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 Prakata 

 

Pedoman identifikasi potensi energi mikrohidro di jaringan irigasi disusun berdasarkan 

kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air serta mengacu 

pada sumber pustaka yang terkait. Pedoman berisikan tata cara penentuan lokasi yang 

berpotensi untuk diterapkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi 

penentuan beda tinggi (head) dan debit andalan di jaringan irigasi.  

Pedoman teknis ini dipersiapkan gugus kerja Balai Litbang Irigasi, pad sub panitia teknis 

Sumber Daya Air yang berada dibawah panitia teknis bahan kontruksi bangunan dan 

rekayasa sipil Kementerian PUPR. 

Tata cara penulisan disusun mengikuti PSN 04:2016 dan pedoman ini telah dibahas pada 

rapat konsensus dengan melibatkan narasumber, pakar, dan lembaga terkait. 
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 Pendahuluan 

 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi dan jumlah penduduk, kebutuhan listrik terus meningkat. Hal ini perlu diantisipasi 

dengan peningkatan kapasitas penyediaan listrik. Salah satu sumber listrik yang dapat 

dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Penggunaan 

PLTMH sebagai sumber listrik alternatif yang bersifat terbarukan yaitu dengan 

memanfaatkan air di jaringan irigasi tanpa mengurangi air untuk keperluan irigasi. 

Jaringan irigasi mempunyai potensi untuk dikembangkan PLTMH apabila memenuhi 

ketentuan yaitu adanya ketersediaan air yang ditunjukkan dengan debit andalan di jaringan 

irigasi, tidak mengganggu penggunaan air pada sistem jaringan irigasi, listrik yang dihasilkan 

bisa disalurkan ke dalam sistem jaringan PLN serta bisa dimanfaatkan untuk daerah yang 

tidak terjangkau PLN. Persyaratannya adalah berada pada got miring atau bangunan terjun 

di jaringan irigasi dengan head minimal 2 meter, berada pada saluran primer atau sekunder 

pada jaringan irigasi, daya yang dihasilkan 5 kW – 1 MW. 

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada semua pihak dalam melaksanakan 

identifikasi potensi energi mikrohidro di jaringan irigasi pada tahap pra studi kelayakan 

PLTMH. Sasaran pengguna pedoman ini adalah stake holder di bidang energi baru 

terbarukan agar dapat menentukan lokasi potensial pengembangan PLTMH di jaringan 

irigasi. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan pedoman ini adalah menjelaskan metode 

untuk mengidentifikasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi. 
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Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

 
 
 

1. Ruang Lingkup 

Pedoman ini menetapkan tentang Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
yang meliputi penentuan beda tinggi (head) di jaringan irigasi, analisis debit andalan di 
jaringan irigasi, perhitungan nilai potensi energi, serta penyajian informasi potensi. 

 
 
2. Acuan Normatif 

SNI 8397:2017 Panduan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikro Hidro (PLTMH)  

SNI 8066:2015 Tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka 
menggunakan alat ukur arus dan pelampung 

SNI 6738 : 2015  Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit 

 
 
3. Istilah dan Definisi 

3.1.  

bangunan terjun  

bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat di tempat tertentu memotong saluran. 
Dengan bangunan terjun, menurunnya muka air (dan tinggi energi) dipusatkan 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 (KP-01, 
2013) 

3.2.  

bendung  

bangunan untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan 
agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier (KP-01, 2013) 

3.3.  

daerah irigasi  

kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi (Permen PUPR N0 
23/PRT/M/2015) 

3.4.  

debit andalan  

besarnya debit tertentu yang kejadiannya dihubungkan dengan probabilitas atau periode 
ulang tertentu (SNI 6738 : 2015) 

3.5.  

efisiensi total 

perbandingan antara daya/tenaga yang dapat dihasilkan oleh turbin dengan besarnya 
daya/tenaga yang dihitung berdasarkan potensi daya turbin 

http://sni.litbang.pu.go.id/index.php?r=sni/new/sni/detail&id=445
http://sni.litbang.pu.go.id/index.php?r=sni/new/sni/detail&id=445
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3.6.  

got miring  

bangunan yang berfungsi mengalirkan air yang 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 umumnya mengikuti kemiringan medan alamiah (KP-01, 2013) 

3.7.  

head  

tinggi terjun, tinggi jatuh (Manual Pembangunan PLTMH, JICA-IBEKA) 

3.8.  

