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ABSTRAK 

 HIDRODINAMIKA DAN TRANSPORT SEDIMEN DI TAPAK PLTN 
SEMENANJUNG MURIA. Pantai di sepanjang pesisir Semenanjung Muria, khususnya lokasi 

calon tapak PLTN Muria merupakan daerah yang dinamis, interaksi antara faktor oseanografi 

fisika seperti arus, gelombang dan pasang surut dengan sedimen pantai tersebut menyebabkan 
pantai mangalami abrasi ataupun akresi. Interaksi tersebut telah mengakibatkan dinamika pesisir 

tersebut perlu dipertimbangkan dalam rencana pemilihan lokasi tapak PLTN. Data dukung 

hidro-oseanografi sangatlah penting dalam rangka rencana pembangunan PLTN Muria. Proses 

pemilihan tapak yang aman untuk aspek hidro-oseanografi dilakukan sesuai standar keselamatan 
IAEA tentang pemilihan tapak. Untuk tahapan evaluasi hidro-oseanografi tapak potensial (tahap 

site survey), analisis lebih difokuskan pada pasang surut sepanjang pantai utara, batimetri, 

potensi sumber daya air dan sistem hidrologi di lokasi tapak PLTN Muria, Jepara. Metode yang 
dipakai adalah pengumpulan data sekunder, konfirmasi lapangan dan interpretasi hasil 

pemodelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk persiapan pembangunan PLTN perlu 

dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kondisi pesisir pantai sehubungan dengan makin 
bertambahnya abrasi pantai di daerah calon tapak PLTN. 

 

Kata Kunci :hidrodinamika, transport sedimen, PLTN. 

 

ABSTRACT 

HYDRODYNAMICS AND SEDIMENT TRANSPORT AT MURIA PENINSULA NPP SITE. 

Coastal along the coast of the Muria Peninsula, particularly the location of the Muria NPP site 
candidate is a dynamic region, the interaction between physical oceanographic factors such as 

currents, waves and tides in the coastal sediments cause abrasion or accresion. Interactions 

have resulted in coastal dynamics needs to be considered in siting NPP is essential in order to 
plan. Capacity of hydro-oceanographic data is essential in order to plan the development of the 

Muria NPP. The process of selecting a safe site for hydro-oceanographic aspects carried out 

according to IAEA safety standards on site selection. For the evaluation stage of hydro-

oceanographic potential site (site survey stage), the analysis is more focused on the tidal along 
the northern coast, bathymetry, potential water resources and hydrologic systems in the Muria 

NPP siting locations, Jepara. The method used is a secondary, confirmation of field data 

collection and interpretation of modeling results. The results showed that the preparation for 
the construction of NPP need to be evaluated further to coastal conditions with respect to the 

increase coastal erosion in the area of prospective NPP siting. 

 

Keyword: hydrodinamics, sediment transport, NPP. 

 

 

1. Pendahuluan 

Kebutuhan energi listrik di 

Indonesia terutama di pulau Jawa yang 

berfluktuasi dan cenderung meningkat, 

diperlukan energi alternatif selain 

pembangkit yang sudah ada (PLTGU, 

PLTU Batubara dan lain-lain). 

Pemerintah Indonesia merencanakan 



 

 

 

pembangunan PLTN di Semenanjung 

Muria, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa 

Tengah. Pesisir Semenanjung Muria 

merupakan daerah potential untuk 

instalasi PLTN.  

PLTN yang direncanakan di 

bangun di sekitar pesisir pantai, 

haruslah terlindung dari gaya-gaya 

lingkungan yang bersifat merusak 

seperti gaya akibat gelombang pecah 

yang mengakibatkan erosi pada garis 

pantai. Dari fakta tersebut maka konsep 

perlindungan pantai pada di 

Semenanjung Muria, Jepara sangatlah 

penting. 

Dengan menggunakan simulasi 

matematika sebagai model untuk 

fenomena fisik tersebut maka hasil 

pemodelan hidrodinamika wilayah 

Semenanjung Muria nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan dalam 

membuat konsep desain untuk 

pemilihan lokasi pendingin ataupun 

perlindungan pantai terhadap rencana 

pembangunan PLTN di Semenanjung 

Muria. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyediakan model hidrodinamis 

dan transport dengan versi perhitungan 

berseri yang dapat menentukan resiko 

dari sedimen di pantai dapat tergerus, 

terangkat dan terdeposisi. Model ini 

didasarkan pada versi parallel 2-D dari 

Advanced Circulation ((P)ADCIRC) 

hydrodynamic model [1], dengan 

tambahan modul sediment transport, 

bernama ADCIRC-2DTR version [2]. 

