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KATA PENGANTAR 
 
Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi, kebutuhan listrik masyarakat akan terus meningkat. Hal ini perlu diantisipasi dengan 
peningkatan kapasitas penyediaan listrik. Sumber listrik yang dapat dikembangkan salah 
satunya adalah tenaga mikrohidro dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH). PLTMH menghasilkan energi dari gerakan air karena perbedaan elevasi. Penggunaan 
PLTMH sebagai tenaga alternatif yang cost friendly, environment friendly, dan material friendly 
diharapkan dapat dikembangkan untuk sumber listrik terbarukan dari sumber air di saluran 
irigasi dan digunakan juga untuk memompa air irigasi. Sistem turbin yang dipasang di saluran 
irigasi menggunakan air untuk menggerakkannya, jika air yang digunakan untuk 
menggerakkannya dapat dialirkan lagi ke saluran, maka efisiensinya menjadi lebih besar karena 
air di saluran irigasi dapat ditingkatkan daya gunanya. 
 
Dengan latar belakang kondisi tersebut maka dilaksanakan kegiatan Identifikasi Potensi 
Mikrohidro di Jaringan Irigasi. Kegiatan penelitian ini juga merupakan pelaksanaan dari 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, 
Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Pusat Litbang Sumber Daya Air Nomor 2 
Pj/05/BLE/2016 dan 02/SPK/La/2016 Tanggal 1 Maret 2016 tentang Penelitian dan 
Pengembangan Peta Jaringan Irigasi Potensi Mikro Hidro Indonesia. Output yang akan 
dihasilkan dari kegiatan penelitian ini termasuk dalam kelompok output teknologi terapan, 
yaitu Naskah Ilmiah Penentuan Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi yang berisi Peta Jaringan 
Irigasi Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi.  
 
Naskah ini disusun oleh Sinta Nur Aini, ST, MT dan tim pelaksana kegiatan dibawah koordinasi 
Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT selaku Kepala Balai Litbang Irigasi. Ucapan terima kasih ditujukan 
kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan sampai tersusunnya Konsep 
Output Kegiatan ini. 
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RINGKASAN 
 
