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1 PENDAHULUAN 

Pembangunan PLTU pada operasionalnya akan menghasilkan buangan air 

panas (air bahang) yang akan dialirkan ke laut.  Air panas ini mempunyai suhu yang 

cukup tinggi, dan diprakirakan akan berdampak terhadap lingkungan, khususnya 

bagi ekosistem yang mendiami kolom perairan di sekitar lokasi pembuangan. 

Pengoperasian unit pembangkit listrik tenaga uap di Tanjung Uncang ini 

diupayakan tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang berarti, 

khususnya kualitas air laut.  Untuk itu diperlukan perencanaan yang  baik. Salah 

satu parameter penting dalam perencanaan ini adalah prediksi sebaran buangan air 

panas di perairan laut.  Prediksi ini dapat dilakukan dengan membuat pemodelan 

sebaran air panas untuk mengetahui arah, luasan dan besaran suhu air panas yang 

tersebar.  Dengan mengetahui prediksi sebaran panas ini, maka upaya 

perencanaan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan 

tepat guna 

2 TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan dari dilakukannya studi ini adalah berupa: 

1. Melakukan pengumpulan data hasil pengukuran beberapa parameter hidro-

oseanografi serta fisika dan kimia air laut di calon lokasi pembuangan air 

panas dan sekitarnya sebagai masukan untuk model yang akan dibangun. 

2. Mengembangkan model hidrodinamika arus laut di perairan sekitar lokasi 

rencana pembangunan PLTU. 

3. Mengembangkan model simulasi persebaran air panas di perairan laut dari 

aktifitas operasional pembangkit PLTU di Perairan Tanjung Uncang, Batam 

dan sekitarnya. 

4. Mendeterminasi daerah aman bagi lingkungan yang diperoleh dari model 

persebaran buangan air panas sebagaimana dihasilkan dari tujuan 3 di atas 
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3 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

Studi ini dilaksanakan dengan pendekatan gabungan antara pembuatan 

simulasi modeling dengan data hasil monitoring di lapangan.   Penyusunan simulasi 

modeling dilakukan untuk membentuk model persebaran air panas yang 

dikombinasikan dengan data hasil monitoring di lapangan untuk parameter-

parameter yang dimodelkan tersebut. 

Sesuai dengan rencana alternatif lokasi PLTU, maka terdapat 3 lokasi yang 

akan dimodelkan sebaran air panasnya.  Secara spasial, lokasi calon PLTU di 

perairan Tanjung Uncang disajikan pada Gambar 1. 

3.1 Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data mencakup pengumpulan data sekunder sebagai 

berikut.  Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari data hasil monitoring 

lingkungan di wilayah perairan Tanjung Uncang yang telah dilakukan oleh PT. PLN 

Batam selama ini.  Data-data ini diperlukan untuk input data dari model yang akan 

dibuat yang kemudian diverifikasi melalui survey lapang.   Data-data lingkungan 

perairan lainnya juga akan ditelusuri melalui instansi-instansi terkait.   

Pengumpulan data/informasi dari berbagai referensi atau pustaka ilmiah 

yang berkaitan dengan kondisi oseanografi perairan pantai tersebut di atas juga 

dilakukan.  Data tersebut antara lain: data angin (Stasiun Meteorologi Hang Nadim, 

Batam), data ramalan pasang surut (DISHIDROS TNI-AL, NAO Tide), data 

batimetri (DISHIDROS TNI-AL, website), gelombang permukaan (melalui data 

angin dari BMG).  Untuk mengetahui fenomena oseanografi yang pernah terjadi di 

lokasi studi, wawancara langsung dengan penduduk setempat juga dilakukan. 

