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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 UMUM 

PT. INDONESIA POWER adalah perusahaan pembangkit listrik terbesar 

di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan listrik milik PT. PLN 

(Persero). Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama  

PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali I (PT. PLN PJB I) dan pada 

tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN PJB I resmi berganti nama menjadi PT. 

INDONESIA POWER.  

PT. INDONESIA POWER memiliki delapan Unit Bisnis Pembangkitan 

(UBP) utama di beberapa lokasi strategis di Pulau Jawa dan Bali serta satu Unit 

Bisnis yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan yang disebut dengan Unit 

Bisnis Jasa Pemeliharaan (UBJP). Unit-unit Bisnis Pembangkitan tersebut yaitu 

UBP Suralaya, Priok, Saguling, Kamojang, Mrica, Semarang, Perak & Grati, 

serta Bali  

UBP Mrica merupakan salah satu unit bisnis PT. INDONESIA POWER 

yang terletak di Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. UBP Mrica 

mengoperasikan beberapa Unit Pembangkitan listrik Tenaga Air (PLTA) dengan 

berbagai kapasitas. PLTA I pada Kali Tuntang di Wilayah Semarang adalah 

salah satunya. Operasional PLTA I pada Kali Tuntang direncanakan 

memanfaatkan aliran air Sungai Tuntang. 

1.2 LATAR BELAKANG 

Listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, bisa dikatakan 

bahwa aktivitas manusia akan terganggu manakala ketersediaan energi listrik 

juga terganggu. Kondisi ini pula yang saat ini tengah dialami oleh bangsa 

Indonesia. Telah terjadi krisis listrik di beberapa daerah, antara lain di luar Jawa 

yaitu mulai tahun 2001 dan Jawa-Bali mulai tahun 2004 sampai dengan 
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sekarang. Hal ini diindikasikan dengan sering terjadinya pemadaman secara 

bergiliran seperti di sebagian kota di Indonesia. 

Krisis yang terjadi disebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan 

(supply) dan permintaan (demand). Beberapa waktu yang lalu, masyarakat masih 

merasakan bahwa ketersediaan listrik mencukupi atau lebih besar dibanding 

dengan permintaan. Namun saat ini permintaan akan kebutuhan listrik semakin 

bertambah, hal ini disebabkan oleh : 

1) Pertambahan jumlah penduduk yang makin tinggi. 

2) Perkembangan yang cukup pesat di sektor jasa dan industri 

3) Pembangunan sarana pemerintahan yang semakin meningkat 

4) Perkembangan sektor – sektor lainnya yang membutuhkan listrik 

Kelangkaan Listrik yang terjadi menuntut langkah – langkah nyata dalam 

upaya penaggulangannya. Untuk mengatasi besarnya kebutuhan daya 

pembangkit tersebut, maka perlu segera dilakukan pembangunan pembangkit 

skala kecil yang relatif cepat dan murah sehingga dapat memberikan pasokan 

yang lebih cepat dalam memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik tersebut. 

Daerah kerja UBP Mrica banyak memiliki sungai yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai pembangkit listrik dengan skala kecil sampai dengan 

menengah. Salah satu pembangkit listrik skala menengah adalah PLTA I pada 

Kali Tuntang.  

PLTA ini akan memanfaatkan aliran air dari Sungai Tuntang yang selama 

ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari hari. Energi listrik yang 

dihasilkan nantinya akan masuk dalam jaringan interkoneksi Jawa – Bali 

sehingga diharapkan menambah pasokan listrik Jawa – Bali yang kebutuhannya 

terus meningkat. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud yang ingin dicapai dari perencanaan PLTA I pada Kali Tuntang 

Kabupaten Semarang yaitu untuk menambah pasokan energi listrik wilayah 

jaringan interkoneksi Jawa-Bali. 

Adapun tujuan dibangunnya PLTA I pada Kali Tuntang Kabupaten 

Semarang ini adalah    untuk : 

- Mendayagunakan aliran Sungai Tuntang guna keperluan pembangkit 

listrik tenaga air 

- Mengatasi kelangkaan pasokan listrik dalam jaringan interkoneksi Jawa 

– Bali 

- Meningkatkan perekonomian masyarakat 

 

1.4 RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN MASALAH 

Ruang lingkup dan pembatasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir 

Perencanaan PLTA I pada Kali Tuntang ini adalah sebagai berikut : 

1) Analisis Data 

Dalam hal ini berupa analisis data debit, penentuan Q desain PLTA, data 

topografi dan sebagainya. Analisis data-data tersebut dijadikan acuan untuk 

perencanaan selanjutnya.  

2) Analisis Desain Struktur dan Bangunan PLTA 

Analisis desain struktur dan bangunan PLTA dalam tugas akhir ini 

bertujuan untuk merencanakan bangunan-bangunan yang menunjang 

operasional PLTA agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam perencanaan 

ini dibatasi hanya pada merencanakan bangunan antara lain bangunan 

pengambilan atau intake, saluran penghantar/pembawa, bangunan kolam 

tando dan kelengkapannya, pipa pesat, dan saluran pembuang. 

3) Analisis Rencana Anggaran Biaya 

Analisis ini berupa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun 

perencanaan PLTA I pada Kali Tuntang. 

4) Analisis Rencana Kerja dan Syarat 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi Tinjauan Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang 

Lingkup dan Pembatasan masalah, Lokasi Proyek,  serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka yang akan diuraikan tentang cara analisis dan persamaan-

persamaan yang akan dipakai. 

BAB III   METODOLOGI  

Berisi tentang metode pengambilan data yang dikumpulkan, metode 

pengolahan data dan bagan alir Pelaksanaan  

BAB IV ANALISIS DATA 

Berisi tentang Analisis Data Perencanaan (Analisis Hidrologi) 

BAB V PERENCANAAN PLTA 

Berisi tentang perencanaan Bangunan Sipil meliputi bangunan struktur dan 

bangunan pelengkap PLTA. 

BAB VI RENCANA KERJA DAN SYARAT  

Berisi mengenai syarat-syarat administrasi, syarat-syarat umum dan syarat-

syarat teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan PLTA ini. 

BAB VII RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Berisi analisis harga satuan, daftar harga bahan, alat dan upah, RAB, 

Network Planning,Time Schedule, dan Kurva S. 

BAB VIII SARAN DAN KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan perencanaan 

proyek PLTA I pada Kali Tuntang. 