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan, 
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Pusat Litbang Sumber Daya Air Nomor 
2 Pj/05/BLE/2016 dan 02/SPK/La/2016 Tanggal 1 Maret 2016 tentang Penelitian dan 
Pengembangan Peta Jaringan Irigasi Potensi Mikro Hidro Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan mikro hidro adalah potensi energi air pada saluran irigasi yang memiliki 
bangunan terjun dengan head minimal 2 m dan debit minimal 1 m3/detik. 
Metode pelaksanaan dalam identifikasi potensi mikro hidro di jaringan irigasi adalah dengan 
merancang format kebutuhan data potensi mikro hidro di jaringan irigasi berdasarkan kriteria 
potensi yang telah ditentukan, yaitu beda tinggi (head) bangunan yang berpotensi pada saluran 
irigasi minimal sebesar 2 meter dan debit air pada saluran irigasi minimal sebesar 1 m3/detik. 
Untuk dapat dilakukan plot titik potensi ke dalam data spasial (citra), maka data yang 
dibutuhkan data spasial lokasi bangunan terjun atau got miring pada saluran irigasi. 
Inventarisasi data Daerah Irigasi (DI) yang berasal dari data Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) yang 
telah dimiliki Balai Litbang Irigasi merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan data 
spasial jaringan irigasi. Wawancara dengan narasumber dari BBWS/BWS serta Dinas Pekerjaan 
Umum/Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di masing-masing instansi terkait untuk menggali 
informasi mengenai data potensi mikrohidro di jaringan irigasi selain berhasil mengumpulkan 
data sekunder jaringan irigasi, juga berhasil diidentifikasi lokasi Daerah Irigasi potensial dengan 
melakukan kunjungan lapangan ke titik lokasi potensi.  
Data hasil perhitungan potensi energi yang telah diperoleh dari kegiatan lapangan digunakan 
sebagai input Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi. Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan 
Irigasi berisi informasi potensi tenaga listrik yang dihasilkan dari energi mikro hidro yang 
dikembangkan di jaringan irigasi. Potensi mikro hidro yang dihasilkan dalam bentuk besarnya 
energi listrik per kilo Watt (kW) pada setiap titik bangunan terjun atau got miring.  
Teknologi yang dapat menghasilkan energi listrik mikro hidro adalah turbin. Pemilihan jenis 
turbin yang digunakan adalah berdasarkan head suatu bangunan irigasi. Pemilihan kriteria head 
minimal 2 meter dilakukan karena jenis turbin yang ada di pasaran pada saat ini hanya mampu 
beroperasi pada head minimal 2 meter. Apabila diterapkan pada head yang lebih rendah dari 
itu, efisiensi turbin akan semakin berkurang sehingga mikro hidro yang dihasilkan tidak optimal. 
Perhitungan potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari teknologi turbin yang diterapkan 
menggunakan angka efisiensi turbin sebesar 0,6. 
Hasil dari pengumpulan data lapangan menunjukkan potensi energi mikro hidro di jaringan 
irigasi di Pulau Jawa, dengan kriteria potensi berdasarkan debit pada saluran irigasi serta beda 
tinggi/elevasi bangunan terjun atau got miring berada pada 4 kelas interval yaitu 5-50 kW; 51-
100 kW; 101-500 kW; dan 501-1.000 kW (1mW). Hasil pengkajian menunjukkan teknologi 
turbin yang dapat diterapkan pada potensi mikro hidro di jaringan irigasi adalah jenis propeller 
Open Flume, crossflow dan tubular. Turbin jenis propeller open flume dapat diterapkan pada 
bangunan terjun atau got miring yang memiliki head minimal 2 meter sedangkan jenis 
crossflow dan tubular diterapkan pada head minimal 6 meter. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi, kebutuhan listrik masyarakat akan terus meningkat. Hal ini perlu diantisipasi dengan 
peningkatan kapasitas penyediaan listrik. Sumber listrik yang dapat dikembangkan salah 
satunya tenaga mikrohidro dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 
PLTMH menghasilkan energi dari gerakan air karena perbedaan elevasi. Indonesia memiliki 
sumber daya air dan kondisi topografi yang cukup baik untuk pemanfaatan tenaga mikro-hidro. 
Di sisi lain Indonesia memiliki begitu banyak potensi air yang belum dimanfaatkan secara 
optimal, yaitu sekitar 75,67 GW, namun baru sekitar 4,.2 GW yang telah ditermanfaatkan. 
Diantaranya adalah potensi untuk mini/mikrohidro sekitar 450MW dimana yang termanfaatkan 
sekitar 230MW terpasang sampai pada tahun 2008 (IMIDAP, 2009). Sedangkan Dewan Energi 
nasional pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Potensi Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di 
Indonesia dengan total perkiraan sampai 75.000 MW, sementara pemanfaatannya masih 
sekitar 11% dari total potensi (Dewan Energi Nasional, 2016). 
Potensi PLTMH diduga lebih besar apabila memanfaatkan jaringan irigasi, yaitu pada bendung, 
bangunan pengendali muka air, dan bangunan terjun/got miring. Jaringan irigasi yang tersebar 
di seluruh Indonesia dengan jumlah berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 sebanyak 
48,043. Namun demikian, belum ada penelitian yang mengidentifikasi potensi mikro hidro di 
jaringan irigasi dan teknologi PLTMH yang cocok diterapkan pada lokasi potensial tersebut. 
Pada saluran irigasi tersimpan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk 
pembangkit listrik tenaga air berukuran kecil. Debit saluran irigasi umumnya relatif tetap, 
sehingga mempunyai kelebihan untuk pembangkit listrik tenaga air dibandingkan dengan 
sungai-sungai kecil yang debitnya berfluktuasi tinggi. Jika dijumlahkan, potensi sumberdaya air 
yang ada di saluran irigasi untuk membangkitkan tenaga listrik potensinya cukup besar. Sistem 
turbin yang dapat dipasang di saluran irigasi digerakkan oleh aliran menggunakan air untuk 
menggerakkannya. Jika aliran air yang digunakan untuk menggerakkannyatersebut dapat 
dialirkan lagi kembali ke saluran irigasi, maka akan diperoleh peningkatan daya guna air irigasi 
efisiensinya menjadi lebih besar karena air di saluran irigasi dapat ditingkatkan daya gunanya 
(Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, 2011). 
Penggunaan PLTMH sebagai energi alternatif yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan 
materialnya mudah diperoleh, diharapkan dapat dikembangkan untuk sumber listrik 
terbarukan dari sumber air di saluran irigasi dan digunakan juga untuk memompa air irigasi. 
Potensi sumber air irigasi dengan memanfaatkan head bangunan irigasi dan debit andalan pada 
jaringan Irigasi dapat digunakan sebagai sumber energi untuk PLTMH.  Dalam melaksanakan 
kajian ini dibutuhkan dikumpulkan data debit air dan data beda ketinggian permukaan air 
(head) pada sepanjang saluran irigasi. Data disajikan secara geospasial untuk memudahkan 
pengolahannya (Mathi, R.S., & Desmukh, T., 2016). Data hasil perhitungan potensi energi yang 
telah diperoleh perhitungan debit dan head digunakan sebagai input Peta Potensi Mikro Hidro 
di Jaringan Irigasi. Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi berisi informasi potensi tenaga 
listrik yang dihasilkan dari energi mikro hidro yang dikembangkan di jaringan irigasi. Potensi 
mikro hidro yang dihasilkan dalam bentuk besarnya energi listrik per kilo Watt (kW) pada setiap 
titik bangunan terjun atau got miring. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Energi Mikrohidro 
Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu, 
yaitu energi potensial jatuhan air (head). Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi 
potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kumar et.al (2011) mendefinisikan 
pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari energi 
pergerakan air karena perbedaan elevasi.  
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik kecil yang 
digerakkan oleh tenaga air yang berasal dari sungai kecil atau irigasi, dengan cara 
memanfaatkan debit dan beda ketinggian (head) air. PLTMH pada prinsipnya memanfaatkan 
beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran sungai atau air terjun. 
Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini 
selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan akan 
dialirkan melalui kabel ke rumah–rumah. 
Untuk keperluan listrik perdesaan, listrik terbangkit merupakan arus bolak-balik yang 
bertegangan 220/380 Volt AC. Mikrohidro biasa dibangun di daerah terpencil atau daerah yang 
belum terjangkau jaringan distribusi karena alasan teknis maupun ekonomis. Syarat utama 
kelayakan teknis mikrohidro adalah adanya head dan debit air. Mikrohidro merupakan 
teknologi tepat guna yang sudah diaplikasikan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu di berbagai 
penjuru tanah air (SNI 8397:2017). 
Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar. Relatif kecilnya energi 
yang dihasilkan Mikrohidro dibandingkan dengan PLTA skala besar, berimplikasi pada relatif 
sederhananya peralatan serta kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian 
Mikrohidro. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan mikrohidro, yakni tidak 
menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok 
untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan 
perdesaan. Kelebihan lainnya dari sumber energi ini adalah: 

1) Telah terbukti sebagai teknologi yang handal. 
2) Efisiensi cukup tinggi. 
3) Cukup ekonomis dengan harga listrik yang dihasilkan berkisar antara 3-5 sen US/kWh. 
4) Investasi awal cukup besar namun umur penggunaan panjang dan biaya OP sangat 

rendah. 
Potensi PLTMH di Asia cukup besar yaitu 7681 TWh/tahun (27,65% dari total potensi di dunia). 
Namun realisasi pemanfaatannya cukup rendah yaitu hanya sekitar 20%. Di Indonesia, potensi 
pemanfaatan energi hidro yang telah teridentifikasi yaitu sebesar 75.000 MW dan baru 
termanfaatkan 10,1% (Dewan Energi Nasional, 2014). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil dengan batasan kapasitas antara 5 kW-
1 MW per Unit (Badan Litbang ESDM, 2011). Potensi PLTMH diperkirakan sekitar 450MW dan 
tingkat pemanfaatan baru sebesar 53,5% (IMIDAP, 2009). 
Teknologi PLTMH untuk sungai maupun saluran irigasi sudah dapat diproduksi di Indonesia 
(Badan Litbang ESDM, 2011). Beberapa contoh proyek percontohan yang dikembangkan Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan 
Konservasi Energi diantaranya PLTMH Melong Kabupaten Subang Jawa Barat dengan Kapasitas 
100 kW (on grid), PLTMH Kombongan Kabupaten Garut Jawa Barat dengan kapasitas daya 165 



Naskah Ilmiah 
Penentuan Potensi Lokasi Penerapan Teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jaringan Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                                                 3 
 

kW (on grid dan off grid), PLTMH Sengkaling 1 dengan kapasitas daya pembangkit sebesar 100 
kW di Universitas Muhammadiyah Malang Kabupaten Malang Jawa Timur. 
Untuk mengetahui besarnya potensi energi Mikrohidro dapat dilakukan dengan menggunakan 
persamaan yang sederhana sebagai berikut: 
 

Ph = g x Q x hx t 
 
dimana : 
Ph : Potensi Hidraulik, kW 
Q : Debit, m3/dt  
h : Head, meter 
g : Gravitasi, m/dt2 (yaitu 9.8 m/detik2) 

t : Efisiensi turbin 
Efisiensi turbin merupakan salah satu persyaratan unjuk kerja turbin, dan sangat bergantung 
pada kemajuan teknologi turbin. Efisiensi turbin adalah perbandingan daya mekanik poros 
turbin terhadap daya air yang dinyatakan dalam persen, besarannya  minimal 60% (0,6) pada 
head dan debit yang tercantum pada label penandaan turbin atau sesuai dengan “performance 
curve” dari “model acceptance test” (SNI 7932:2013). 
 