 

Gambar 1 Alternatif Lokasi Calon PTGU PT. PLN Batam 
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3.2 Analisa Data 

3.2.1 Model Pola Arus 

Model pola arus dibangun dengan menggunakan MIKE 21 versi 2007 yang 

dikembangkan oleh DHI Water and Environment, Denmark.  Persamaan yang 

digunakan pada model ini adalah persamaan kontinuitas dan persamaan 

momentum dengan perata-rataan kedalaman.  Model ini menggunakan pendekatan 

metode beda hingga (finite difference) untuk menyelesaikan persamaan yang 

digunakan.  Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Persamaan kontinuitas: 
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Dimana: 

 (     ) :  water depth (    )  

 (     ) :   kedalaman yang bervariasi terhadap waktu 

 (     ) :   surface elevation 

   (     ) :   flux densitas pada sumbu x dan y (m
3
/s/m) 

  = (     ) 

    : kecepatan yang dirata-ratakan terhadap kedalaman 

pada sumbu x dan y 

 (   ) : Chezy resistance (m
1/2

/s) 

  : gravitasi (m
2
/s) 

 ( ) : faktor gesekan angin 

       (     ) : kecepatan angin pada sumbu x dan y (m/s) 

 (   ) : parameter coriolis 
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  (   ) : tekanan atmosfer (kg/m/s2) 

   : densitas air laut (kg/m3) 

            :   komponen shear stress efektif 

 

Bed shear stress pada arah x dan y dapat dihitung dengan : 
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dimana cf adalah koefisien gesekan dan dapat dihitung sebagai berikut : 
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dimana  C  : Chezy Koefisien 

 n : Manning Koefisien 

  : 1,486 untuk unit Inggris dan 1,0 untuk SI 

Kedalaman rata-rata gesekan turbulen dapat dihitung menggunakan konsep 

viskositas Eddy dari Boussinesq, yaitu: 

 


















x

U

x

U
vxxxx   

 


















x

V

y

U
vxyyxxy    

 


















y

V

y

V
vyyyy    

dimana,  v adalah 0,3  0,6 U*H 

 V  : Kecepatan arus pada arah y 

 U : Kecepatan arus pada arah x 
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3.2.2 Model Sebaran Air Panas 

Asumsi yang digunakan sebagai data masukan untuk model sebaran air 

panas adalah sebagai berikut: 

 Debit buangan dari PLTU adalah maksimum 10 m
3
/detik dengan 

pertimbangan kapasitas produksi/listrik yang dihasilkan, yaitu 2 x 65 MW. 

 Mekanisme pembuangan adalah terus menerus sepanjang tahun. 

 Suhu di badan air penerima menggunakan data hasil pengambilan data 

tahun 2011 di perairan Tanjung Uncang, yaitu rata-rata adalah 29 
0
C.  

Kedalaman perairan adalah sesuai dengan hasil survei batimetri tahun 2012.   

Berdasarkan asumsi di atas, maka disusun dua skenario model sebaran air 

panas, sebagai berikut: 

 Skenario 1.  Suhu yang dibuang di perairan (effluent) adalah 40 
0
C (sesuai 

dengan baku mutu effluent air pendingin dalam KepMen LH No. 51 Tahun 

2004) dan langsung dibuang di perairan (worst scenario). 

 Skenario 2.  Suhu yang dibuang di perairan adalah suhu yang ketika 

bercampur dengan air laut penerima di titik buangan menghasilkan kenaikan 

suhu sebesar 2 
0
C (delta 2 

0
C ) (sesuai dengan baku mutu ambient air 

penerima dalam KepMen LH No. 51 Tahun 2004). 

Hasil pemodelan adalah berupa persebaran delta suhu hasil pencampuran 

air panas yang dibuang dengan air laut penerima.   Selain itu dapat dilihat sejauh 

mana sebaran dan nilai suhu air panas dari lokasi rencana pembuangan di tiga 

lokasi alternatif. 

Metode analisis data yang digunakan diuraikan sebagai berikut: 

Module Adveksi/Dispersi pada MIKE 21 dapat diaplikasikan untuk 

hidrodinamika dan fenomena yang berhubungan dengan hidrodinamika, 

diantaranya penyebaran panas.  Modul adveksi-dispersi diselesaikan dengan 

persamaan adveksi-dispersi pada dua dimensi.   