irigasi  

usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 
yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, 
dan irigasi tambak (Permen PUPR N0 23/PRT/M/2015) 

3.9.  

jaringan irigasi  

saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang 
diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air 
irigasi (Permen PUPR N0 23/PRT/M/2015) 

3.10.  

pembangkit listrik tenaga mikro hidro  

suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, 
misalnya saluran irigasi, sungai atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi 
terjun atau head (meter) dan jumlah debit air (m3/detik) (Manual Pembangunan PLTMH, 
JICA-IBEKA) 

3.11.  

pengelolaan aset irigasi  

proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan 
sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi 
pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset 
Irigasi seefisien mungkin (Permen PUPR N0 23/PRT/M/2015) 

3.12.  

saluran primer  

saluran yang membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier 
yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir (KP-01, 
2013) 

3.13.  

saluran sekunder  

saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh 
saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir 
(KP-01, 2013) 
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3.14.  

skema jaringan irigasi 

menggambarkan saluran primer dan sekunder, bangunan air dan bangunan lainnya yang 
ada di setiap ruas dan panjang saluran, petak tersier dengan data debit rencana, luas petak, 
kode golongan yang masing-masing dilengkapi dengan nomenklatur 

 
 
4. Simbol dan Singkatan 

BBWS  Balai Besar Wilayah Sungai 

BWS  Balai Wilayah Sungai 

DI  Daerah Irigasi 

Ef  besaran nilai efisiensi total 

fk  faktor operasi irigasi (umumnya 8 bulan) 

g  percepatan gravitasi 

H  head 

P  daya terbangkit 

PAI  Pengelolaan Aset Irigasi 

PLTMH Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro 

PLN  Perusahaan Listrik Negara 

Q  debit 

Q50  debit andalah dengan probabilitas 50% 

Q80  debit andalan dengan probabilitas 80% 

SIPAI  Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi 

 
 
5. Persyaratan 

5.1. Umum 

1) Adanya ketersediaan air yang ditunjukkan dengan debit andalan di jaringan irigasi. 

2) Tidak mengganggu penggunaan air pada sistem jaringan irigasi. 

3) Listrik yang dihasilkan bisa disalurkan ke dalam sistem jaringan PLN serta bisa 
dimanfaatkan untuk daerah yang tidak terjangkau PLN. 

5.2. Persyaratan teknis 

1) Berada pada got miring atau bangunan terjun di jaringan irigasi dengan head minimal 2 
meter. 

2) Berada pada saluran primer atau sekunder pada jaringan irigasi. 

3) Daya yang dihasilkan 5 kW – 1 MW. 
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6. Penentuan Beda Tinggi di Saluran Irigasi 

Salah satu kriteria dalam menentukan potensi mikrohidro adalah head. Data head di 
jaringan irigasi dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya bangunan irigasi yang 
menggambarkan perbedaan tinggi pada suatu saluran, yaitu bangunan terjun dan got 
miring. Besarnya head yang dipersyaratkan untuk identifikasi potenasi mikrohidro di jaringan 
irigasi adalah 2 meter. Gambar 1 merupakan contoh bangunan terjun dan got miring yang 
terdapat pada jaringan irigasi.  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bangunan terjun dan got miring di saluran irigasi 

Lokasi bangunan terjun atau got miring dapat diketahui menggunakan data skema 
bangunan irigasi. Data skema bangunan irigasi dapat diperoleh dari instansi yang 
menangani Daerah Irigasi yang bersangkutan, misalnya BBWS/BWS, Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi/Kabupaten. 

Informasi mengenai besarnya head pada bangunan terjun dan got miring dapat diperoleh 
dengan mengumpulkan data-data sebagai berikut : 

1) Data Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 

Pemerintah telah menyiapkan piranti untuk pengelolaan aset irigasi berupa pedoman (draft), 
dilengkapi dengan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaannya yang ditujukan untuk 
melakukan inventarisasi aset sebagai langkah awal dalam perencanaan pengelolaan aset. 
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI) digunakan sebagai alat bantu agar para 
pengelola irigasi mampu melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara efektif dan efisien 
serta berkelanjutan dalam keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan sehingga dapat 
menghasilkan kinerja sistem yang optimal. 