2.2. Jaringan Irigasi dan Bangunan Irigasi 
Jaringan irigasi tersebar luas di seluruh Indonesia dengan jumlah berdasarkan Kepmen PU No. 
293/KPTS/M/2014 sebanyak 48,043. Potensi penerapan PLTMH cukup banyak terutama di 
daerah irigasi yang memiliki kecocokan kriteria debit berdasarkan IMIDAP (2009), yaitu 1000-
3000 l/det atau luas layanan di atas 1000 Ha sejumlah 904 daerah irigasi. Penerapan PLTMH di 
jaringan irigasi diantaranya dapat dilakukan di bendung, bangunan pengatur muka air, 
bangunan terjun dan got miring.  
Bendung (weir) atau bendung gerak (barrage) dipakai untuk meninggikan muka air di sungai 
sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan Peta 
Jaringan Irigasik tersier (Direktorat Irigasi, 2010). Ketinggian itu akan menentukan luas daerah 
yang diairi (command area). Bendung gerak adalah bangunan yang dilengkapi dengan pintu 
yang dapat dibuka untuk mengalirkan air pada waktu terjadi banjir besar dan ditutup apabila 
aliran kecil. Di Indonesia, bendung adalah bangunan yang paling umum dipakai untuk 
membelokkan air sungai untuk keperluan irigasi. 
Bangunan pengatur muka air digunakan untuk menjaga tinggi air di saluran konstan sehingga 
debit yang dibagi/disadap tetap konstan (Direktorat Irigasi, 2010). Empat jenis bangunan 
pengatur muka air, yaitu pintu skot balok, pintu sorong, mercu tetap dan kontrol celah 
trapesium. Kedua bangunan pertama dapat dipakai sebagai bangunan pengontrol untuk 
mengendalikan tinggi muka air di saluran. Sedangkan kedua bangunan yang terakhir hanya 
mempengaruhi tinggi muka air. 
Bangunan pembawa dengan aliran superkritis diperlukan di tempat lebih curam daripada 
kemiringan maksimal saluran. Konstruksi bangunan pembawa ini dapat berupa bangunan 
terjun (untuk meredam energi aliran) dan got miring (Direktorat Irigasi, 2010). 
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Gambar 2. 1 Penampang Melintang Bangunan Terjun dan Got Miring 

(Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air, 2008) 
 
Bangunan terjun menurunkan muka air (dan tinggi energi) di satu tempat. Bangunan terjun 
bisa memiliki terjun tegak atau terjun miring. Jika perbedaan tinggi energi mencapai beberapa 
meter, maka konstruksi got miring perlu dipertimbangkan. Got miring dibuat apabila trase 
saluran melewati ruas medan dengan kemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaan tinggi 
energi yang besar. Got miring berupa potongan saluran yang diberi pasangan (lining) dengan 
aliran superkritis, dan umurnya mengikuti kemiringan medan alamiah. 
 

2.3. Teknologi PLTMH 
Secara teknis, mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air (sebagai sumber energi), 
turbin dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan 
ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air 
(head). Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah 
menjadi energi listrik. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang 
pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air 
mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi 
listrik oleh sebuah generator. 
 

2.3.1 Turbin   

Turbin air sebagai alat pengubah energi potensial air menjadi energi putar yang dapat 
dimanfaatkan sebagai penggerak generator. Untuk daerah yang mempunyai sumber energi air 
sangatlah menguntungkan apabila memanfaatkan teknologi turbin air. Fungsi turbin adalah 
mengubah energi ketinggian air menjadi daya putaran poros. Pemilihan jenis turbin air yang 
dipakai pada PLTMH tergantung pada karakteristik site tempat lokasi PLTMH tersebut, 
terutama tinggi head serta besar aliran air yang ada. Setiap turbin mempunyai kecepatan putar 
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tertentu, dimana turbin tersebut akan beroperasi dengan efisiensi terbaik pada kombinasi head 
dan debit tertentu. Kecepatan putar desain turbin sebagian besar ditentukan oleh besar head 
operasi turbin air tersebut. Turbin air dapat dibagi atas head tinggi, head menengah dan head 
rendah. Disamping itu dari segi beroperasinya turbin air dibedakan atas turbin impuls, turbin 
reaksi, dan turbin gravitasi  sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 2. 1. Jenis Turbin Air 

 Head Tinggi 
(>50 m) 

Head Menengah 
(10-50 m) 

Head Rendah 
(< 10 m) 

Turbin Impuls ▪ Pelton 
▪ Turgo 

▪ Cross-Flow 
▪ Multi-Jet Pelton 
▪ Turgo 

▪ Cross-Flow 
▪ Undershot 

waterwheel 
 

Turbin Reaksi  ▪ Francis (spiral case) ▪ Propeller 
▪ Kaplan 
▪ Francis (open-flume) 

Turbin 
Gravitasi 

  ▪ Overshot waterwheel 
▪ Archimedes screw 

Sumber: http://greenbugenergy.com/get-educated-knowledge/types-of-turbines 

 

 
 

Gambar 2. 2 Grafik Panduan Pemilihan Jenis Turbin 
(Sumber: https://aliefworkshop.com/tag/pltmh/) 

 
 
Pemilihan jenis turbin tersebut berdasarkan ketersediaan teknologi secara lokal, efisiensi dan 
telah terbukti handal di lapangan. Hingga saat ini telah digunakan turbin jenis Cross-flow dan 
Propeller untuk PLTMH di Indonesia, karena kedua jenis turbin ini telah dikembangkan oleh 
berbagai pabrikan lokal dan telah terbukti kehandalannya.  
 
