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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

DKI Jakarta merupakan ibukota dari negara Indonesia semua perekonomian 

di Indonesia berpusat pada kota Jakarta, tentunya dengan kota yang terbilang sibuk 

dan memiliki banyak penduduk. Menurut analisis pertumbuhan penduduk 

JABOTABEK akan memiliki lebih dari 50 juta penduduk pada tahun 2025. Akibat 

dari peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat meningkatkan pembangunan 

berupa rumah tinggal maupun industri pada JABOTABEK, selain itu dengan 

terjadinya peningkatan pembangunan kebutuhan air akan meningkat untuk 

kebutuhan rumah tinggal maupun industri, melihat bahwa air merupakan kebutuhan 

utama yang dibutuhkan untuk makluk hidup.  

Dengan menyadari permasalahan tersebut Direktorat Jendral Sumber Daya 

Air (Ditjen SDA) tidaklah tinggal diam. Ditjen SDA Kementerian Umum dan 

Perumahan Rakyat melakukan studi komprehensif tentang pengembangan sumber 

daya air di dalam dan sekitar JABOTABEK pada tahun 1989. Pada tahun 1993-

1995 Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan study pada 

Ciujung-Cidurian Integrated Water, secara yang bersamaan Indonesia juga 

melakukan JABOTABEK Water Resources Management Study (JWRMS) yang 

dilakukan hingga tahun 1994. Melalui JWRMS pemerintah Indonesia menetapkan 

rencana induk untuk melakukan pemasukan air kota dan industri untuk 

JABOTABEK untuk target tahun 2025, dalam perencanaan dan merefleksikan hasil 

dari JWRMS, JICA memberi saran untuk melakukan pembangunan empat 
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bendungan secara bertahap yaitu Karian, Pasir Kopo, Cilawang, Tanjung termasuk 

Karian-Serpong Conveyce System (KSCS) yaitu dari Bendungan Karian yang akan 

di salurkan ke instalasi Pengolahan Air Serpong, ditentukan langkah pertama 

pembangunan yang terdiri dari skema Bendungan Karian dan KSCS dengan 

panjang 36,5 km dari terowongan Air Ciuyah ke instalasi air Parung Panjang.  

 

Gambar 1. 1 Lokasi pembangunan Bendungan Serbaguna Karian 

 

Setelah semuanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Pemerintahan Indonesia meminta Korea International Cooperation Agency 

(KOICA) untuk menyediakan bantuan teknis dalam memperbarui studi kelayakan 

dan detail design dari proyek Bendungan Serbaguna Karian. Sejak selesainya studi 

kelayakan dan detail design proyek Bendungan Serbaguna Karian pada tahun 2006, 

pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan pekerjaan untuk pelaksanaan 
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proyek seperti sertifikasi desain, studi Land Acquisition and Resettlement Action 

Plan (LARAP) sehubungan dengan pelaksanaan fisik, untuk pembebasan lahan di 

wilayah proyek telah dilakukan sejak tahun 2008 dan pembangunan jelak akses 

menuju lokasi bendungan telah dimulai pada tahun 2010. Melalui proses 

pemenuhan kriteria kesiapan dan negosiasi pinjaman, akhirnya perjanjiaan 

pinjaman ditandatangani antara pemerintahan Indonesia dan Pemerintah Korea 

pada 22 Desember 2011. Sesuai dengan surat mulai kerja dilakukan pada tanggal 

11 januari 2013 dengan perusahaan Korea Rural Community Corporation (Korea) 

kerjasama dengan Korea Engineering Consultans Corp. (Korea), PT Indra Karya 

(Persero), PT Wiratman, PT. Mettana (Indonesia). 