Model ini diaplikasikan untuk 

menghitung pergerakan sedimen kohesi 

di Semenanjung Muria dengan kondisi 

angin dan pasut. 

Studi yang menjelaskan 

karakteristik oseanografi dan kualitas 

air di lokasi tapak PLTN merupakan 

kegiatan yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam perencanaan pembangunan 

PLTN. Hasil permodelan ini salah 

satunya dapat diaplikasikan untuk 

menghitung pergerakan sedimen 

ataupun sebaran polutan di 

Semenanjung Muria selama dalam 

perencanaan maupun paska operasional 

PLTN. 

 

2.  Metodologi 

Dalam kajian oseanografi dilakukan 

pengumpulan data sekunder, yang 

terkait dengan survai oseanografi 

meliputi: 

1. Data angin dari BMG 

2. Peta Lingkungan Laut Nasional 

Bakosurtanal 

3. Data dan Peta yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait lainnya. 

2.1. Daerah Studi 

Daerah studi dalam penelitian ini 

adalah perairan pesisir Semenanjung 



 

 

 

Muria, yang termasuk ke dalam 

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 

Gambar 1 berikut ini menunjukkan 

perairan Semenanjung Muria yang 

menjadi daerah studi dalam penelitian. 

 

2.2. Permodelan Hidrodinamika 

Permodelan numerik hidrodinamika 

digunakan untuk mengkaji parameter 

hidrodinamika seperti pasang surut dan 

arus laut, dari permodelan ini dikaji 

kestabilan domain triangular grid dan 

masukan data pasang surut di syarat 

batas luar.  

 

 

Gambar 1. (a) Daerah studi Semenanjung Muria, (b) Pembesaran peta 

 

Pemodelan numerik hidrodinamika 

berupa desk study menggunakan 

perangkat lunak komersial interface 

pemodelan Surface Water Modeling 

System (SMS) dan model numerik 

hidrodinamik Advanced Circulation 

(ADCIRC). Model hidrodinamik 

memberikan solusi muka air laut  dan 

kecepatan arus yang diratakan secara 

vertikal/kedalaman (depth-averaged 

velocity) U and V.  

Model ADCIRC-2DTR  digunakan 

untuk menghitung sirkulasi air laut di 

daerah studi. ADCIRC adalah model 

elemen hingga (finite element) yang 

digunakan untuk menghitung sirkulasi 

air (laut) untuk memecahkan persamaan 

perairan dangkal (shallow water 

equation) pada grid yang tidak 

terstruktur. Modul hidrodinamik 

memberikan solusi tinggi muka air, 

kecepatan rata kedalaman U dan V. 

Elevasi muka air dipecahkan dalam 

persamaan kontinuitas yang terintegrasi 

secara vertical  



 

 

 

menggunakan formulasi GWCE 

(Generalized Wave Continuity 

Equation)[3]: 
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 Persamaan konservasi momentum terintegrasi secara vertikal dalam bentuk non-

konservatif adalah:  
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dimana U dan V adalah kecepatan 

lateral rata-kedalaman dalam arah –x 

dan –y.,  adalah elevasi permukaan 

laut relatif terhadap geoid, f = parameter 

Coriolis; H = kedalaman air dari muka 

air hingga dasar, Mx dan My adalah 

term depth-integrated lateral 

momentum diffusion terms; Dx dan Dy 

= depth-integrated lateral momentum 

dispersion terms; g = akselerasi 

gravitasi; ps = tekanan atmosfir di 

permukaan air,  = effective Earth 

elasticity factor; e = Newtonian 

equilibrium tide potential; o = 

referensi density; sx dan sy = applied 

free surface stress; bx dan by = lateral 

bottom stress terms, yang dihitung 

dengan persamaan: 

 

  UVUC ofbx

2/122  
        (4) 

  VVUC ofby

2/122  
             (5) 

 

dimana Cf adalah koefisien gesekan 

dasar laut (bottom friction 

coefficient)[3]. 

