saat 

musim penghujan dapat ditampung dan digunakan saat musim kemarau dan dapat 

digunakan untuk kebutuhan setiap hari. Selain itu waduk juga dapat menjaga tinggi 

muka air tanah. 

Selain masalah kekeringan, hal yang dapat mempengaruhi ketersediaan air 

waduk adalah rusaknya DAS, rusaknya daerah tangkapan air yang tersedia, perubahan 

fungsi lahan dan penebangan liar disekitar DAS sehingga mengakibatkan sedimentasi 

dan mengakibatkan menurunnya kapasitas waduk, karena kedalaman waduk berkurang 

yang diakibatkan oleh sedimentasi, sebagai contoh adalah Waduk Kedung Ombo. 

Penurunan fungsi Waduk Kedung Ombo juga disebabkan oleh degradasi 

lingkungan, proses eksploitasi sumber daya alam, baik di Waduk Kedung Ombo itu 

sendiri maupun di Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya. Hal ini merupakan permasalahan 

didaerah hulu yang salah satunya akan mengakibatkan pendangkalan pada waduk. 

Sedangkan dibagian hilir permasalahan yang dihadapi adalah pengaturan pola tanam 

dan kebiasaan petani mengangkut pengoperasian pompa air liar, sehingga sering 

berakibat petani yang memiliki sawah dibagian bawah tidak mendapatkan air secara 

utuh. Bahkan ada sejumlah saluran irigasi yang terkadang tidak tersentuh air Waduk 
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Kedung Ombo. Hal ini menimbulkan konflik antar para pemanfaat air dari Waduk 

Kedung Ombo, sering juga terjadi konfik horizontal atau benturan antar petani pemakai 

air di bagian hulu (Bendung Sidorejo) dari Kabupaten Grobogan dengan petani di 

bagian hilir (Bendung Klambu dan Sedadi) dari Kabupaten Kudus, Demak dan Pati. 

Melihat permasalahan tentang ketersediaan dan penggunaan air yang diuraikan 

di atas, maka tugas akhir ini berusaha menganalisa dan menghitung ketersediaan air di 

Waduk Kedung Ombo, apakah memenuhi kebutuhan air masyarakat di daerah sekitar 

Waduk Kedung Ombo untuk setiap harinya sepanjang tahun. 

Sesuai dengan latar belakang masalah Evaluasi Kapasitas Waduk Kedung Ombo 

sebagai Suplesi Irigasi di Daerah Bendung Siderejo, maka dapat dirumuskan masalah: 

1. Menghitung kebutuhan air irigasi di daerah irigasi sidorejo  

2. Menghitung kapasitas waduk kedung ombo 

3. Sistem operasional Waduk Kedung Ombo untuk irigasi. 

 

LANDASAN TEORI 

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanahyang 

digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air / musim penghujan sehingga 

air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber airwaduk terutama berasal dari 

aliran permukaan dtambah dengan air hujan langsung. Waduk dapat dimanfaatkan 

antara lain untuk Irigasi, PLTA, Penyediaan air baku. 

Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk 

mengubah karakteristik aliran sungai. Dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah 

kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang 

membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung. Bendung mengizinkan 

air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang 

sama bahkan sebelum sungai dibendung. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, 

mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai 

lebih mudah dilalui. 

Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia membagi bendung menjadi dua, yaitu 

bendung tetap dan bendung gerak. 
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1. Bendung tetap adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka 

air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke 

saluran irigasi dan petak tersier. 

2. Bendung gerak adalah bangunan yang sebagian besar konstruksinya terdiri dari 

pintu yang dapat digerakan untuk mengatur ketinggian muka air di sungai. 

3. Bendung saringan sawah adalah bendung pelimpah yang dilengkapi dengan 

saluran penangkap dan saringan. bendungan ini meloloskan air lewat saringan 

dengan membuat bak penampung air berupa saluran penangkap melintang 

sungai dan mengalirkan airnya ke tepi sungai untuk dibawa kejaringan irigasi. 

4. Bendungan tipe gergaji aalah bending yang diperkenankan dibangun dengan 

syarat harus dibuat di sungai yang alirannya stabil, tidak ada tinggi limpasan 

maksimum, tidak ada material hanyutan yang terbawa oleh aliran. 

Perhitungan volume waduk (reservoir sizing) merupakan salah satu kegiatan utama 

dalam proses perencanaan pembangunan sebuah waduk. Volume tampung waduk 

multifungsi biasanya dibagi atas 3 bagian tampungan waduk, antara lain : 

1. Kapasitas tampungan pengendalian (flood control storage) 

Flood control storage disediakan untuk mengendalikan atau menurunkan puncak 

banjir yang dating dari hulu waduk. 