 

http://greenbugenergy.com/get-educated-knowledge/types-of-turbines
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Turbin Cross-flow 
Turbin cross-flow merupakan jenis turbin yang dikembangkan oleh Anthony Michell (Australia), 
Donat Banki (Hongaria) dan Fritz Ossberger (Jerman). Michell memperoleh hak paten atas 
desainnya pada 1903. Turbin jenis ini pertama–tama diproduksi oleh perusahaan Weymouth. 
Turbin ini juga sering disebut sebagai turbin Ossberger, yang memperoleh hak paten pertama 
pada 1922. Perusahaan Ossberger tersebut sampai sekarang masih bertahan dan merupakan 
produsen turbin cross-flow yang terkemuka di dunia. Gambar 2.3 menunjukkan turbin cross-
flow produksi lokal yang telah diinstal di lapangan. 
 

 
Gambar 2. 3. Turbin Cross-Flow 

 

 
 

Gambar 2. 4. Contoh Konstruksi Turbin Air Cross-Flow 

 
Turbin Propeller Tubular 
Pada dasarnya turbin propeller terdiri dari sebuah propeller  yang sama bentuknya dengan 
baling–baling kapal laut, yang dipasang pada tabung setelah pipa pesat. Poros turbin 
menyambung keluar dari tabung. Turbin propeller mempunyai tiga sampai enam sudu. Tiga 
sudu untuk turbin yang mempunyai head sangat rendah dan aliran air diatur oleh sudu statis 
yang dipasang tepat di hulu propeller. Jenis turbin ini baik digunakan pada potensi mikrohidro 
yang memiliki head kurang dari 20 m. Gambar 2.5, menunjukkan turbin Propeller Tubular yang 
sedang dalam proses pabrikasi oleh produksi lokal. 
 

distributor 

runner 

blades 

water flow 
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Gambar 2. 5. Turbin Propeller Tubular 

 
Turbin Open Flume  
Turbin jenis propeller open flume digunakan pada pembangkit piko hidro. Pada 
perkembangannya saat ini juga digunakan pada pembangkit mikrohidro. Jenis turbin ini baik 
digunakan pada potensi mikrohidro yang memiliki head rendah. Gambar 2.6, menunjukkan 
drawing turbin Propeller Open Flume dan hasil pabrikasi oleh produksi produsen lokal. 
 

 
Gambar 2. 6. Turbin Propeler Open Flume 

 

2.3.2. Generator   

Generator adalah suatu peralatan yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi 
listrik. Jenis generator yang digunakan pada perencanaan PLTMH ini adalah Generator Asinkron 
(Induksi) dan Generator Sinkron. Generator induksi dan generator sinkron menghasilkan arus 
bolak–balik (AC). Keunggulan dari arus bolak–balik (AC) adalah dapat menyalurkan daya listrik 
pada jarak yang cukup jauh karena drop tegangan rendah dengan demikian maka cocok untuk 
kelistrikan daerah terpencil yang beban listrik biasanya tersebar dan sering jaraknya jauh dari 
pembangkit.  
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Generator Induksi (Asinkron) 
Generator induksi adalah generator yang putaran medan magnetnya selalu sama dengan 
putaran rotornya. Generator ini tidak mempunyai rotor exiter, biasanya dipakai pada networks 
dengan sumber listrik yang lain. Pada sistem yang terisolasi atau independen, generator ini 
harus dihubungkan dengan kapasitor untuk menghasilkan listrik. Generator induksi mempunyai 
keunggulan dan sering dipakai untuk penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil karena 
generator tersebut cukup kuat, kompak dan sangat andal. 
 
Generator Sinkron  
Generator sinkron adalah generator yang putaran medan magnetnya tidak selalu sama dengan 
putaran rotornya. Mempunyai rotor eksitasi yang terpisah, dipakai baik pada system terisolasi 
maupun interkoneksi dengan system tenaga listrik. Disebut mesin sinkron, karena bekerja pada 
kecepatan dan frekuensi konstan di bawah kondisi ”Steady state”. Mesin sinkron bisa 
dioperasikan baik sebagai generator maupun  motor. Mesin sinkron bila difungsikan sebagai 
motor berputar dalam kecepatan konstan. Apabila dikehendaki kecepatan yang bersifat 
variabel, maka motor sinkron dilengkapi dengan  pengubah frekuensi seperti Inverter atau 
Cyclo–converter. 
 

2.3.3 Sistem Kontrol 
Sistem kontrol pada pembangkit listrik berfungsi untuk mengatur agar jumlah listrik yang 
dihasilkan sama dengan jumlah listrik yang dikonsumsi, sehingga kualitas listrik yang dihasilkan 
berupa tegangan dan frekuensi tetap terjaga. Terdapat dua jenis sistem pengaturan pada 
PLTMH  yaitu: Pengaturan debit air (flow control) dan Pengaturan beban listrik (load control). 
Untuk PLTMH biasanya tidak dipakai pengaturan debit air yang menggunakan governor karena 
harganya yang cukup mahal. Pada PLTMH ini akan lebih menguntungkan jika beban 
generatornya tetap dengan mengendalikan beban untuk menjaga tegangan dan frekuensi 
tetap. Hal tersebut dilakukan dengan mengalihkan beban yang berlebih ke suatu ballast load 
(dummy load) sehingga daya listrik total dari generator tetap. 
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BAB III 
POTENSI MIKRO HIDRO DI JARINGAN IRIGASI 

 
 

3.1. Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi 
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan, 
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Pusat Litbang Sumber Daya Air Nomor 
2 Pj/05/BLE/2016 dan 02/SPK/La/2016 Tanggal 1 Maret 2016 tentang Penelitian dan 
Pengembangan Peta Jaringan Irigasi Potensi Mikro Hidro Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan mikro hidro adalah potensi energi air pada saluran irigasi yang memiliki 
bangunan terjun dengan head minimal 2 m dan debit minimum 1 m3/detik. 
Metode pelaksanaan dalam identifikasi kebutuhan data potensi mikro hidro di jaringan irigasi 
adalah dengan merancang format kebutuhan data potensi mikro hidro di jaringan irigasi 
berdasarkan kriteria potensi yang telah ditentukan, yaitu beda tinggi (head) bangunan yang 
berpotensi pada saluran irigasi minimal sebesar 2 meter dan debit air pada saluran irigasi 
minimal sebesar 1 m3/detik. Untuk dapat dilakukan plot titik potensi ke dalam data spasial 
(citra), maka data yang dibutuhkan data spasial lokasi bangunan terjun atau got miring pada 
saluran irigasi. Inventarisasi data Daerah Irigasi (DI) yang berasal dari data Pengelolaan Aset 
Irigasi (PAI) yang telah dimiliki Balai Litbang Irigasi merupakan salah satu upaya untuk 
mengumpulkan data spasial jaringan irigasi. Identifikasi kebutuhan data potensi mikro hidro di 
jaringan irigasi dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini. 
 