Persamaan adveksi-dipersi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 
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dimana: 

    :  compound konsentrasi 

      :  kecepatan horizontal pada arah x dan y (m/s) 

h   :  kedalaman perairan (m) 
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       :  koefisien disperse pada arah x dan y (m
2
/s) 

    :  koefisien decay linier (sec
-1
) 

    :     ,       

     :  source/sink discharge (m
3
/s/m

2
) 

     :  konsentrasi compound pada source/sink discharge 

Nilai u, v dan h untuk tiap time step diperoleh dari hasil simulasi pola arus.  

4 KONDISI UMUM PERAIRAN DI WILAYAH STUDI 

Kondisi oseanografi di sekitar rencana lokasi kegiatan sangat bergantung 

kepada kondisi perairan dan daratan yang ada di sekitarnya. Lokasi rencana 

kegiatan PLTU berada di perairan pantai Tanjung Uncang.  Di sekitar lokasi 

tersebut terdapat pulau kecil, seperti Pulau Janda Berias.  Secara geografis lokasi 

perairan di Tanjung Uncang ini berbatasan dengan perairan lepas di Selat 

Singapura, dengan konfigurasi pulau-pulau kecil dan selat-selat kecil yang rumit 

sehingga pergerakan massa air masuk dan keluar lokasi rencana kegiatan sedikit 

terbatas. 

4.1 Batimetri 

Batimetri merupakan terminologi yang umum digunakan di kalangan para 

ahli oseanografi untuk menggambarkan kedalaman laut. Dalam mempelajari 

karakter dan tingkah laku massa air laut baik secara fisik, kimia dan biologi 

diperlukan informasi dan data kedalaman laut. Secara fisik, kedalaman laut sangat 

berperan dalam proses dinamika gerak air (arus, gelombang dan pasang surut), 

juga dapat memberikan informasi apakah ada pelapisan (stratification) massa air 

laut.  

Gambar 2 merupakan gambaran batimetri di sekitar lokasi rencana kegiatan 

pemasangan pipa bawah laut.  Kedalaman perairan di selat-selat yang ada di 

daerah studi ini kurang dari 30 m, kedalaman laut semakin berkurang ke arah 

tepian pulau-pulau terutama pada saat kondisi laut berada dalam posisi surut. 
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Gambar 2 Kondisi batimetri di sekitar lokasi rencana kegiatan pipa gas bawah 

laut (Sumber: Dishidros TNI-AL, 1986) 

4.2 Gelombang 

Gelombang permukaan laut merupakan salah satu parameter penting yang 

harus dipertimbangkan dalam mengkaji sifat fisik di laut. Dalam kajian Studi Amdal 

ini untuk mendiskripsikan kondisi gelombang di perairan Kepulauan Batam sebelah 

barat menggunakan data gelombang yang diunduh dari website of marine weather 

milik Singapura. Pada website cuaca tersebut melingkup kondisi di Asia Tenggara 

termasuk perairan di sekitar Pulau Batam. Tinggi gelombang maksimum (Hmax) 

dan tinggi gelombang minimum (Hmin) rata-rata bulanan di perairan pantai 

Kepulauan Batam bagian barat disajikan pada Gambar 3. Secara umum kisaran 

tinggi gelombang di perairan pantai tersebut adalah 0,8 m sampai 1,6 m. Tinggi 

gelombang maksimum tercatat terjadi pada bulan Nopember yakni sebesar 1,6 m, 

sedangkan tinggi gelombang minimum terjadi pada bulan Januari, April dan Mei. 
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Gambar 3 Tinggi gelombang maksimum dan minimum bulanan (m) di perairan 

bagian barat laut Pulau Pemping Besar (Sumber: Website of 

Singapore Marine Weather) 