Pengumpulan data PAI yang dapat digunakan sebagai sumber data identifikasi potensi 
mikrohidro di jaringan irigasi bersumber dari perangkat lunak SIPAI. Perangkat lunak 
tersebut berisi aset irigasi, baik aset jaringan irigasi dan aset pendukung pengelolaan aset 
irigasi. Melalui data PAI dapat diketahui informasi mengenai jenis dan jumlah bangunan 
irigasi serta informasi detail mengenai bangunan irigasi seperti nama DI, nama bangunan, 
nomenklatur, letak di saluran, koordinat lokasi (bujur dan lintang), elevasi, debit, dimensi 
bangunan. Pada bangunan terjun dan got miring, informasi mengenai tinggi terjun bangunan 
terdapat pada bagian dimensi bangunan. Contoh informasi yang dapat diperoleh dari SIPAI 
terdapat pada Lampiran A. 

2) Gambar Purna Konstruksi (as built drawing) Irigasi 
Gambar teknik laporan hasil pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting 
bangunan. As built drawing dapat digunakan untuk keperluan arsip sekaligus sebagai 
pedoman dalam pengelolaan bangunan seperti pengoperasian, perawatan, serta dasar 
melakukan renovasi atau perubahan pada bangunan di masa depan. As built drawing suatu 
bangunan irigasi memiliki informasi mengenai perbedaan tinggi bangunan. Oleh karena itu 
dokumen as built drawing dapat digunakan sebagai sumber data dalam mendapatkan 
informasi beda tinggi pada bangunan terjun dan got miring di saluran irigasi. 
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3) Pengukuran beda tinggi di lapangan 
Pengukuran beda tinggi bisa dilakukan dengan beberapa metode yang dapat dipertanggung 
jawabkan, tergantung pada kesulitan dan kondisi di lapangan, serta peralatan yang tersedia. 
Beberapa metode pengukuran beda tinggi yang dapat digunakan untuk menentukan potensi 
mikrohidro di jaringan irigasi  adalah :  
a) Pengukuran beda tinggi menggunakan altimeter, laser triangulasi. Akurasi yang 

diperoleh menggunakn alat ukur ini termasuk rendah untuk diterapkan di jaringan irigasi. 
Namun, dapat secara mudah untuk scanning dalam mengidentifikasi informasi beda 
tinggi pada jaringan irigasi secara cepat dan lingkup yang luas. 

b) Pengukuran beda tinggi secara profesional dengan menggunakan alat ukur standar 
pemetaan topografi,seperti waterpass, theodolit. 

Diagram alir pemilihan sumber data yang tepat untuk mengetahui besarnya head dapat 
dilihat pada Lampiran B, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Apabila data yang diperoleh adalah data PAI yang lengkap, maka informasi beda tinggi 
dapat langsung di ambil dari data PAI tersebut. 

2) Apabila data PAI kurang lengkap atau tidak diperoleh data PAI, maka ekstraksi beda 
tinggi dapat diperoleh dari data as built drawing irigasi. 

3) Apabila pada suatu jaringan irigasi tidak terdapat data PAI dan data as built drawing, 
maka besarnya beda tinggi dapat diketahui dengan mengukur langsung ketinggian pada 
masing-masing bangunan terjun atau got miring. 

 
 

7. Analisis debit andalan di jaringan irigasi 

Faktor lainnya yang digunakan untuk menentukan potensi mikrohidro di jaringan irigasi 
adalah debit andalan pada saluran irigasi. Debit andalan pada saluran irigasi menunjukkan 
ketersediaan air yang dialirkan pada suatu saluran irigasi, yang dipengaruhi oleh jadwal 
pemberian air. Oleh karena itu, pengembangan mikrohidro di jaringan irigasi perlu 
memperhatikan faktor ketersediaan air pada masing-masing saluran atau bangunan. 
Kapasitas debit saluran irigasi telah ditentukan pada saat perencanaan dan pemberiannya 
disesuaikan dengan kebutuhan air pada lahan sawah. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan debit andalan 
di jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan data.  Data debit yang digunakan adalah data 
debit selama lima tahun atau sesuai dengan ketersediaan data di suatu daerah irigasi yang 
mewakili tahun basah dan tahun kering. Adapun pendekatan dalam menentukan debit 
andalan di jaringan irigasi terbagi menjadi 3 pendekatan. 