Tabel 3. 1. Form Data Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi 

NO. JENIS DATA DATA YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI 

1. Skema Bangunan Irigasi  Nomenklatur bangunan irigasi  

2. Skema Jaringan Irigasi 
Nomenklatur saluran irigasi, debit pada jaringan 
irigasi 

3. Skema Daerah Irigasi Batas Daerah Irigasi yang terlayani jaringan irigasi 

4. 
Data teknis bangunan 
irigasi  

Dimensi bangunan irigasi 

5. 
Peta Jaringan Irigasi 
Situasi 

Letak dan koordinat bangunan irigasi 

6. 
Pengelolaan Aset Irigasi 
(PAI) 

Jenis dan jumlah bangunan  irigasi serta informasi 
detail mengenai bangunan irigasi seperti Nama DI, 
nama bangunan, nomenklatur, terletak di saluran, 
koordinat lokasi (bujur (X), lintang (Y), dan elevasi 
(Z)), debit (Q) desain 

 
Diskusi dan wawancara dengan narasumber dari BBWS/BWS serta Dinas Pekerjaan 
Umum/Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di masing-masing instansi terkait dilakukan sebagai 
upaya untuk menggali informasi mengenai data potensi mikrohidro di jaringan irigasi, 
mengumpulkan data sekunder jaringan irigasi, dan juga untuk mengidentifikasi lokasi Daerah 
Irigasi potensial. Kegiatan pengumpulan data di intansi terkait di Pulau Jawa (BBWS maupun 
Dinas PSDA dan Dinas ESDM Daerah) telah dilaksanakan dengan data-data yang dikumpulkan 
berupa data spasial jaringan irigasi. Tahapan pengolahan data potensi mikro hidro berdasarkan 
ketersediaan data yang berhasil diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini. 



Naskah Ilmiah 
Penentuan Potensi Lokasi Penerapan Teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jaringan Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                                                 10 
 

 
Tabel 3. 2. Tahapan Pengolahan Data Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi Berdasarkan 

Ketersediaan Data 

KETERSEDIAAN DATA TAHAPAN PENGOLAHAN DATA 

1. Data spasial jaringan irigasi 
(saluran, bangunan, batas daerah 
irigasi). 

2. Ketinggian bangunan irigasi 
3. Debit pada skema jaringan irigasi 

Merupakan sumber data ideal dalam pemetaan 
potensi mikro hidro di jaringan irigasi. Data 
tersebut dapat secara langsung diolah untuk 
menghasilkan potensi mikro hidro. 

1. Data spasial jaringan irigasi 
(saluran, bangunan, batas daerah 
irigasi). 

2. Debit pada skema jaringan irigasi 
 

Perlu dilakukan pengukuran beda tinggi pada 
bangunan terjun atau got miring karena belum 
terdapat data ketinggian pada masing-masing 
titik bangunan irigasi. Apabila tidak dilakukan 
pengukuran langsung di lapangan, pengolahan 
data DEM diperlukan untuk mengetahui elevasi 
atau ketinggiannya. Perhitungan potensi mikro 
hidro dapat dilakukan setelah nilai beda tinggi 
pada bangunan terjun atau got miring diperoleh. 

1. Skema jaringan irigasi 
2. Skema bangunan irigasi 

Dibutuhkan waktu pengolahan yang cukup lama 
untuk menghasilkan potensi mikro hidro. 
Kunjungan lapangan perlu dilakukan ke lokasi 
bangunan terjun atau got miring untuk 
mendapatkan koordinat lokasinya serta 
mengukur beda tingginya. Data potensi yang 
didapatkan hanya beberapa titik karena adanya 
kendala waktu dan sumber dana.  

 
Data yang umumnya tersedia di instansi-instansi tersebut adalah data skema bangunan irigasi 
dan data skema jaringan irigasi. Adapun data spasial jaringan irigasi ketersediaannya terbatas, 
tidak semua instansi yang dikunjungi memiliki data tersebut. Pada realisasinya tidak semua 
data spasial jaringan irigasi yang telah diperoleh mencakup informasi elevasi untuk menghitung 
beda tinggi ataupun mencakup informasi debit pada jaringan irigasi. Oleh karena itu diperlukan 
data penunjang lain untuk dapat mengakomodir informasi beda tinggi maupun debit.  
Data mengenai beda tinggi salah satunya diperoleh dari kunjungan lapangan pada beberapa 
lokasi bangunan terjun atau got miring sesuai yang disarankan oleh instansi terkait. Tinjauan 
lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi bangunan yang potensial pada masing-
masing daerah irigasi kemudian melakukan ploting lokasi serta pengukuran beda tinggi dengan 
menggunakan altimeter agar dapat diketahui beda tinggi yang lebih akurat. Metode lain yang 
telah dilakukan untuk mengakomodir informasi beda tinggi adalah dengan pengolahan data 
Digital Elevation Model (DEM). Pengolahan data DEM telah dilakukan dengan menggunakan 
data DEM resolusi 5 meter dari Badan Informasi Geospasial (BIG).  Adapun data debit pada 
jaringan irigasi dapat diperoleh dari data skema jaringan irigasi. Data tersebut kemudian 
diinput secara manual pada data spasial jaringan irigasi (dengan menginput field debit pada 
attribute data spasial tersebut). 
Potensi mikro hidro di jaringan irigasi dapat ditentukan berdasarkan data yang telah diperoleh 
pada tahap pengumpulan data. Data-data yang telah terkumpul merupakan data untuk 
membuat peta potensi mikro hidro di jaringan irigasi. Peta Jaringan Irigasi Potensi Mikro Hidro 
berisi informasi potensi tenaga listrik yang dihasilkan dari energi mikro hidro yang 



Naskah Ilmiah 
Penentuan Potensi Lokasi Penerapan Teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jaringan Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                                                 11 
 

dikembangkan di jaringan irigasi. Potensi mikro hidro yang dihasilkan dalam bentuk besarnya 
energi listrik per kilo Watt (kW) pada setiap titik bangunan terjun atau got miring. Titik-titik 
potensi PLTMH di jaringan irigasi berdasarkan data yang telah diperoleh pada tahap 
pengumpulan data dapat di plot ke dalam citra (Google Earth) disertai input keterangan atribut 
data spasial seperti pada Gambar 3.1. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Naskah Ilmiah 
Penentuan Potensi Lokasi Penerapan Teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jaringan Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                                                 12 
 