4.3 Pasang Surut 

Proses naik turunnya muka laut merupakan fenomena yang penting terjadi di 

perairan Pulau Pemping dan Pulau Janda Berias dimana lokasi kegiatan 

pemasangan pipa gas bawah laut akan dilakukan. Seperti pada sub bab berikutnya 

dinyatakan bahwa pasang surut sangat berperan dalam membangkitkan arus dan 

juga menentukan luasan tidal flat yang terskpose terutama pada daerah yang 

dangkal. Saat melakukan survei di lapangan dilakukan pengukuran pasang surut 

selama 36 jam, data hasil pengukuran tersebut diplotkan kedalam bentuk grafik 

(Gambar 4). Tipe pasut yang terjadi di lokasi adalah tipe pasut campuran condong 

semi-diurnal (mixed mainly semi-diurnal type), artinya muka laut mengalami 2 kali 

pasang dalam 24 jam namun ketinggian muka lautnya tidak sama, demikian juga 

untuk surut. Hal yang sama juga diperoleh dari hasil perhitungan bilangan Formzhal 

(F) dari komponen utama pasut (M2, S2, K1 dan O1) yakni sebesar 0,69. Nilai F ini 

termasuk kedalam mixed mainly semi-diurnal tide.   
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Gambar 4 Grafik fluktuasi muka laut hasil pengukuran di lapangan selama 36 

jam  

 
Gambar 5 adalah grafik fluktuasi muka laut setiap jam selama 1 bulan yang 

diplotkan berdasarkan waktu. Kisaran pasang dan surut saat pasang tertinggi 

(Spring Tide) mencapai > 3m, sedangkan pada pasang terrendah (neap tide), 

kisaran pasang dan surut (tidal range) hanya mencapai <1m. 

 

Gambar 5 Fluktuasi muka laut pada bulan Mei 2010 di Sekupang Batam 

 

4.4 Arus 

Arus di suatu perairan dibangkitkan oleh berbagai gaya pembangkit arus 

seperti angin (wind driven current), pasang surut (tidal current), perbedaan densitas 

air (density current), dan tekanan hidrostatis perairan. Besarnya pengaruh masing-

masing gaya tadi terhadap kekuatan dan arah aliran arus yang ditimbulkannya 

bergantung kepada tipe perairannya (pantai, teluk, selat dan atau laut lepas) dan 

keadaan geografisnya. 
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Pengukuran arus juga dilakukan selama 30 hari (Desember 2011 – Januari 

2012) di perairan Tanjung Uncang dengan menurunkan alat acoustic current meter.  

Pengukuran arus dilakukan di tiga kedalaman, yaitu di permukaan, di tengah dan di 

dasar perairan.  Hasilnya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 6 Hasil Pengukuran Arus di Titik M-01 (376 723mE, 122 358mN) di 

Permukaan air (Sumber: PT. UBE, 2012) 

Arus pasang surut arah timur laut di permukaan sangat dominan selama 

pasang tinggi (Gambar 6).  Kecepatan maksimal muncul pada saat menjelang 

puncak pasang tertinggi dan surut terendah.  Sementara kecepatan minimum 

terjadi ketika puncak pasang dan puncak surut terjadi.  Persentase arus dengan 

arah barat daya sangat dominan (di atas 50%).  Kondisi ini berhubungan dengan 

kondisi sedimen dasar perairan di lokasi titik pengukuran. 

 
(b) 

Gambar 7 Hasil Pengukuran Arus di Titik M-01 (376 723mE, 122 358mN) di 

pertengahan kolom perairan (Sumber: PT. UBE, 2012) 
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Arus pasang surut arah timur laut di lapisan pertengahan kolom air sangat 

dominan selama pasang tertinggi (Gambar 7).  Sementara arus berarah barat daya 

dominan ketika surut terendah.  Kecepatan arus maksimal muncul pada saat 

menjelang puncak pasang dan puncak surut.  Sama dengan kondisi di permukaan, 

maka persentase arus dengan arah barat daya sangat dominan (lebih dari 50%). 

