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Abstrak— Bendung gerak Benteng terletak di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 
Bendung ini dimanfaatkan sebagai pengambilan utama bagi DI Sadang dan dilengkapi 
dengan 3 (tiga) buah saluran induk (Sawitto, Rappang, dan Pekkabata). Pada saluran 
Sawitto selain digunakan untuk mengairi irigasi juga dimanfaatkan sebagai tenaga 
pembangkit listrik, untuk saat sekarang ini pemanfaatannya berkembang dengan adanya 
PDAM Tirta Sawitto dan rencana pengembangan bendung gerak Benteng untuk mencukupi 
kebutuhan air irigasi pompanisasi dan tambak. Dalam studi ini akan dikaji tentang model 
operasi bendung Benteng dengan menggunakan program dinamik. Penelitian bertujuan 
mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan air bendung agar diperoleh angka yang 
optimum untuk keseimbangan air sesuai dengan kondisi di lapangan, dan mendapatkan 
suatu bentuk model keseimbangan air pada pengoperasian bendung gerak Benteng untuk 
memenuhi kebutuhan air di hilir bendung yang efisien serta mengidentifikasi pola 
pengoperasian hasil pemodelan keseimbangan air yang dihasilkan bila dibandingkan 
dengan kondisi yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya penelitian ini, di harapkan model 
yang dihasilkan dapat menjadi salah satu alternatif acuan yang bisa digunakan menunjang 
operasional di bendung gerak Benteng. Kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 
dalam pengambilan kebijaksanaan sistem operasi bendung gerak Benteng.

 
1. PENDAHULUAN 
 

  
 

Kata Kunci— Keseimbangan Air, Sistem Operasi, Dinamik Programming 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil 
pertanian pada tiap satuan luasnya yaitu dengan 
menggunakan cara pemberian air irigasi yang 
baik, namun pemberian air saat ini sering 
terjadi tanpa adanya pengaturan yang baik 
sehingga terjadi pemberian air yang berlebih 
tanpa memperhatikan ketersediaan air itu 
sendiri. Sering pembagian air dari bendung 
terjadi kelebihan yang menyebabkan 
banyaknya air yang terbuang sehingga terjadi 
inefisiensi dilapangan. Oleh karena itu perlu 
suatu sistem pemberian air yang dapat 
memperkecil jumlah air yang terbuang. Dalam 
hal ini air yang disalurkan ke saluran harus 
tepat jumlahnya dengan yang dibutuhkan di 

lahan. Prediksi terjadinya peningkatan 
kebutuhan air terutama dimasa yang akan 
datang yang dibarengi menurunnya sumber 
daya air, maka perlu dilakukan upaya 
antisipatif sejak dini dengan strategi 
pengelolaan sumber daya air yang ada agar air 
dapat dimanfaatkan secara optimal.  

Bendung Benteng merupakan bendung gerak 
(barrage weir) yang dimanfaatkan sebagai 
pengambilan utama bagi daerah irigasi Sadang 
seluas 63.000 Ha di tiga kabupaten yaitu : 
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng 
Rappang, dan Kabupaten Wajo. Bendung 
Benteng dilengkapi dengan 3 (tiga) buah 
saluran induk masing-masing sebagai berikut : 
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• Saluran Induk Sawitto sepanjang 14 km 
dengan kapasitas debit 39,939 m3

• Saluran Induk Rappang sepanjang 31 km 
dengan debit 29,580 m

/dt (Kab. 
Pinrang) 

3

• Saluran Induk Pekkabata sepanjang 17 km 
dengan kapasitas 10 m

/dt (Kab.Pinrang, 
Sidenreng Rappang dan Wajo) 

3

Pada saluran induk Sawitto selain digunakan 
untuk mengairi irigasi juga dimanfaatkan 
sebagai tenaga pembangkit listrik. Untuk saat 
sekarang ini pemanfaatan air saluran induk 
Sawitto berkembang dengan adanya PDAM 
Tirta Sawitto untuk melayani air minum di kota 
Pinrang dan sekitarnya [1]. 

/dt (Kab. Pinrang) 

Dengan berkembangnya kebutuhan air dan 
rencana pengembangan bendung gerak Benteng 
selain digunakan untuk irigasi pertanian juga 
akan dimanfaatkan untuk mencukupi 
kebutuhan air irigasi pompanisasi dan tambak, 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
daya air pada bendung Benteng, maka efisiensi 
penggunaan air irigasi Sadang harus 
dimaksimalkan. Pembagian air dan penerapan 
pola tanam saat ini tanpa memperhatikan 
ketersediaan air setiap tahunnya menyebabkan 
penggunaan air irigasi yang kurang efisien. 
Karena itu dalam rangka peningkatan efisiensi 
penggunaan air irigasi, perlu dilakukan kajian 
terhadap pembagian air dan penerapan pola 
tanam yang tepat yang bisa meningkatkan 
efisiensi air irigasi dengan melakukan analisis 
pola tanam dengan beberapa alternatif sehingga 
dapat menghasilkan keseimbangan air (water 
balance) yang maksimal dan efisien air irigasi 
serta intensitas tanam (cropping intensity) yang 
meningkat dari kondisi eksisting. Oleh karena 
itu dalam studi ini akan dikaji lebih dalam 
tentang model operasi bendung gerak Benteng 
dengan menggunakan program dinamik.