 
Gambar 3. 1. Plotting Beberapa Titik Potensi Mikrohidro ke Google Earth 

Teknologi yang dapat menghasilkan energi listrik mikro hidro adalah turbin. Kriteria beda tinggi 
dalam suatu saluran irigasi mempengaruhi jenis turbin yang digunakan untuk membangkitkan 
generator. Kegiatan lapangan pada proyek percontohan yang telah dikembangkan untuk mikro 
hidro telah dilakukan untuk memberikan gambaran kriteria teknologi dan potensi mikro hidro 
pada jaringan irigasi. Pemanfaatan mikro hidro pada jaringan irigasi memiliki kriteria tinggi 
jatuh aliran dan debit aliran. Sehingga dipilih pada aliran yang melewati bangunan terjun atau 
got miring dengan ketinggian minimal 2 meter, dan debit aliran minimal 1 m3/detik. 
Berdasarkan penerapan di lapangan bangunan terjun dipasang dengan ketinggian 1 s.d. 2 
meter dan pada setiap jarak 100 meter. Sedangkan got miring memiliki ketinggian yang lebih 
besar yaitu 6 s.d. 10 meter.  
Pemilihan jenis turbin yang digunakan adalah berdasarkan head suatu bangunan irigasi. 
Pemilihan kriteria head minimal 2 meter  dilakukan karena jenis turbin yang ada di pasaran 
pada saat ini hanya mampu beroperasi pada head minimal 2 meter. Apabila diterapkan pada 
head yang lebih rendah dari itu, efisiensi turbin akan semakin berkurang sehingga mikro hidro 
yang dihasilkan tidak optimal. Oleh karena itu, bangunan irigasi yang memiliki head kurang dari 
2 meter tidak dimasukkan sebagai titik potensi mikro hidro. Contoh turbin yang bisa diterapkan 
untuk mikro hidro adalah turbin jenis propeler dan crossflow. Turbin jenis propeler dapat 
diterapkan pada ketinggian minimal 2 meter dan efisiensinya mencapai 95%. Namun hanya 
cocok diterapkan pada aliran yang bersih dan bebas sampah. Turbin jenis crossflow merupakan 
turbin handal yang dapat menyaring sampah yang masuk tetapi efisiensinya hanya 80%. Dapat 
diterapkan pada ketinggian minimal 6 meter. 
Hasil identifikasi potensi mikro hidro di jaringan irigasi menghasilkan Peta Potensi Mikro Hidro 
di Jaringan Irigasi seperti dalam Gambar 3.2. Peta tersebut menunjukkan sebaran lokasi 
potensial untuk pengembangan mikro hidro di jaringan iriagsi beserta dengan potensi 
energinya. Potensi mikro hidro dihasilkan melalui perhitungan head dan debit air pada saluran 
irigasi dengan mempertimbangkan efisiensi turbin yang akan dipakai. Berdasarkan data yang 
telah diperoleh pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa, potensi energi mikro hidro di 
jaringan irigasi yang dapat diidentifikasi terbagi menjadi empat kelas. Empat kelas tersebut 
berada pada rentang nilai 5-50 kW, 52-100 kW, 101-500 kW, dan 501-100 kW yang tersebar di 
jaringan irigasi Pulau Jawa.  
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Gambar 3. 2. Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi Pulau Jawa 
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3.2. Lokasi Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi di Pulau Jawa 
Data titik potensi mikro hidro di jaringan irigasi hasil analisis dari data yang terkumpul serta 
kunjungan lapangan ditampilkan dalam Tabel 3.3. berikut ini. Perhitungan potensi energi listrik 
yang dapat dihasilkan dari teknologi turbin yang diterapkan menggunakan angka efisiensi 
turbin sebesar 0,6. Data tersebut kemudian diinput dalam Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan 
Irigasi seperti dalam Gambar 3.2. 
 

Tabel 3. 3. Data Titik Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi Hasil Analisis Sementara 
 

Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama BBWS : Cidanau Ciujung 
Cidurian 

- DI Pasir Eurih 
- Saluran Sekunder Pasir Eurih 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 106.020   Y = -6.350 

- Debit : 5 m3/detik 
- Head : 2 m 

 

Propeller  Open Flume D1000 
 
 

- Potensi : 58,80 kW 
- Telah dilakukan cek 

lapangan 
- Pernah diterapkan PLTMH 

pada tahun 2015 tetapi 
sudah tidak berfungsi lagi 

 
 
 
 
 
 
 

- Nama BBWS : Citanduy 
- DI Cikunten I 
- Saluran Induk Cikunten I 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BCK14A 
- Koordinat :  

X = 108.050   Y = -7.320 

- Debit : 7 m3/detik 
- Head : 3 m 

 

Propeller Open Flume D1200 
 

- Potensi : 123,48 kW 
- Telah dilakukan cek 

lapangan 
- Merupakan daerah kaki 

Gunung Galunggung yang 
memiliki keterbatasan 
listrik 

 

- Nama BBWS : Citanduy 
- DI Cikunten I 
- Saluran Induk Cikunten I 

Propeller Open Flume D1200 
 

- Potensi : 205,80 kW 
- Telah dilakukan cek 

lapangan 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama Bangunan : Got miring 
BCK13A 

- Koordinat :  
X = 108.050   Y = -7.320 

- Debit : 7 m3/detik 
- Head : 5 m 

- Merupakan daerah kaki 
Gunung Galunggung yang 
memiliki keterbatasan 
listrik 

 
 
 
 
 
 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Padi Pomahan 
- Saluran Sekunder Padi 

Pomahan 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BKE4A 
- Koordinat :  

X = 112,490   Y = -7.580 

- Debit : 5,531 m3/detik 
- Head : 4 m 

 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 130,09 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Padi Pomahan 
- Saluran Sekunder Padi 

Pomahan 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BKE1 
- Koordinat :  

X = 112,500   Y = -7.610 

- Debit : 5,531 m3/detik 
- Head : 2 m 
 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 65,04 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Padi Pomahan 
- Saluran Sekunder Padi 

Pomahan 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BKE18 
- Koordinat :  

X = 112,500   Y = -7.610 

- Debit : 5,531 m3/detik 
- Head : 4 m 

 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 130,09 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Padi Pomahan 
- Saluran Sekunder Padi 

Pomahan 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BKE3F 
- Koordinat :  

X = 112,490   Y = -7.580 

- Debit : 5,531 m3/detik 
- Head : 4 m 

 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 130,09 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Padi Pomahan 
- Saluran Induk Padi Pomahan 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BPH1B 
- Koordinat :  