 
(c) 

Gambar 8 Hasil Pengukuran Arus di Titik M-01 (376 723mE, 122 358mN) di 

Dasar (Sumber: PT. UBE, 2012) 

Arus pasang surut arah timur laut di lapisan dasar air sangat dominan 

selama pasang tertinggi (Gambar 8).  Sementara arus berarah barat daya dominan 

ketika surut terendah.  Kecepatan arus maksimal muncul pada saat menjelang 

puncak pasang dan puncak surut.  Sama dengan kondisi di permukaan, maka 

persentase arus dengan arah barat daya sangat dominan (lebih dari 50%). 

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Validasi Model 

Untuk melihat seberapa jauh akurasi model arus yang disimulasikan dengan 

kondisi arus aktual di lapangan, maka dilakukan validasi data dengan cara 

membandingkan data arus hasil observasi dan model. Data arus hasil pengukuran 

yang digunakan diukur selama 4 hari, yakni dari tanggal 19 Mei sampai 22 Mei 

2010 pada posisi 1
o
 7’ 25,24” L.U. dan 103

o
 47’ 51,14” B.T. 

Pada Gambar 9 dapat terlihat bahwa pola arus dominan di lokasi 

pengukuran adalah timur laut dan barat daya. Pola arus hasil pengukuran dan hasil 

model memiliki kemiripan yang tinggi, artinya model arus yang disimulasikan sudah 

mendekati arus actual yang terjadi di lokasi. 
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Gambar 9 Diagarm pencar yang diplotkan dari data arus hasil pengukuran 

dan data arus hasil model selama 4 hari (19-22 Mei 2010) pada 

posisi yang sama yakni  1
o
 7’ 25,24” L.U. dan 103

o
 47’ 51,14” B.T. 

5.2 Hasil Model Hidrodinamika dan Sebaran Panas 

Sesuai dengan skenario yang digunakan, maka dilakukan pemodelan 

sebaran air panas di tiap lokasi alternatif.  Model sebaran air panas ini dibangun 

berdasarkan model hidrodinamika sebaran arus.  Kedua pemodelan ini di-running 

selama 1 bulan. 

Hasil pemodelan berupa gambar dengan beberapa panel.  Panel atas kiri 

menggambarkan sebaran dan nilai delta temperatur dari titik buangan tertentu pada 

waktu tertentu.  Panel kanan atas menggambarkan kondisi hidrodinamika arus 

pada saat yang sama.  Panel kiri bawah dan kanan tengah menggambarkan 

kecepatan angin dan arahnya, sementara panel kanan bawah menggambarkan 

pasang surut. 

Gambaran hidrodinamika dan sebaran panas dilakukan berdasarkan 4 

kondisi utama, yaitu pada saat Mean Sea Level (MSL-muka air laut) menuju 

pasang tertinggi, pada saat pasang tertinggi, MSL menuju surut terendah, dan pada 

saat surut terendah. 

1). Skenario 1 

Gambaran kondisi arus dan sebaran serta nilai suhu pada 4 kondisi utama 

disajikan pada Gambar 10 sampai Gambar 13. 
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Pada saat MSL menuju pasang tertinggi, arus bergerak dari arah utara 

dengan kecepatan sekitar 3 m/detik dan semakin rendah kecepatannya ketika 

memasuki teluk dan pantai (Gambar 10 panel kanan atas).  Arah arus dan 

kecepatannya menyebabkan sebaran panas pada saat MSL menuju pasang 

tertinggi agak tertahan di lokasi sekitar teluk (Gambar 10 panel kiri atas).  Di titik 

pembuangan suhu pencampuran antara air buangan bersuhu 40 
0
C dengan suhu 

perairan 29 
0
C, menghasilkan tambahan panas di atas 9,5 

0
C, sehingga suhu di titik 

pembuangan mencapai di atas 38,5 
0
C.  Nilai suhu ini menyebar sampai sekitar 500 

m dari titik pembuangan. 