Simulasi hidrodinamis dan transport 

sedimen dilakukan dalam 4 kasus: (a) 

Kondisi hidrodinamis dari Semenanjung 

Muria, (b) Kondisi hidrodinamis 

perairan pesisir pada lokasi rencana 

PLTN. (c) Transport sedimen sepanjang 

Pantai Muria., (d) Terjadinya erosi dan 

deposisi pada area sekitar pesisir. Kasus 

(c) dan (d) dalam laporan ini 

menunjukkan adanya sirkulasi sedimen 

dalam kondisi pasut biasa dan tinggi 

gelombang signifikan dari hasil 

hindcasting dengan pengaruh radiation 

stress dari keluaran model gelombang 

steady state, dimana efek arus dapat 

membawa sedimen layang kearah 

tertentu. 

 

 



 

 

 

3.    Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kondisi Umum Oseanografi 

Pantai Jepara adalah perairan dangkal 

dengan topografi bervariasi. Di perairan 

Semenanjung Muria dipengaruhi 

aktivitas sungai besar dan kecil yang 

bermuara di perairan tersebut. Bagian 

Tengah (perairan Mlonggo, Jepara, dan 

Tahunan) terkontrol adanya terumbu 

karang (coral reef). Pola kontur 

batimetri wilayah bagian Selatan dan 

Utara terdapat kesamaan pola dengan 

garis pantainya, hal ini menunjukkan 

perkembangan pantai daerah tersebut 

terkontrol oleh aktifitas dari darat, yaitu 

seperti sungai Telon, Sungai Gelis di 

kecamatan Keling dan sungai Serang di 

kecamatan Kedung [4]. 

Perairan Jepara merupakan bagian 

dari Utara pulau Jawa. Pengaruh Laut 

Cina Selatan akan terasa pada musim 

Barat (Desember – Februari), karena 

pada musim ini angin bertiup dari 

Timur Laut (dari Laut Cina Selatan) 

menuju Barat Daya (Pulau Sumatera) 

yang kemudian dibelokkan ke arah 

Tenggara menyusur Selat Karimata dan 

Laut Jawa. Sedangkan pada musim 

Timur (Juni – Agustus) angin bertiup 

sebaliknya, yaitu dari Tenggara ke arah 

Barat Laut yang kemudian dibelokkan 

ke arah Laut Cina Selatan. Dinamika 

perairan pesisir secara lokal sangat 

dipengaruhi oleh pasang surut.  

Gaya penggerak pasang surut di 

perairan Laut Jawa dipengaruhi oleh 

penetrasi gelombang panjang pasang 

surut dari Samudra Pasifik yang melalui 

Selat Makasar yang membawa 

gelombang pasut bertipe diurnal dan 

juga dipengaruhi oleh gelombang pasut 

Samudra Hindia yang mempunyai 

kecenderungan bertipe pasut 

semidiurnal. 

Lokasi tapak PLTN berada tepat 

di tepi pantai, sehingga diperkirakan 

akan berdampak pada kondisi 

hidrooseanografi perairan di sekitarnya 

sehingga perlu kajian kondisi hidro-

oseanografi sebagai bagian dari kajian 

inventarisasi daya dukungkondisi hidro-

oseanografi terhadap rencana 

pembangunan PLTN. Data untuk 

simulasi meliputi: data batimetri, 

pasang surut dan arus di sekitar lokasi 

rencana tapak. Model hidrodinamika 

disimulasikan dengan memasukkan data 

angin, arus, dan pasang surut. Semua 

skenario simulasi dilakukan dengan data 

yang diperlukan pada musim dan 

kondisi tertentu. 

 

3.2. Pelaksanaan     Modeling 

Hidrodinamika 

Aplikasi dari modul  ADCIRC2D-

2DTR yang digunakan untuk 



 

 

 

Semenanjung Muria, yang terletak di 

propinsi Jawa Tengah  Gambar 1 

(perhitungan hidrodinamis dan model 

transport sedimen terletak di lokasi 

rencana PLTN tergambar di area 

pembesaran). Pada kegiatan 

pemodelan3 hidrodinamika di wilayah 

Semenanjung Muria, yang meliputi: 

Kondisi batimetri di Laut Jawa 

umumnya datar dengan kedalaman 

maksimum 50 m, dengan orientasi

kontur arah barat-timur  (Gambar 2). 

Sejumlah kedangkalan dengan ditemui 

di sekitar utara Semarang di daerah 

Kepulauan Karimun Jawa, dan di utara 

Semenanjung Muria sekitar P. 