X = 112,480   Y = -7.570 

- Debit : 7 m3/detik 
- Head : 3 m 
 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 123,48 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Porolinggo 
- Saluran Sekunder Dasri 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BD4C 
- Koordinat :  

X = 114.130   Y = -8.340 

- Debit : 0,463 m3/detik 
- Head : 2 m 
 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 5,44 kW 
- Bangunan terjun yang 

berpotensi untuk mikro 
hidro 

- Pernah diterapkan 
PLTMH 

 
 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Porolinggo 
- Saluran Sekunder Dasri 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BD4D 
- Koordinat :  

X = 114.130   Y = -8.340 

- Debit : 0,463 m3/detik 
- Head : 3 m 

 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 8,17 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Porolinggo 
- Saluran Induk Porolinggo 

Crossflow 
 

 

- Potensi : 63,45 kW 
- Bangunan terjun yang 

berpotensi untuk 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama Bangunan : Terjunan 
BPL4D 

- Koordinat :  
X = 114.110   Y = -8.300 

- Debit : 1,079 m3/detik 
- Head : 10 m 

 
 

 
 

mikrohidro 
 

 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Pekalen 
- Saluran Induk Pekalen 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 113.360   Y = -7.860 

- Debit : 11 m3/detik 
- Head : 5 m 

 

Propeller Open Flume D1200 
 

 
 

- Potensi : 323,40 kW 
- Data potensi diperoleh dari 

data debit dan data head 
yang telah tersedia di 
BBWS Barantas 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Kedungkandang 
- Saluran Induk Kedungkandang 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BIK4 
- Koordinat :  

X = 112.670   Y = -8.0470 

- Debit : 1,28 m3/detik 
- Head : 2 m 
 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 15,05 kW 
 

 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Kedungkandang 
- Saluran Induk Kedungkandang 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BIK7A 
- Koordinat :  

X = 112.650   Y = -8.0700 

- Debit : 3,35 m3/detik 
- Head : 3 m 

 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 59,09 kW 

 

 

- Nama BBWS : Brantas 
- DI Kedungkandang 
- Saluran Induk Kedungkandang 
- Nama Bangunan : Got miring 

BIK19L 
- Koordinat :  

X = 112.640   Y = -8.1650 

- Debit : 1,2 m3/detik 
- Head : 10 m 

 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 70,56 kW 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama BBWS : Cimanuk 
Cisanggarung 

- DI Rentang 
- Saluran Induk Cipelang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 108.2240   Y = -6.6580 

- Debit : 5 m3/detik 
- Head : 4 m 
 

Propeller Open Flume D1000 
 

 

- Potensi : 117,60 kW 

- Nama BBWS : Cimanuk 
Cisanggarung 

- DI Rentang 
- Saluran Induk Sindupraja 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 108.2250   Y = -6.6630 

- Debit : 10 m3/detik 
- Head : 5 m 

 

Propeller Open Flume D1200 
 

 

- Potensi : 294 kW 
 

- UPT Kecamatan Bayongbong 
Kab. Garut 

- DI Cimanuk 
- Nama Bangunan : Terjunan 

BCMK1A 
- Koordinat :  

X = 107.8160   Y = -7,2730 

- Debit : 1,4 m3/detik 
- Head : 3 m 

 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 24,70 kW 

 

 

- UPT Kecamatan Bayongbong 
Kab. Garut 

- DI Cimanuk 
- Nama Bangunan : Got miring 

GM3 
- Koordinat :  

X = 107.8800   Y = -7,2730 

- Debit : 0,5 m3/detik 
- Head : 6 m 
 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 
 

- Potensi : 17,64 kW 
 

 

- UPT Kecamatan Pamulihan 
Kab. Garut 

- DI Cikandnag 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 107.6830   Y = -7,4310 

- Debit : 0,56 m3/detik 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 
 

- Potensi : 164,64 kW 
- Telah dibangun PLTMH 

sebelumnya namun sudah 
tidak beroperasi 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Head : 50 m 

 
 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Wadaslintang 
- Saluran Induk Wadaslintang 

Timur 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 109.7800   Y = -7.6550 

- Debit : 3,5 m3/detik 
- Head : 7 m 
 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 192,08 kW 
(efisiensi turbin PLTMH 
Merden = 0,8) 

- Telah dibangun PLTMH 
Merden 

 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Wadaslintang 
- Saluran Surotrunan 
- Nama Bangunan : Got miring 
- Koordinat :  

X = 109.7080   Y = -7.6520 

- Debit : 0,3 m3/detik 
- Head : 12 m 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 21,17 kW 

 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Banjarcahyana 
- Saluran Induk Banjarcahyana 
- Nama Bangunan : Got miring 
- Koordinat :  
- Debit : 11 m3/detik 
- Head : 4,5 m 

 

Propeller Open Flume D1200 
 

 
 

- Potensi : 291,06 kW 
- PLTMH Sigebang, Desa 

Tapen, Kecamatan 
Wanadadi 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

 
 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Singamerta 
- Saluran Induk Singamerta 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 109.3510   Y = -7.2530 

- Debit : 5 m3/detik 
- Head : 3 m 
 

Propeller Open Flume D1000 
 

 
 

- Potensi : 58,80 kW 
- PLTMH Blimbing I, Desa 

Gumiwang, Kecamatan 
Purwonegoro 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Singamerta 
- Saluran Induk Singamerta 
- Nama Bangunan : Got miring 
- Koordinat :  

X = 109.4000   Y = -7.2430 

- Debit : 3,5 m3/detik 
- Head : 17 m 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 349,86 kW 
- PLTMH Banyumlayu 
 

 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Banjarcahyana 
- Saluran Induk Banjarcahyana 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 109.3430   Y = -7.2540 

- Debit : 5,5 m3/detik 
- Head : 5 m 
 
 

Propeller Open Flume D1200 
 

 
 

- Potensi : 161,70 kW 
- PLTMH Kalipelus, Desa 

Kalipelus, Kecamatan 
Purwanegara 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Mataram 
- Saluran Sekunder Sedayu 

Rewulu 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2670   Y = -7.7230 

- Debit : 2,8 m3/detik 
- Head : 1 m 
 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 16,46 kW 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Mataram 
- Saluran Sekunder Sedayu 

Selatan 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2670   Y = -7.7300 

- Debit : 1,8 m3/detik 
- Head : 1 m 

 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 10,58 kW 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Mataram 
- Saluran Sekunder Sedayu 

Selatan 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2650   Y = -7.7330 

- Debit : 1,9 m3/detik 
- Head : 1 m 
-  

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 11,17 kW 

 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Kalibawang 
- Saluran Induk Kalibawang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2550   Y = -7.6700 

