
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi tenaga air di Indonesia diperkirakan sebesar 74.9 GW yang tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia. Energi yang dapat dibangkitkan adalah sekitar 

401.646 GWh pertahun yang setara dengan 2,5 juta Barel BBM per hari yang 

dibangkitkan dengan tenaga thermal.  Pemanfaatan tenaga air untuk PLTA sampai 

saat ini kurang lebih baru mencapai 5,3% dari seluruh potensi yang ada 

(Sugiyono, Agus 2008).

Peluang pembangunan PLTA di Indonesia masih besar.  Apalagi masih dilanda 

kesulitan Bahan Bakar Minyak (BBM).  Pemanfaatan sumber daya air sebagai 

salah satu sumber energi primer yang terbarukan bisa disinergikan dengan 

pemanfaatan air untuk peningkatan ketahanan pangan.

Selain itu PLTA juga menjadi jawaban untuk kebutuhan pembangkit tenaga yang 

tidak mempunyai dampak negatif, menghasilkan CO2 seperti dihasilkan bahan 

bakar fosil, meski ada asumsi peningkatan CO2 diatmosfir terjadi akibat hilangnya 

hutan untuk pembangunan bendungan dan beroperasi waduk.  Karena itu pada 

percanangan energi 10.000 MW berikutnya diharapkan 7.000 MW diantaranya 

dari tenaga air.  Indonesia mempunyai jumlah air permukaan terbanyak kelima 

didunia (Kirmanto, Djoko 2008).

Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah sumber energi listrik yang 

menggunakan turbin yang digerakkan oleh sumber alam yang bersih, dapat 
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diperbaharui dan mudah diperoleh serta berdasarkan siklus air di alam ini.  Listrik 

dihasilkan pada saat air diterjunkan untuk menggerakkan turbin.  Kondisi ini 

membuat pembangkit listrik tenaga air dapat memenuhi kebutuhan energi pada 

saat kondisi puncak dan kebutuhan darurat sehingga dapat menjaga stabilitas 

pasokan listrik.

Secara Hidrologis wilayah Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) satuan 

wilayah sungai (SWS) yakni SWS Semangka, SWS Seputih Sekampung dan SWS 

Mesuji Tulang Bawang.  Sungai Way Semangka secara administratif merupakan 

bagian dari 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten 

Lampung Barat.  Sungai Way Semangka merupakan salah satu sungai besar di 

Provinsi Lampung yang mempunyai potensi pemanfaatan airnya untuk kebutuhan 

irigasi maupun pembangkit energi (PLTA), namun sampai saat ini potensi sungai 

Way Semangka belum dikelola secara baik, dimana belum adanya sistem 

manajemen pengelolaan sungai secara terpadu.

1.2 Identifikasi Masalah

Satuan wilayah Sungai Way Semangka terletak sebagian besar di Kabupaten 

Lampung Barat  dan Kabupaten Tanggamus dengan luas daerah tangkapan hujan 

(DAS = catchment area) seluas 504 km2 dengan panjang sungai mencapai

48,6km.  Dalam DAS tersebut mengalir beberapa anak sungai yang berpotensi 

untuk pengembangan Sumber Daya Air di wilayah tersebut yaitu, Way 

Tembelang, Way Lebuy, Way Hantati, Way Haru, Way Maraman, Way Meneng, 

Way Ngarip, Way Melabui Balak, Way Andarumon, Way Pampang, Way 
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Bumbon, Way Hanakau, Way Pasir, Way Pasir serta anak-anak sungai lainnya.  

Secara topografi hulu sungai Semangka mempunyai potensi untuk dikembangkan 

sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).  Dengan kemiringan rata-rata 

sebesar 0,0324.

1.3 Batasan Masalah

Pada kajian potensi energi listrik hulu sungai Way Semangka ini diberikan

beberapa batasan masalah yang bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian pada 

permasalahan yang ditinjau, yaitu :

a. Elevasi topografi sungai untuk penempatan site potensi digunakan metode 

THPE (Theoratical Hydropower Potential Energy).

b. Beda tinggi antara kedua elevasi (titik) dianggap merupakan titik jatuh.

c. Penentuan debit andalan dihitung berdasarkan data debit terukur yang ada.

1.4 Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan kajian potensi energi listrik hulu sungai Way Semangka adalah 

untuk mengetahui berapa besar potensi energi listrik yang ada.

Manfaat yang ingin dicapai dari kajian ini adalah mengetahui potensi energi listrik 

yang terdapat di Way Semangka Hulu dan kaitannya dengan masih kurangnya 

pasokan listrik di Provinsi Lampung.
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1.5 Lokasi Kajian

Batasan daerah kajian secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten 

Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, disajikan dalam Gambar 1.

Keterangan :

Daerah Lokasi Studi PLTA Sungai Way Semangka
Lokasi Pekon Canggu dan Pekon Balak Kec. Batu Brak

Gambar 1. Batas Administratif Lokasi Rencana PLTA Way Semangka


