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Abstrak – Waduk Cirata merupakan bagian dari waduk kaskade yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
listrik, kegiatan perikanan, penyediaan air pertanian dan pariwisata.Aktivitas ini mempengaruhi kualitas udara sekitar 
perairan waduk dan berdampak terutama pada peralatan pembangkit tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat korosi pada baja karbon SS400 di lingkungan atmosfer kawasan waduk. Pengukuran laju korosi baja 
karbon SS400  menggunakan metode kehilangan berat pada spesimen yang terpapar untuk jangka waktu 1 bulan selama 
4 bulan. Laju Korosi baja karbon yang telah dipapar di lingkungan atmosfer waduk berkisar antara 0,0181 – 0,6512 
mm/tahun dengan rata-rata laju korosi berkisar antara 0,0356 – 0,5010 mm/tahun. Berdasarkan uji SEM–EDS, 
morfologi permukaan baja karbon mengalami kerusakan korosi yang merata terutama di lingkungan Tailrace PLTA. 
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Abstract - Cirata is part of a cascade reservoirs are built to meet the needs of electric power, fishery activities, 
agricultural water supply and tourism.This activity affects the air quality around the waters of the reservoir and the 
impact mainly on power generation equipment. This study aims to determine the corrosion rate of carbon steel SS400 in 
the atmospheric environment of the reservoir. Measurement of the corrosion rate of carbon steel SS400 using the weight 
loss method on specimens exposed for a period of 1 month for 4 months. The corrosion rate of carbon steel that has been 
exposed in the atmospheric reservoir ranged from 0.0181 to 0.6512 mm/year with an average corrosion rate ranged from 
0.0356 to 0.5010 mm/year. Based on the test SEM-EDS, the surface morphology of carbon steel corrosion damage 
evenly, especially in the Tailrace environtment of the hydropower plants. 
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I. PENDAHULUAN  
Waduk Cirata merupakan salah satu waduk kaskade 

berada pada ketinggian 220 m, terbentuk dari genangan 
air seluas 62 km2 yang membendung Sungai Citarum, 
yang meliputi tiga Kabupaten, yaitu Cianjur, Purwakarta 
dan Bandung Barat. Fungsi utamanya ditujukan sebagai 
pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Selain itu, waduk 
juga mempunyai fungsi tambahan antara lain untuk budi 
daya ikan keramba jaring apung (KJA), lalu lintas air, 
penyedia air pertanian  dan pariwisata. 

Permasalahan yang timbul kemudian adalah 
meningkatnya sedimentasi di waduk sebagai akibat 
perubahan fungsi dan tataguna lahan. Perkembangan 
usaha KJA juga mendatangkan masalah ekologis karena 
telah menimbulkan pencemaran bahan organik yang 
sangat tinggi, seperti pada [1]. Permasalahan yang 
dihadapi yang dapat mempengaruhi efektifitas 
pemanfaatan waduk adalah kualitas udara, seperti tercium 
bau yang sangat menyengat pada saat melintasi kawasan 
waduk. Serta terjadi korosi yang signifikan di beberapa 
instalasi bangunan PLTA, seperti konstruksi bangunan 
atau peralatan logam yang berada di atas permukaan air. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat korosi 
pada baja karbon di lingkungan atmosfer kawasan Waduk 
Cirata.  

 
II. LANDASAN TEORI 

A. Waduk  
Pembangunan waduk merupakan salah satu upaya 

dalam pengelolaan konservasi sumberdaya air. Air waduk 
dapat dipergunakan sebagai sumber energi pada 
pembangkit listrik (PLTA). Untuk keperluan ini, air 
waduk harus tersedia dalam jumlah tertentu agar turbin 
pada instalasi PLTA dapat tetap digerakkan.  Energi yang 
dihasilkan oleh air ini lebih ramah lingkungan daripada 
energi yang dihasikan oleh diesel, batu bara, atau bahan 
bakar fosil lainnya, karena PLTA tidak menghasilkan 
polusi dalam memproduksi listrik tapi memberi dampak 
pada lingkungan dengan cara lain. 

Waduk sebagai penampung air juga akan menampung 
sedimen. Erosi karena hilangnya tutupan hijau dan 
perubahan tata guna lahan pada daerah tangkapan air 
akan membawa sedimen ke perairan waduk. Begitu pula 
limbah domestik dan kegiatan keramba jaring apung 
(KJA) turut menyumbang penumpukan sedimen di dasar 
perairan waduk. Pembusukan zat-zat organik yang 
terkandung dalam sedimen akan menghasilkan zat-zat 
beracun dan korosif berupa gas terlarut seperti sulfur 
dioksida (H2S). Gas H2S ini akan terangkat ke permukaan 
mengisi lapisan hipolimnion, metalimnion dan epilimnion 
dan akhirnya terlepas ke udara. Gas terlarut H2S akan 
merusak bangunan bendungan dan PLTA dengan dua 
cara: 1) melalui aliran air bawah permukaan yang 
menggerakkan turbin, menyebabkan korosi pada 
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