- Debit : 7 m3/detik 
- Head : 18 m 

 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 740,88 kW 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Kalibawang 
- Saluran Induk Kalibawang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2360   Y = -7.700 

Tubular dan Crossflow 
 

 
 

 

- Potensi : 317,52 kW 
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Identitas Bangunan Teknologi Turbin 
yang Digunakan 

Keterangan 

- Debit : 6 m3/detik 
- Head : 9 m 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Kalibawang 
- Saluran Induk Kalibawang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.2100   Y = -7.7100 

- Debit : 5 m3/detik 
- Head : 3 m 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 58,80 kW 
 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Kalibawang 
- Saluran Induk Kalibawang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.1970   Y = -7.7380 

- Debit : 4 m3/detik 
- Head : 5 m 

Propeller Open Flume D300 
 

 

- Potensi : 117,60 kW 

 

 
 

- Nama BBWS : Serayu Opak 
- DI Kalibawang 
- Saluran Induk Kalibawang 
- Nama Bangunan : Terjunan 
- Koordinat :  

X = 110.1960   Y = -7.7590 

- Debit : 3 m3/detik 
- Head : 3 m 
 

Propeller Open Flume D300 
 

 
 

- Potensi : 52,92 kW 
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Tabel 3.3 menjelaskan mengenai potensi mikro hidro di jaringan irigasi yang telah diidentifikasi 

dari kunjungan lapangan. Terlihat pada tabel tersebut bahwa lokasi potensial untuk 

pengembangan mikro hidro di jaringan irigasi berada pada bagian tengah hingga selatan Pulau 

Jawa. Lokasi tersebut mempunyai kondisi topografi yang relatif berombak. Provinsi Jawa Barat 

memiliki potensi pengembangan mikro hidro di jaringan irigasi cukup besar tersebar di 

Kabupaten Garut, Majalengka, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Salah satu potensi mikro hidro di 

Kabupaten Garut mempunyai head sebesar 50 m yang ditarik dari sumber air hingga turbinnya. 

Namun, debit air irigasi yang kecil yaitu sebesar 0,56 m3/s menyebabkan potensi energi yang 

dihasilkan hanya mencapai 164,64 kW. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi mikro hidro 

di jaringan irigasi yang dapat dikembangkan. Bahkan pada titik-titik yang telah beroperasi telah 

banyak yang didistribusikan melalui PLN. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu 

contonya dengan total energi listrik yang dihasilkan mencapai 861,42 kW. Lokasi potensial yang 

mempunyai head besar juga terdapat pada Saluran Induk Kalibawang berada di Kabupaten 

Kulonprogo Provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 18 meter dengan debit 7 m3/s. Potensi energi 

yang dihasilkan pada Saluran Induk Kalibawang tersebut adalah 740,88 kW. 

Lokasi sebaran potensi dan teknologi mikro hidro di jaringan irigasi ditampilkan dalam peta 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pada peta tersebut potensi mikro hidro di jeringan 

irigasi ditunjukkan dalam kelas potensi energi (kW) yang dibagi menjadi empat kelas. Masing-

masing kelas tersebar di seluruh Pulau Jawa. Besarnya energi 5-50 kW dan 101-500 kW paling 

banyak ditemukan pada titik-titik yang berpotensi di Pulau Jawa. Sedangkan potensi energi 

500-1000 kW terdapat pada Daerah Irigasi Kalibawang di Yogyakarta. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Kegiatan Identifikasi Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi dapat digunakan oleh para 
pemangku kepentingan terkait sebagai informasi awal untuk penerapan teknologi mikro hidro 
di jaringan irigasi. Hasil dari pengumpulan data lapangan menunjukkan potensi energi mikro 
hidro di jaringan irigasi pada Pulau Jawa, dengan kriteria potensi berdasarkan debit pada 
saluran irigasi serta beda tinggi/elevasi bangunan terjun atau got miring berada pada 4 kelas 
interval yaitu 5-50 kW; 51-100 kW; 101-500 kW; dan 501-1.000 kW (1MW). Teknologi turbin 
yang dapat diterapkan pada potensi mikro hidro di jaringan irigasi adalah jenis propeller open 
plume, crossflow dan tubular. Turbin jenis propeller dapat diterapkan pada bangunan terjun 
atau got miring yang memiliki head minimal 2 meter sedangkan jenis crossflow dan tubular 
diterapkan pada head minimal 6 meter. 
Kegiatan Identifikasi Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi ini sebaiknya dilakukan secara 
berkelanjutan untuk pulau-pulau lainnya, karena saat dilakukan pengumpulan data potensi 
mikro hidro di jaringan irigasi akan secara simultan diperoleh data base jaringan irigasi. Dengan 
keterbatasan data spasial jaringan irigasi, maka perlu dicari metode pendekatan alternative 
lainnya, misalnya dengan analisa data DEM (Digital Elevation Model). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Naskah Ilmiah 
Penentuan Potensi Lokasi Penerapan Teknologi 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jaringan Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                                                 25 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Badan Litbang ESDM. 2011. Mikrohidro. 

http://www.litbang.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:mik
rohidro&catid=80:ketenagalistrikan-dan-ebtke&Itemid=93 diakses pada Mei 2016 

Direktorat Irigasi dan Rawa. 2010 a.Standar Perencanaan Irigasi - Kriteria Perencanaan Bagian 
Jaringan Irigasi (KP – 01). Direktorat Irigasi dan Rawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum.  

Direktorat Irigasi dan Rawa. 2010 b.Standar Perencanaan Irigasi - Kriteria Perencanaan Bagian 
Bangunan (KP – 04). Direktorat Irigasi dan Rawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air. Kementerian Pekerjaan Umum.  

Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP). 2009. Buku Utama 
Pedoman Studi Kelayakan PLTMH. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Kumar, A., T. Schei, A. Ahenkorah, R. Caceres Rodriguez, J.-M. Devernay, M. Freitas, D. Hall, Å. 
Killingtveit, Z. Liu. 2011. Hydropower. Dalam IPCC Special Report on Renewable Energy 
Sources and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. 
Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von 
Stechow (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA. 

Mathi, R.S. & D.T. (2016). Spatial Technology for Mapping Suitable Sites for Run-of-River Hydro 
Power Plants. International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, 
4(6), 123–134. 

Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. 2011. Executive Summary Penelitian dan 
Pengembangan Pengelolaan Teknologi Mikrohidro Berbasis Masyarakat. Puslitbang Sosial, 
Ekonomi dan Lingkungan, Balitbang, Kementerian Pekerjaan Umum. 

 