Operasi (eksploitasi) adalah usaha-usaha 
untuk memanfaatkan prasarana irigasi secara 
optimal. Usaha-usaha tersebut merupakan 
kesatuan proses pengumpulan dan perencanaan, 
penyediaan, pembagian, pengaturan air irigasi, 
dan membuang kelebihan air irigasi, agar dapat 
mencapai sasaran secara optimal. Sedangkan 
menurut pasal 1 (23) UU RI No. 7 Tahun 2004, 
“operasi adalah kegiatan pengaturan, 

pengalokasian serta pengelolaan air dan sumber 
air untuk mengoptimalkan pemantapan 
prasarana SDA”. 

  

Adapun ruang lingkup operasi irigasi terdiri 
dari : pengukuran dan pengumpulan data; 
pengolahan dan analisa data; kalibrasi alat ukur 
debit; rencana tata tanam (global dan detail) 
serta golongan; rencana pembagian air (terus 
menerus, giliran, putus-putus); pelaksanaan 
pembagian air; pengoperasian pintu air untuk 
membagi air, mengontrol drainase, dan 
menjaga keamanan saluran dan bangunan; 
pengoperasian pintu bendung untuk pengaturan 
air ke saluran induk; pemantauan (monitoring) 
dan evaluasi [2]. 

Menurut Sumadiman (2000), metode 
optimasi merupakan pendekatan sistem 
hidrologi yang terdiri atas analisis sistem dan 
riset operasi. Penyelesaiannya dapat 
menggunakan beberapa pendekatan yaitu 
linear, dynamic, non-linear dan program 
stokastik [3]. 

Menurut Mays (1992), secara umum 
pemodelan program dinamik dapat 
digambarkan pada gambar 1. 

a. 

Formulasi atau 
elemen-elemen program dinamik diperkenalkan 
sebagai berikut : 

b. 

Stages (n) adalah tahap dari masalah 
dimana keputusan harus dibuat.  
Decision Variables (dn

c. 

) adalah tindakan 
yang akan diambil untuk setiap tahap. 
State Variables (Sn

d. 

) adalah variabel yang 
menggambarkan keadaan sistem pada 
setiap tahap n. 
Stage Return (rn

e. 

) adalah ukuran skalar 
efektivitas pengambilan keputusan pada 
setiap tahap.  
Stage Transformation or State 
Transition (tn

 

2. METODOLOGI 
 

) adalah sebuah transformasi 
nilai tunggal yang mengekspresikan 
hubungan antara input state, output state, 
dan variabel decision [4]. 

Rancangan tahapan kegiatan penelitian akan 
dilakukan secara sistematis dan terencana 
sesuai dengan diagram alir yang ditunjukkan 
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pada gambar 2. Tahapan kegiatan ini 
dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan 
lancar dan hasil yang diperoleh dapat 
menjawab semua masalah yang dirumuskan, 
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini pada 
dasarnya menentukan model optimasi sesuai 
dengan parameter-parameter model yang akan 
dioptimasi. Dengan kendali parameter model 
maka dihasilkan suatu model optimasi untuk 
memperoleh alternatif pembagian air dan 
pola tanam yang efektif dan efisien. 
 
3. HASIL 
 

Dalam melakukan pengolahan data, metode 
analisis data yang digunakan ini antara lain 
menghitung besarnya curah hujan efektif, debit 
andalan serta analisa klimatologi. Dari hasil 
analisis tersebut, langkah selanjutnya 
menganalisis ketersediaan air dan kebutuhan air 
yang digunakan untuk menunjang segala 
kegiatan manusia serta studi neraca air yang 
merupakan analisis terhadap keseimbangan 
antara kebutuhan air (water demand) dan 
ketersediaan air (water supply). Dari hasil 
analisis ketersediaan air dan kebutuhan air 
dapat dilakukan pengaturan air  dengan cara 
mengoptimasi suatu model keseimbangan air 
pada pengoperasian bendung gerak Benteng 
sehingga pemakaiannya dapat menjadi efektif 
dan efisien. 

 
 

4. DISKUSI 
 

Dari penelitian ini diharapkan dapat 
mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan 
air pada bendung untuk daerah irigasi Sadang 
agar diperoleh angka yang optimum untuk 
keseimbangan air sesuai dengan kondisi real 
time di lapangan, sehingga antara kebutuhan 
dan ketersediaan air akan mendekati angka 
yang paling optimal, dan mendapatkan suatu 
bentuk model keseimbangan air pada 
pengoperasian bendung gerak Benteng untuk 
memenuhi kebutuhan air di hilir bendung yang 
efisien, serta m

 

engidentifikasi pola 
pengoperasian hasil pemodelan keseimbangan 

air yang dihasilkan bila dibandingkan dengan 
kondisi yang sudah dilaksanakan. 

 
5. KESIMPULAN 
 

Dengan adanya penelitian ini, selain 
menambah wawasan tentang permasalahan-
permasalahan yang ada di bendung gerak 
Benteng, juga di harapkan model yang 
dihasilkan dapat menjadi salah satu alternatif 
acuan yang bisa digunakan menunjang 
operasional yang tersedia di bendung gerak 
Benteng. Pada akhirnya kajian ini diharapkan 
menjadi bahan pertimbangan dalam 
pengambilan kebijaksaan pola operasi bendung 
gerak Benteng secara efektif dan efisien. 
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Gambar 2 : Diagram alir kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Elemen-elemen model program 
dinamik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