Mandalika. Sekitar lokasi rencana 

PLTN umumnya relatif landai. Lima 

buah sungai besar di sekitar lokasi 

rencana PLTN disinyalir mempunyai 

kontribusi besar atas suplai sedimen 

darat ke laut yang mungkin dapat 

menyebabkan pendangkalan. Ke-5 

sungai tersebut adalah (Gambar 2, dari 

timur ke barat): S. Gelis, Muara 

Bringin, S. Balong, S. Ngarengan dan S. 

Banjaran [5]. 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kontur Batimetri 

 

3.3. Model      Hidrodinamik 

Semenanjung Muria 

Kasus ini memodelkan kondisi 

simulasi hidrodinamik pantai Tanjung 

Jati untuk 31 hari dari 1 Agustus 2007 



 

 

 

sampai 1 Oktober 2007 hasilnya dapat 

dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4,  

model ini menggabungkan model 

hidrodinamik dan model gelombang 

steady state.  

Grid elemen hingga di 

Semenanjung Muria ditunjukkan pada 

Gambar 3 (a), terdiri dari 9.181 nodal 

dan 16.802 elemen segitiga. Grid 

elemen hingga untuk kasus kedua 

ditunjukkan pada Gambar 3 (b), terdiri 

dari 17.488 nodal dan 33.959 elemen 

segitiga.  

Model penjalaran gelombang 

Steady state menggunakan model finite 

difference dengan grid terstruktur 

seperti terlihat pada Gambar 3 (c) 

Interpolasi diperlukan untuk 

mengkombinasikan perhitungan antara 

model gelombang steady state dan 

model hidrodinamis. 

Grid elemen hingga menutupi 

sepanjang garis pantai dari Semarang 

hingga distrik rembang. Nodal 

sepanjang laut jawa dibuat sebagai batas 

laut lepas.  Definisi garis pantai pada 

grid elemen hingga didigitasi dari Peta 

laut Semarang dari DISHIDROS 

dengan skala 1:200.000.  

Data batimetri yang digunakan 

dari data ETOPO-1 DEM dengan 

kerapatan 1 menit(~ 1,85 km) digabung 

dengan titik batimetri dan kontur dari 

Peta laut. Harus dicatat bahwa 

kedalaman nol dari ETOPO-1 tidak 

cocok dengan peta laut, Sehingga 

beberapa ketidakcocokan mungkin 

dapat terjadi.  Model hidrodinamis 

Semenanjung Muria memerlukan 

sejumlah data parameter lingkungan 

yang bekerja seperti amplitudo pasut, 

vektor kecepatan angin dan debit 

sungai. Data observasi jika tersedia juga 

diperlukan untuk verifikasi. ADCIRC-

2DTR digunakan untuk mensimulasikan 

transport selama 31-hari dari tanggal 1 

September sampai 1 Oktober 2007, 

dengan koefisien kekasaran dasar 

o=0.0025 dan time step t = 2 sec. 

Open boundary di gerakkan oleh 9 

konstituen pasut K1, K2, L2, O1, P1, 

Q1, M2, N2 dan S2. Amplitude pasut 

dan fasa diturunkan dari database pasut.  

 



 

 

 

 
 

Gambar 3. (a) Grid segitiga elemen hingga pada domain Semenanjung Muria, (b) 

Pembesaran elemen pada kotak (a), (c) Grid elemen hingga kartesian  

 

Parameter utama model yang 

digunakan untuk mengkalibrasikan 

model hidrodinamis adalah konstan 

GWCE, o. Konstan ini menentukan 

friksi dasar perairan, yang 

mempengaruhi elevasi muka air. 

Model gelombang Steady State 

menggunakan hasil hindcasting untuk 

periode ulang 100 tahunan Hsignificant= 

6,55 meter dan Tpeak=5,6997 detik. 

 

3.4.    Hasil Simulasi  

3.4.1. Model Hidrodinamik 

Semenanjung Muria [5] 

Pasut pada Semenanjung Muria di 

dominasi pasut diurnal, dengan sekali  

 

 

pasang dan sekali surut dalam sehari 

(Gambar 4). 

Model ini diverifikasi oleh satu stasiun 

pengukuran pasut, NAOTIDE dan 

ADCIRC observasi pasut Muria 

(Longitude: 110.755730555556; 

Latitude: -6.442525). Elevasi muka air 

di Semenanjung Muria ditentukan 

hanya oleh pasut. ADCIRC dan 

NAOTIDE memprediksikan pasut 

cukup baik terutama fasa pasut. Akan 

tetapi amplitudo lebih besar dengan 

orde kurang dari 20 cm. Perbedaan 

pasut pada 24 jam pertama dikarenakan 

penstabilan model, dimana fungsi 

bertingkat digunakan dalam model 

numerik. 