2. Kapasitas berguna (conservation storage) 

Conservation storagedigunakan untuk mengatur besarnya air yang keluar dari 

waduk (release) guna memenuhi kebutuhan air (demand) bagi bermacam kebutuhan. 

3. Kapasitas tampungan mati (dead storage) 

Dead storagedisediakan guna menampung sedimen dan keperluan rekreasi. 

Pada penelitian ini, istilah kapasitas kapasitas waduk dimaksudkan untuk kapasitas 

berguna atau conservation storage. Penelitian ini mengeetengahkan model matematik, 

RESER yang dikembangkan oleh Simonovic (1992), yang merupakan sebuah model 

simulasi – optimasi untuk menghitung kapasitas waduk yang optimal guna memenuhi 

kebutuhan air tertentu dengan tingkat reliability (keandalan) yang diinginkan. 

Adapun metode perhitungan kapasitas tampungan digunakan dengan metode 

Model Reser yang diformulasikan berdasarkan kontinuitas dengan perumusan 

matematis sebagai berikut : 

objective function :Minimize S 
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Subject to : Batasan kontinuitas (continuity constraints) : 

Sij = Si-1j + QUi.j – LEVi.j – LIFi.j – BIOi – DCITYi …………………(1) 

Batasan ke 4 reliability (reliability constrains) : 

α ≥ αr 

β ≥ βr 

γj ≥ γr  ∀j 

δi.j  ≥ 𝛿r ∀i.j 

batasan kriteria reliability dirumuskan sebagai berikut : 

a. Reliability total suplei air  

∝ =1- 
NOFT

12n
           ……………………………………………….(2) 

b. Reliability tahunan suplei air 

β=1-
NOFy

12
∀j………………………………………….(3) 

Reliability adalah jumlah periode nonfailure dibagi dengan jumlah / panjang 

periode analisis. Dalam model reser, periode dinyatakan dalam bulan. Kegagalan 

dinyatakan terjadi ketika waduk kosong. 

c. Vulnerability tahunan suplei air 

𝛾𝑗 =
∑ ( Sij-SREQij )12

i=1

∑ SREQij12
i=1

∀j………………………………(4) 

d. Vulnerability bulanan suplei air 

δi.j=
Sij-SREQij

SREQij
          ∀j………………………………….(5) 

Vulnerability adalah besaran dari kegagalan yang didapat dari perbedaan antara 

kapasitas waduk dan jumlah air yang dibutuhkan, dibagi dengan jumlah air yang 

dibutuhkan. 

Dimana :  

SREQij  = DCITYi + BIOi + LEVij+ LIFij   …………….(6) 

Keterangan : 

S  = Storage (m3/s) 

i  = Index bulan 

j  = Index tahun 

n  = Jumlah tahun 
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QUi.j  = Inflow bulan i tahun j (m3/s) 

LEVi.j  = Evaporasi bulan i tahun j (m3 s-1 ha-1) 

LIFi.j  = Infiltrasi bulan i tahun j (m3/s) 

BIOi  = Volume air bulanan minimum yang keluar dari waduk (m3/s) 

DCITYi = Demand bulan i (m3/s) 

NOFT  = Jumlah bulan selama periode T=12.n dimana Si.j≤ SREQi.j 

NOFT  = Jumlah bulan selama setahun dimana Si.j≤ SREQi.j  

𝛼R  = Reliability suplai air (total) yang diinginkan 

𝛽R  = Reliability suplai air tahunan yang diinginkan 

𝛾R  = Vulnerability suplai air tahunan yang diinginkan 

𝛿R  = Vulnerability suplai air bulanan yang diinginkan  

Kebutuhan air irigasi merupakan sejumlah air irigasi yang diperlukan untuk 

mencukupi keperluan bercocok tanam pada petak sawah ditambah dengan kehilangan 

air pada jaringan irigasi Perhitungan kebutuhan air irigasi menurut rencana pola tata 

tanam dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Pola tanam yang direncanakan. 

Pola tanam yang digunakan biasanya diambil dari kebiasaan petani menanami areal 

persawahan. Luasnya areal persawahan yang setiap petaknya sama-sama memerlukan 

air untuk pertumbuhan tanaman mengharuskan pendistribusian air diatur secara bijak 

dan merata. Dalam hal ini diatur oleh Balai Pengolahan Sumber Daya Air Jratun Seluna 

2. Luas areal yang akan ditanarni.  

Luas areal yang ditanami merupakan wilayah yang berada dalam jangkauan jaringan 

irigasi dan menggunakan air dari jaringan irigasi tersebut. 