Selain itu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat 

manusia adalah kebutuhan listrik, dalam pengoperasian alat ataupun hal lainnya 

pasti membutuhkan energi listrik. Menurut kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) tahun 2019 bahwa biaya untuk 1 kWh listrik bagi layanan kusus 

yaitu sebesar Rp 1.644,52/kWh. Sehingga dengan inovasi dan air yang dapat 

dimanfaatkan dalam penghasil energi listrik dapat melakukan penghematan biaya 

dalam pengoperasian Bendungan, selain itu tidak selamannya energi listrik yang 

disalurkan oleh PLN dapat selalu dimanfaatkan terus menerut melihat bahwa 

pemakaian energi listrik di Indonesia semakin meningkat dan bahan dasar untuk 

menghasilkan energi listrik juga dapat habis, maka dengan melakukan pemanfaatan 

sistem Hydropower dapat menjadikan inovasi pembangkit listrik yang ideal tanpa 

perlu menghabiskan bahan dasar pembangkit listrik, seperti batu bara, gas alam 

ataupun minyak bumi. 
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Hydropower sebagai pasokan utama energi listrik untuk Bendungan 

Serbaguna Karian. Dengan tujuan agar energi listrik yang di butuhkan tidak 

bergantung kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keuntungan dari 

pembangunan Hydropower, proyek penggunaannya jangka Panjang, tidak adanya 

polusi yang dihasilkan dapat di katakana teknologi yang ramah lingkungan, selain 

itu tidak di perlukan biaya untuk bahan bakar dari penggunaan Hydropower dan 

juga untuk biaya perawatan tidak mahal atau low operating and maintenance cost, 

cara pemakainya dan penggunaannya sangat fleksible selain itu juga Hydropower 

plant memiliki jangka waktu yang panjang, seperti Hydropower yang sudah 

terpasang sudah banyak yang beroperasi lebih dari setengah abad. Untuk target 

besaran kapasitas energi listrik yang dihasilkan yaitu sebesar 1.800 kW. 

Sistem Hydropower yang di gunakan dengan melakukan pemanfaatan 

tampungan air pada Bendungan dengan begitu asupan air untuk Hydropower akan 

lebih terkontrol secara stabil di bandingkan dengan system run-of-river yang 

menggunakan aliran air sungai. Indonesia memiliki banyak potensi dalam 

melakukan teknologi pembangkit listrik dengan Hydropower maka dari itu dengan 

adanya pembangunan Hydropower pada Bendungan Serbaguna Karian dapat 

menjadi inovasi untuk pembangunan Bendungan-bendungan selanjutnya. 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi proyek Bendungan Serbaguna Karian 

dalam mengambil keputusan.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah rumusan masalah yang akan 

menjadi pertanyaan utama sebagai inti dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan 

bentuk pemanfaatan potensi yang di miliki pada pembangunan Bendungan 

Serbaguna Karian yaitu melakukan pembangunan Hydropower sebagai energi 

listrik untuk Bendungan Serbaguna Karian. Rumusan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa batas debit aliran air yang diperlukan pada sistem Hydropower di 

Bendungan Serbaguna Karian ? 

2. Seberapa besar kapasitas daya listrik yang dapat dihasilkan oleh Hydropower 

dengan debit aliran air dan net head yang tersedia ? 

3. Rekomendasi apa yang dapat dihasilkan dalam pembangunan Hydropower 

sebagai sumber energi listrik pada Bendungan Serbaguna Karian? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian 

ini akan dilakukan dengan tujuan umum yaitu melihat potensi dari pembangunan 

Bendungan Serbaguna Karian dengan melakukan pemanfaatan tinggi head untuk 

pembangunan Hydropower. Sebagai pelengkap tujuan umum tersebut, berikut 

tujuan kusus dilakukannya penelitian ini: 

1. Mengumpulkan data-data yang terkait pembangunan Hydropower berupa 

head, debit aliran air, stasiun pengamat curah hujan dan gambar desain yang 

tersedia pada Bendungan Serbaguna Karian. 
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2. Menghitung kapasitas energi listrik yang dapat dihasilkan dengan melihat head 

yang dimiliki pada Bendungan Serbaguna Karian. 

3. Memberikan saran kepada proyek pembangunan Hydropower pada 

Bendungan Serbaguna Karian. 