Suhu ini kemudian menyebar menjauh dari titik buangan dan mengalami 

pendinginan oleh air laut, sehingga pada jarak sekitar 2 km dari titik pembuangan, 

delta suhu yang menyebar sudah tinggal 1,5 – 2 
0
C (suhu di perairan menjadi 31 

0
C).  Penambahan nilai suhu ini (delta suhu) sudah memenuhi baku mutu KepMen 

LH No. 51 Tahun 2004, dimana penambahan suhu diperbolehkan hanya 2 
0
C.  

Sebaran terjauh dari buangan air panas pada saat MSL menuju pasang 

tertinggi di lokasi alternatif mencapai 4 km ke arah muka teluk dan Pulau Janda 

Berias dengan delta suhu sudah menurun menjadi 0,5 – 1 
0
C. 

 

Gambar 10 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat MSL Menuju Pasang Tertinggi (Skenario 1). 

Pada kondisi pasang tertinggi, arus bergerak dari arah utara-timur laut 

dengan kecepatan sekitar 5 m/detik.  Arus ini kemudian masuk ke teluk lokasi PLTU 



Vol 3 No. 4 Oktober 2012  

 

14 |Working Paper PKSPL-IPB  

melalui sisi timur dan barat Pulau Janda Berias dengan kecepatan yang sudah 

melemah, sekitar 1-2 m/detik (Gambar 11 panel kanan atas). 

Berdasarkan Gambar 11 (panel kiri atas), terlihat bahwa pada titik buangan, 

delta suhu mencapai nilai di atas 9,5 
0
C, sehingga suhu di titik pembuangan 

mencapai di atas 38,5 
0
C.  Nilai suhu ini menyebar ke segala arah sampai sekitar 

300 m dari titik pembuangan.  Seiring dengan pendinginan oleh air laut, maka 

semakin jauh dari titik buangan, suhu semakin menurun.   Pada jarak sekitar 1,5 km 

dari titik buangan, penambahan suhu dari air buangan panas hanya tinggal 1,5 – 2 
0
C dimana nilai ini sudah memenuhi baku mutu KepMen LH No. 51/2004. 

Sebaran terjauh dari titik buangan mencapai 4 km ke arah pantai selatan 

Pulau Janda Berias dengan nilai penambahan suhu sebesar 0,5 – 1 
0
C. 

 

Gambar 11 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat Pasang Tertinggi (Skenario 1). 

Gambar 12 menyajikan kondisi arus dan sebaran air panas pada saat MSL 

menuju surut terendah.  Kondisi arus terlihat bergerak dari arah selatan menuju 

utara dengan kecepatan 3-5 m/detik.  Di dalam teluk lokasi PLTU, maka arus juga 

bergerak dari selatan ke utara dengan kecepatan 1-3 m/detik. 

Penambahan suhu di titik pembuangan (delta suhu) mencapai di atas 9,5 
0
C 

dan menyebar sampai jarak sekitar 300 meter.  Delta suhu 2 
0
C (baku mutu) dicapai 

pada jarak 2,5 km dari titik sumber buangan.  Jarak terjauh pada saat MSL menunju 
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surut terendah adalah sekitar 5 km dari titik buangan dengan nilai penambahan 

suhu 0,5 – 1 
0
C (Gambar 12 panel kiri atas). 

 

Gambar 12 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat MSL Menuju Surut Terendah (Skenario 1). 

Pada saat surut terendah, arus bergerak dari arah selatan dan barat menuju 

utara dan timur laut dengan kecepatan 3-5 m/detik.  Di lokasi pulau-pulau kecil dan 

teluk lokasi PLTU, arus cenderung stagnan (Gambar 13 panel kanan atas). 