3. Kebutuhan air pada petak sawah.  

Kebutuhan air di sawah (crop water requirement) ialah kebutuhan air yang 

diperlukan pada petak, sawah, (KP 01 ) terdiri dari: 

a. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan, 

b. Kebutuhan  air  untuk  pertumbuhan tanaman (consumptive use). 

c. Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air pada petak-petak sawah. 

Banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh pada suatu petak sawah 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

𝑁𝐹𝑅 =  𝐸𝑇𝑐 + 𝑃𝑘 + 𝑊 − 𝑅𝑒𝑓𝑓……………………………….(7)  
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dengan: 

NFR  = NettoField Water Requirement,kebutuhan bersih air di sawah 

                  (mm/hari). 

ETc = Kebutuhan air tanaman (consumptive use), mm/hari. 

W   = Penggantian lapisan air (mm/hari). 

Pk  = Perkolasi (min/hari). 

Reff = Curah hujan efektif (mm). 

Banyaknya air yang diperlukan untuk penyiapan lahan pada suatu petak sawah 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

NFR  = Ir – Reff  ……………………………….(8) 

dengan 

NFR   = Kebutuhan bersih air di sawah (mm/hari). 

Ir   = Kebutuhan air untuk pengolahan lahan (mm/hari). 

Reff = Curah hujan efektif (mm). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam perhitungan 

menggunakan Model Reser yang merupakan model simulasi optimasi untuk 

menghitung kapasitas waduk, dimana data – data yang digunakan diperoleh dari instansi 

terkait yang kemudian diolah an dianalisa untuk mendapatkan hasil dan solusinya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dari perhitungan dalam penelitian yang dilakukan adalah  

1. Kapasitas waduk 

Inflow yang masuk ke Waduk Kedung Ombo berasal dari 2 sungai yaitu sungai 

serang dan sungai uter. Adapun inflow andalan rata-rata Waduk Kedung Ombo adalah 

sebesar 19,13 m3 atau setara dengan kapasitas 649,720 juta m3 selama setahun. Dengan 

kapasitas tersebut Waduk Kedung Ombo masih sangatlah cukup menyuplai kebutuhan 

irigasi pada Daerah Irigasi Sidorejo sebesar 10,154 m3/dt dengan luas area irigasi 7856 

ha.  

2. Sistem Operasi Waduk 
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Sistem operasi waduk dilakukan berdasarkan pengamatan tinggi muka air waduk 

dan ketentuan yang tercantum dalam manual operasi waduk. Dan secara umum 

pemberian suplai kebutuhan air irigasi dilakukan melalui katub turbin sekaligus 

pembangkitan energi listrik dimungkinkan tetap berjalan. Operasi waduk dibagi menjadi 

2 sistem operasi yaitu periode pengosongan ( musim kemarau) dan pengisian (musim 

hujan). Simulasi operasi dimulai pasa periode pengosongan yang dimulai dari bulan 

maret pada posisi muka air 90,00 m. awal periode ini tampungan efektif waduk 

dianggap penuh dan diturunkan hingga elevasi 67,50 m pada akhir periode agustus. 

Awal musim sehingga air yang dikeluarkan untuk kebutuhan dihilir relatif banyak. 

Operasi waduk pada periode pengisian merupakan periode waduk untuk mengisi 

tampungan sehingga air yang tertampung dapat digunakan untuk periode berikutnya. 

Sehubungan fungsi waduk juga sebagai pengendali banjir maka pada periode ini waduk 

hanya diperbolehkan menampung air hingga elevasi 90,00 m sepanjang bulan 

September hingga februari. Berdasarkan hasil perhitungan simulasi operasi waduk tidak 

terdapat indikasi kesulitan pemenuhan target pengisian air waduk.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa debit 

inflow andalan Waduk Kedung Ombo rata – rata sebesar 21,776 m3/dt mampu untuk 

menyuplai volume tamping waduk. Inflow  tersebut cukup untuk menyuplai debit 

kebutuhan irigasi sebesar 10,154 m3/dt. Dengan debit inflow andalan tersebut setara 

dengan kapasitas tampung  air waduk sebesar 649,720 juta m3 dirasa masih mampu 

untuk memberikan suplesi air irigasi Daerah Irigasi Sidorejo seluas 7856 ha dan dapat 

disimpulkan juga bahwa pola operasi waduk yang ditetapkan oleh team pengelola 

waduk sudah cukuplah efisien guna untuk mencukupi kebutuhan air irigasi. 
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