 

1.4. Ruang lingkup 

Pembangunan proyek Bendungan Serbaguna Karian dilaksanakan oleh 

Daelim Industrial CO.,LTD yang merupakan kontraktor dari Korea yang 

bekerjasama dengan PT. Wijaya Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) 

yang merupakan kontraktor dari Indonesia. Dapat dilihat bahwa kontraktor yang 

digunakan merupakan kontraktor dari Korea yang dipercayakan mampu melakukan 

pembangunan Bendungan Serbaguna Karian tersebut, tidak hanya kontraktor saja 

yang dipercaya dari Korea melainkan konsultan supervise juga dari Korea yaitu 

Korea Rural Community Corporation bersama dengan Korea Engineering 

Consultant CORP. yang merupakan konsultan dari Korea, adapun konsultan yang 

dari Indonesia yaitu PT. Indra Karya (Persero), PT. Wiratman dan PT. Mettana, 

yang dipercayakan untuk mengawasi berjalannya proyek Bendungan Serbaguna 

Karian. 

Proyek Bendungan Karian Multifungsi dipiliih sebagai proyek yang akan 

diteliti karena keunikan dan keistimewaan yang dimiliki oleh proyek tersebut, yaitu 

sebagai bendungan yang memiliki berbagai kegunaan atau manfaat seperti sebagai 

penyedia air baku, sebagai penyedia kebutuhan air ke daerah irigasi, pengendalian 

banjir, dan juga sebagai pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Dengan 
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fungsi utama yaitu sebagai pemasok air baku untuk perkotaan dan industri disekitar 

Bendungan Karian dan juga akan disalurkan hingga DKI Jakarta. 

Penelitian yang dilakukan adalah meneliti pemanfaatan Hydropower dalam 

proyek Bendungan Serbaguna Karian, dengan cara melihat ketinggian head yang 

di miliki untuk dapat menentukan kapasitas energi listrik yang dapat dihasilkan. 

Tahapan dalam penelitian ini dengan melihat tinggi head yang di miliki pada 

Bendungan Serbaguna Karian, menentukan kapasitas energi listrik yang dapat 

dihasilkan dengan tinggi head yang tersedia kemudian melihat apakah proyek 

pembangunan Hydropower pada Bendungan Serbaguna Karian dapat di sarankan 

menjadi suatu inovasi yang dapat di lakukan pada proyek Bendungan yang akan di 

rencanakan untuk kedepannya. 

 

1.5. Batasan Masalah  

Untuk dapat memperjelas rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka akan diberikan batasan masalah pada penelitian ini agar 

penelitian menjadi lebih terfokus dan tidak terlalu umum. Batasan masalah pada 

penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari keseluruhan fungsi dan tujuan yang dimiliki proyek Bendungan 

Serbaguna Karian, hanya melakukan penelitian terhadap pembangunan 

Hydropower pada proyek tersebut, yaitu dengan melihat ketinggian head yang 

dimiliki pada Bendungan Serbaguna Karian. 
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2. Penelitian ini tidak melakukan evaluasi desain struktur maupun pengujiaan 

jenis tanah, hanya berfokus kepada fungsi Hydropower pada Bendungan 

Serbaguna Karian. 

3. Penelitian ini hanya membahas desain mengenai penggunaan Hydropower 

tidak melakukan estimasi terhadap biaya ataupun nilai investasi. 

 

1.6. Sistematik Penulisan 

Laporan penelitian sebagai Skripsi ini terbagi atas sepuluh bagian awal, lima 

bab isi laporan, dan dua bagian akhir. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 

sistematika penulisan laporan ini: 

1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal berisi halaman judul, pernyataan keaslian karya tugas akhir, 

persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, persetujuan tim penguji tugas 

akhir, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

lampiran.  

2. BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bagian awal dari laporan penelitian yang berisi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang 

lingkup, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  

3. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan gambaran umum tentang apa itu sistem Hydropower, 

manfaat dari sistem Hydropower, tipe-tipe dari Hydropower, tipe-tipe turbin 

pada Hydropower, kapasitas, pembahasan mengenai analisis debit, head, dan 
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kapasitas daya listrik, dan faktor apa saja yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem Hydropower. 

4. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi teknik pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan, dan 

metode pengolahan data yang menjelaskan langkah-langkah perhitungan dan 

analisis dari data yang telah dikumpulkan.  

5. BAB IV: HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap data 

yang tersedia, dipresentasikan berupa rekapitulasi hasil dari bab sebelumnya.  

6. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan beberapa 

saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangkan tugas akhir ini. 

7. BAGIAN AKHIR  

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 

  