Penambahan suhu di titik buangan di atas 9,5 
0
C, dan nilai ini menyebar 

sampai jarak 300 meter dari sumber titik buangan.  Kemudian suhu ini mengalami 

penurunan seiring dengan proses pendinginan oleh air laut.  Delta suhu 2 
0
C (baku 

mutu) dicapai pada jarak sekitar 3,5 km dari titik buangan ke arah utara (sisi timur 

Pulau Janda Berias).  Sebaran suhu pada saat surut terendah mencapai jarak 

terjauh dibandingkan dengan 3 kondisi lainnya, yaitu sekitar 6 km dari titik buangan 

dengan delta suhu 0,5 – 1 
0
C (Gambar 13 panel kiri atas). 
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Gambar 13 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat Surut Terendah (Skenario 1). 

2). Skenario 2 

Model hidrodinamika (pola arus) antara skenario 1 dan skenario 2 adalah 

sama, sehingga pada uraian skenario 2 yang dibahas adalah model sebaran air 

panasnya saja.  Sesuai dengan asumsi yang digunakan, maka model sebaran air 

panas skenario 2 menghasilkan model sebaran delta suhu 2 
0
C dari titik 

pembuangan di lokasi rencana pembangunan PLTU.   Pembahasan sebaran delta 

suhu ini dilakukan berdasarkan 4 kondisi utama, yaitu pada saat Mean Sea Level 

(MSL-muka air laut) menuju pasang tertinggi, pada saat pasang tertinggi, MSL 

menuju surut terendah, dan pada saat surut terendah.  Berikut uraiannya. 

Di titik pembuangan lokasi alternatif pada saat MSL menuju pasang tertinggi, 

delta suhu 2 
0
C menyebar sampai jarak sekitar 200 meter dari titik sumber buangan.  

Dengan suhu air awal 29 
0
C, maka di radius 200 meter ini suhu mencapai 31 

0
C 

(memenuhi baku mutu ambien air laut).  Kemudian delta suhu yang menyebar ini 

mengalami penurunan karena bercampur dengan air laut hingga pada jarak sekitar 

3,5 km penambahan suhunya tinggal < 0,2 
0
C (Gambar 14 panel kiri atas). 
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Gambar 14 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat MSL Menuju Pasang Tertinggi (Skenario 2) 

Pada saat pasang tertinggi di lokasi alternatif dimana arus bergerak 

mendekati pantai, maka suhu di titik buangan (delta 2 
0
C) hanya menyebar pada 

radius sekitar 30 meter (Gambar 15 panel kiri atas).  Kemudian delta suhu ini 

menyebar dan semakin mengecil mendekati suhu awal perairan.   

Sebaran dengan delta suhu < 0,2 
0
C dicapai pada jarak sekitar 2 km dari 

lokasi pembuangan.    
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Gambar 15 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat Pasang Tertinggi (Skenario 2) 

Gambar 16 (panel kiri atas) menunjukkan sebaran delta suhu 2 
0
C dari titik 

pembuangan di lokasi alternatif pada saat MSL mendekati surut terendah.  

Berdasarkan gambar tersebut terlihat sebaran delta suhu 2 
0
C di titik pembuangan 

mencapai radius sekitar 150 meter. 

Delta suhu ini kemudian menyebar dan semakin berkurang nilainya seiring 

pendinginan akibat pencampuran dengan air laut.  Hingga jarak sekitar 2,8 km dari 

sumber titik buangan, delta suhu yang menyebar tinggal < 0,2 
0
C. 
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Gambar 16 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat MSL Menuju Surut Terendah (Skenario 2) 

Kondisi pada saat surut terendah (Gambar 17) menunjukkan sebaran delta 

suhu 2 
0
C di titik buangan di lokasi mencapai radius 400 meter dari titik sumber 

buangan.  Kondisi ini disebabkan pada saat surut terendah, arus cenderung 

menjauh dari pantai.   

