
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau 

dan musim penghujan. Disamping itu Indonesia juga merupakan negara maritim yang 

terletak diantara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik, sehingga di 

Indonesia sering terjadi musim penghujan. 

Ditinjau dari letak Negara Indonesia yang maritim ini, menentukan juga mata 

pencaharian masyarakatnya yaitu sebagai petani. Masyarakat Indonesia kebanyakan 

bercocok tanam padi dan palawija. Hal yang dikhawatirkan oleh para petani 

Indonesia adalah datangnya musim kemarau atau biasa juga disebut musim paceklik, 

di musim ini tingkat penghasilan para petani dari hasil panen menurun. 

Kebutuhan air untuk pertanian semakin lama semakin meningkat, sedangkan 

persediaan air semakin menurun dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat. Di musim kemarau, masyarakat sulit mendapatkan air untuk pertanian. 

Tindakan pemerintah untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan membuat beberapa 

proyek seperti pembangunan DAM. Salah satunya seperti bendungan untuk irigasi 

pertanian. Proyek-proyek seperti ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.   

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sedang melakukan pembangunan 

waduk atau bendungan untuk irigasi pertanian. Proyek tersebut terletak di sungai 

Grindulu yang masuk dalam Wilayah Desa Arjosari. Waduk atau bendungan ini 

dibangun dengan tujuan antara lain untuk penyediaan air irigasi; pengembangan areal 

irigasi dan meningkatkan intensitas tanam dari area irigasi yang ada; sebagai 
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pengendali banjir Kota Pacitan; sebagai penyedia air baku minum dan industri; 

penyediaan Sumber Tenaga Listrik; dan terbukanya lapangan kerja baru dibidang 

pariwisata bagi masyarakat sekitarnya.  

Di Kabupaten Pacitan jumlah air sangat sedikit sehingga kebanyakan 

masyarakatnya kekurangan air untuk keperluan sehari–hari. Permintaan air sangat 

besar di Kabupaten Pacitan bahkan lebih besar dari yang ditawarkan. Tidak hanya air 

baku, tetapi juga air untuk pengairan pertanian atau irigasi. Rencana lokasi proyek ini 

juga berada pada suatu lembah yang cukup sempit pada bagian bawah dan melebar 

pada bagian atas sehingga tampungannya diharapkan akan cukup memadai untuk 

permintaan air yang cukup besar oleh masyarakat kabupaten Pacitan. Proyeksi 

kebutuhan dihitung selama 25 tahun kedepan. Daerah pelayanan disesuaikan dengan 

kondisi topografi daerah yang dapat dilayani dari sumber air Waduk Kedung Bendo, 

yaitu Kecamatan Arjosari dan Pacitan. Memilih Waduk Kedung Bendo untuk Irigasi 

guna meningkatkan intensitas tanam di Kabupaten Pacitan. 

Berdasarkan penggunaan lahan, dari luas wilayah Kabupaten Pacitan 138.987 

Ha, hampir 89,56% atau seluas 124.09 Ha paling dominan untuk kegiatan pertanian 

(dalam arti luas), dengan rincian: Persawahan seluas 14.045 (9,36%), tegalan 29.891 

(21,51%) dan perkebunan rakyat 80.183 (57,69%). Dari data tersebut menunjukan 

bahwa penggunaan lahan untuk persawahan hanya sebagian kecil yaitu untuk sawah 

setengah teknis, sawah teknis, dan sawah sederhana 

Untuk melaksanakan proyek tersebut memerlukan dana yang cukup besar. 

Untuk mempertanggungjawabkan semua itu, maka perlu perhitungan yang sangat 

matang. Sesuai dengan Pokok Acuan Term Of Reference (TOR), tujuan analisis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ekonomi adalah menyiapkan biaya proyek, alokasi biaya per tahun, B/C ratio, ERR, 

NVP dari proyek pembangunan proyek waduk Kedung Bendo. Untuk itu metode 

yang digunakan adalah metode profitabilitas. 

Dalam kaitannya dengan usaha diatas maka peneliti mencoba mengadakan 

penelitian dengan judul : “ANALISIS EKONOMIS PROYEK WADUK 

KEDUNG BENDO DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Investasi Proyek Irigasi Waduk Kedung Bendo di Kabupaten Pacitan 

secara ekonomis menguntungkan dan layak?  

2. Apakah biaya investasi dapat di bayar selama umur ekonomis proyek berlangsung 

? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kelayakan Proyek Irigasi Waduk 

Kedung Bendo di Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui biaya investasi dapat dibayar setelah beberapa tahun . 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Praktis 

Sebagai kontribusi pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, 

dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah untuk menentukan strategi 

kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengembangan Waduk Kedung Bendo. 

2. Aspek Akademis 
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Memperkaya cakrawala penelitian dan kontribusi kepustakaan serta bahan 

perbandingan oleh peneliti lain yang persoalannya serupa atau berhubungan, dan 

referensi terutama dibidang ilmu lingkungan dan ekonomi sumber daya alam. 
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