 

(a) 



 

 

 

Gambar 5. Model Hidrodinamik pesisir saat pasang turun dengan 

arus sejajar pantai maksimum 1 m/s 

Plot Tide Observation VS ADCIRC VS NAOTIDE
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Gambar 4.  Perbandingan muka air laut antara pengukuran,model ADCIRC  

dan pasut prediksi NAOTIDE 

 

Kasus ini memodelkan kondisi simulasi 

hidrodinamis pantai Tanjung Jati untuk 

31 hari dari 1 Agustus 2007 sampai 1 

Oktober 2007 hasilnya dapat dilihat 

pada Gambar.5 dan Gambar 6. model 

ini menggabungkan model hidrodinamis 

dan model gelombang steady state.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Transport Sedimen di Pesisir 

Pantai 

Karena medan gelombang langsung 

diaplikasikan ketika model berjalan, 

proses erosi, suspensi dan deposisi 

berjalan menurut medan gelombang 

tersebut. Hasil model numerik untuk 

transport sedimen sejajar pantai terlihat 

pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sediment transport sejajar pantai ketika kondisi pasut biasa dengan 

Hsignificant = 6,55 meter dan Tpeak=5,6997 second. 

 

Gambar 6. Model Hidrodinamik pesisir saat pasang tinggi dengan arus 

sejajar pantai maksimum 2.24 m/s 



 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Dari simulasi perubahan garis pantai, 

studi kasus Semenanjung Jepara, 

dengan menggunakan program SMS, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

: 

1. Selama kurun waktu 10 tahun 

(2007-2017), pada domain Pantai 

Jepara yang disimulasikan, terjadi 

penggerusan (erosi) dan 

pengendapan (akresi) yang berbeda-

beda di setiap posisi. 

2. Dalam kurun waktu simulasi 

perubahan garis pantai (10 tahun), 

terjadi penggerusan pantai (erosi) 

yang cukup besar pada posisi x = 

2.100 m (segmen-3), yaitu sebesar 

55,35 meter.  

3. Dalam kurun waktu simulasi 

perubahan garis pantai (10 tahun), 

terjadi pengendapan (akresi) pantai 

yang cukup besar pada posisi x = 

2.430 m (segmen-3), yaitu sebesar 

60,08 meter.  

4. Melihat cukup besarnya perubahan 

garis pantai yang terjadi maka perlu 

direncanakan pembuatan bangunan 

pelindung pantai. 

5. Diperlukan kajian lebih lanjut yang 

berupa kalibrasi dari pemodelan 

dengan menggunakan kuantifikasi 

erosi/deposisi yang terjadi di 

lapangan. 
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Tanya Jawab 

1. Endiah P. Hastuti - ATAN 

 Mengingat bahwa pada rencana 

bauran energi pada tahun 2020 

adalah 0,7 , kemudian 2025 

sebesar 4,5 kali dan 2030 sebesar 

7 kali, artinya bahwa tapak tapak 

yang dianalisis mungkin 

diperlukan, seberapa jauh data 

tersebut di maintain oleh PPEN ? 

 Model pelindung pantai seperti 

apa yang akan dibangun untuk 

semenanjung muria ? 

Jawab: 

 Setelah pekerjaan konsultan 

newjec selesai, PPEN utk 

selanjutnya melakukan monitoring 

terhadap kondisi oseanografi salah 

satunya seperti kondisi garis 

pantai juga faktor fisik 

oseanografi yang lain. 

 Untuk model pelindung pantai 

dengan hasi studi ini akan menjadi 

pertimbangan utk model 

pelindung pantai yg sesuai dengan 

kndisi semenanjung muria dan hal 

ini perlu kajian lebihlanjut. 

 

2. A. Muktaf H. - BAPETEN 

 Faktor penolakan apa saja yang 

diperhitungakan dalam studi ini ? 

 Apakah permodelan menggunakan 

pertimbangan tektonik lempung ? 



 

 

 

Jawab: 

 Faktor penolakan tapak yang 

dipakai adalah banjir pantai akibat 

rob setelah studi hidrodinamikan 

ini dievaluasi. 

 Dalam permodelan khususnya 

dalam transport sedimen tidak 

menggunakan pertimbangn 

tektonik lempung. Dalam evaluasi 

pergerakan tsunami baru 

dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