Sebaran delta suhu mengecil hingga  < 0,2 
0
C pada jarak 3,8 km dari titik 

sumber buangan ke arah sisi timur Pulau Janda Berias. 
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Gambar 17 Sebaran dan Nilai Suhu serta Kondisi Arus di Lokasi Alternatif pada 

Saat Surut Terendah (Skenario 2) 

6 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemodelan hidro-dinamika, maka sebaran arus air laut di 

lokasi kajian  pada 4 kondisi pasang dan surut adalah sebagai berikut: 

6.1 Model Hidrodinamika 

 Pada saat MSL menuju pasang tertinggi, arus bergerak dari arah utara 

dengan kecepatan sekitar 3 m/detik dan semakin rendah kecepatannya 

ketika memasuki teluk dan pantai. 

 Pada saat pasang tertinggi, arus bergerak dari arah timur-timur laut menuju 

barat dengan kecepatan sekitar 5 m/detik.  Arus ini kemudian masuk ke teluk 

lokasi PLTU melalui sisi timur dan barat Pulau Janda Berias dengan 

kecepatan yang sudah melemah, sekitar 1-2 m/detik. 

 Pada saat MSL menuju surut terendah, Kondisi arus terlihat bergerak dari 

arah selatan menuju utara dengan kecepatan 3-5 m/detik.  Di dalam teluk 

lokasi PLTU, maka arus juga bergerak dari selatan ke utara dengan 

kecepatan 1-3 m/detik. 
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 Pada saat surut terendah, arus bergerak dari arah selatan dan barat menuju 

utara dan timur laut dengan kecepatan 3-5 m/detik.  Di lokasi pulau-pulau 

kecil dan teluk lokasi PLTU, arus cenderung stagnan. 

6.2 Model Sebaran Air Panas 

1). Skenario 1 

Berdasarkan model sebaran air panas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

sebaran maksimum terjadi pada saat surut terendah, dimana arus bergerak dari 

pantai ke muka/mulut teluk.  Kondisi pada lokasi alternatif adalah sebagai berikut:  

sebaran maksimum terjadi pada saat surut terendah dengan jarak 6 km dari titik 

buangan (delta suhu 0,5 – 1 
0
C).  Delta 2 

0
C dicapai pada jarak 3,5 km dari titik 

sumber buangan. 

Sehingga, pada prinsipnya upaya menurunkan suhu air buangan menjadi 

lebih kecil dari 40
o
C merupakan upaya yang penting untuk dilakukan.  Pada 

dasarnya buangan dari proses PLTU sebaiknya sudah diturunkan sehingga ketika 

bercampur dengan suhu perairan (ambien) dapat menghasilkan penambahan suhu 

(delta suhu) tidak lebih dari 2 
0
C sesuai dengan baku mutu KepMen LH No. 51 

Tahun 2004.  Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain membuat kanal-kanal 

terbuka untuk penyaluran buangan air panas sehingga panas yang ada dapat 

berkurang oleh pendinginan dari udara.  Cara lainnya adalah dengan melewatkan 

air panas ini pada suatu sistem pendingin yang mampu menurunkan suhu air panas 

secara signifikan.  

2). Skenario 2 

Sama seperti skenario 1, maka berdasarkan model sebaran air panas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pada sebaran maksimum terjadi pada saat surut 

terendah, dimana arus bergerak dari pantai ke muka teluk.  Kondisi pada lokasi 

alternatif adalah sebagai berikut: radius delta 2 
0
C di titik buangan mencapai jarak 

200 meter, dan delta suhu ini menyebar hingga jarak 3,8 km dengan nilai delta suhu 

mencapai < 0,2 
0
C. 

Hal penting lainnya adalah melakukan kajian analisa dampak lingkungan dari 

buangan air panas cooling water ini, khususnya mencakup aspek yang lebih 

komprehensif yaitu tidak hanya dari perspektif fisik persebaran limbah, namun juga 

mengakomodir aspek ekologi dan sosial.   Kajian AMDAL merupakan keharusan 

dan dapat menggunakan hasil modeling sebaran panas yang dibuat dalam studi ini. 
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