
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tingginya kebutuhan manusia akan listrik sehingga menjadikan listrik 

kebutuhan pokok manusia, dan anggapan seperti ini membuat masyarakat 

merasa tidak mungkin hidup tanpa listrik. Karena pentingnya listrik  maka 

sudah semestinya listrik dimanfaatkan dengan sangat bijaksana untuk 

kelangsungan energi listrik  sampai dengan generasi yang akan datang. 

 

Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik nasional masih banyak bergantung 

pada energi thermal dan diesel terutama untuk wilayah di luar Pulau Jawa. 

Untuk mengurangi pemakaian sumber daya alam tidak terbarukan 

(unrennewable) serta menjaga lingkungan terhadap pencemaran akibat 

pembakaran bahan bakar minyak dan gas, pengembangan potensi sumber daya 

air untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan merupakan sumber daya alternatif 

yang harus mendapat perhatian khusus. Indonesia dengan kondisi topografi, 

iklim, dan geografisnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air. Sejalan dengan 

kebijaksanaan pemerintah dalam hal penganekaragaman energi serta aman 

terhadap lingkungan, dan potensi tenaga air mendapatkan prioritas utama 

untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Menimbang akan kebutuhan tenaga listrik di Sumatera yang semakin 

meningkat dan mengantisipasi permintaan energi listrik pada masa 

mendatang, khususnya untuk Lampung maka dibangun Proyek PLTA pada 

DAS Way Semaka dan DAS Way Semung. 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah salah satu pembangkit yang 

memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik 

yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik 

ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir (dari bendungan 

atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan bantuan turbin air) dan dari 

energi mekanik menjadi energi listrik (dengan bantuan generator). Kemudian 

energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar maupun kecil yang 

terdapat di berbagai daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk 

pengembangan energi listrik di daerah khususnya daerah yang belum 

terjangkau energi listrik. 

Sebelum melaksanakan proyek pembangunan PLTA, perlu adanya suatu studi 

kelayakan yang mencakup beberapa kegiatan, antara lain : analisis aliran 

rendah untuk mendapatkan debit andalan, analisis debit banjir, dan 

pengukuran sedimen yang terjadi pada kedua cabang  Way Semaka dan Way 

Semung. 

Besarnya listrik yang dihasilkan oleh PLTA tergantung dua faktor yaitu, 

semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh maka semakin besar 

tenaga yang dihasilkan, sehingga semakin bayak air yang jatuh maka turbin 
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akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Jumlah air yang tersedia 

tergantung pada jumlah air yang mengalir di sungai. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis hidrologi dan hidrolika yang mencakup pengukuran debit dan analisis 

aliran rendah  (low flow). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten Tanggamus mempunyai banyak potensi tenaga air. Dengan 

demikian bagaimana upaya yang digunakan untuk memanfaatkan sumber 

daya air yang melimpah di kabupaten Tanggamus? 

2. Secara nasional terjadi krisis energi, terutama tenaga listrik, bahkan 

Kabupaten Tanggamus terkena imbasnya. Maka bagaimana agar krisis 

tersebut bisa dijawab? 

3. Debit andalan di Way Semaka dan Way Semung. Apakah debit andalan 

tersebut memenuhi syarat untuk perencanaan PLTA? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari penelitian ini meliputi : 

1. Pengukuran debit yang terdiri dari pengukuran potongan melintang dan 

pengukuran kecepatan aliran sungai. 

2. Analisis aliran rendah (low flow) yang mempunyai sasaran pokok untuk 

mendapatkan debit andalan. 
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3. Analisis debit banjir untuk mendapatkan angka pasti sehinga desain 

bendungan dapat dioptimalkan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui aliran rendah (low flow) di DAS Way Semaka dan DAS 

Way Semung. 

2. Mengetahui debit banjir di DAS Way Semaka dan DAS Way Semung. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Mengetahui karakteristik inflow jangka panjang serta menetapkan 

ketersediaan air yang dapat digunakan utuk keperluan PLTA. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pengoperasian bangunan tenaga air  yang ada pada sungai Way Semaka 

dan Way Semung. 

 

 

. 