7.1. Informasi data debit di bangunan irigasi tersedia 

Apabila pada suatu daerah irigasi memiliki data debit harian atau data debit rata-rata dua 
mingguan pada tiap-tiap bangunan bagi sadap, yang posisinya berada di hulu bangunan 
terjun atau got miring yang sudah dipilih sebelumnya, maka data tersebut dikatakan 
lengkap. Data debit yang digunakan merupakan debit operasi irigasi yang tercatat pada 
blangko 06-O sesuai dengan Permen PUPR No 12/PRT/M/2015. Data tersebut 
menunjukkan debit air yang mengalir pada masing-masing bangunan pada saluran irigasi 
selama satu tahun. Data dari blangko 06-O diperoleh dari mantri atau juru yang mengelola 
daerah irigasi.  

Debit andalan di jaringan irigasi yang digunakan untuk perhitungan potensi energi PLTMH 
ditentukan berdasarkan probabilitas debit 50% (Q50). Debit andalan dengan probabilitas 50 
% diperoleh berdasarkan kurva durasi debit di masing-masing bangunan irigasi. Tata cara 
pembuatan kurva durasi debit untuk menentukan debit andalan merujuk pada SNI 
6738:2015 Tentang Perhitungan Debit Andalan Sungai dengan Kurva Durasi Debit. Q50 
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ditetapkan sebagai debit andalan pada jaringan irigasi yang sesuai untuk penerapan PLTMH 
dikarenakan adanya fluktuasi debit yang terdapat pada jaringan irigasi. Fluktuasi debit 
tersebut dipengaruhi oleh pola operasi pemberian air irigasi. Semakin tinggi nilai probabilitas 
debitnya, maka semakin sedikit jumlah debit yang dapat digunakan untuk mikrohidro.  

7.2. Informasi data debit di bendung irigasi tersedia 

Apabila pada suatu daerah irigasi hanya terdapat catatan data debit pada bendung atau 
intake sementara informasi debit di bangunan irigasi lainnya tidak tersedia. Penentuan debit 
andalan pada rencana lokasi PLTMH dihitung berdasarkan kurva durasi debit yang ada di 
bendung dengan beberapa pertimbangan (koreksi). Pembuatan kurva durasi debit merujuk 
pada SNI 6738:2015 Tentang Perhitungan Debit Andalan Sungai dengan Kurva Durasi 
Debit. Debit andalan di jaringan irigasi yang digunakan untuk perhitungan potensi energi 
PLTMH ditentukan berdasarkan probabilitas debit 50% (Q50). Debit andalan irigasi Q50 
kemudian dikoreksi dengan membadingkan luasan sawah pada saluran yang mempunyai 
potensi mikrohidro dengan luasan layanan total. Nilai tersebut merupakan nilai debit andalan 
yang terdapat pada lokasi yang berpotensi mikrohidro. 

7.3. Informasi data debit di bendung dan bangunan irigasi tidak tersedia 

Apabila pada suatu daerah irigasi sama sekali tidak mempunyai catatan debit, maka data 
digunakan adalah data debit rencana yang terdapat pada rencana pemberian air irigasi. 
Selain data perencanaan irigasi, data yang digunakan adalah data debit andalan sungai 
(Q80) di lokasi bendung intake irigasi. Berdasarkan perbandingan kedua data tersebut, jika 
Q80 > Qrencana pemberian air maka data yang digunakan merupakan data rencana 
pemberian air. Namun, jika Q80 < Qrencana pemberian air maka data yang digunakan adalah 
data Q80. Pembuatan kurva durasi debit dilakukan terhadap data debit yang sudah dipilih 
kemudian ditentukan probabilitas debit 50 % sebagai debit andalan Q50 untuk perhitungan 
potensi mikrohidro di jaringan irigasi. 

Diagram alir penentuan debit andalan untuk mikrohidro di jaringan irigasi terdapat pada 
Lampiran C. 

 
 
8. Identifikasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi 

Potensi mikrohidro di jaringan irigasi memberikan informasi mengenai potensi daya listrik 
yang dapat dihasilkan di suatu jaringan irigasi beserta cara penyajian informasi potensi. 

8.1. Perhitungan potensi daya 

Kapasitas pembangkit instalasi PLTMH biasa dinyatakan dalam satuan daya kilo Watt (kW) 
listrik. Sebelum menghitung kapasitas pembangkitan PLTMH, penting sekali diketahui 
potensi daya air atau sering juga disebut dengan potensi daya hidrolis. Besarnya potensi 
daya hidrolis dihitung berdasarkan rumus : 

P = Ef*g*Q *H ..................................... (1) 

dimana :   P = daya terbangkit (kiloWatt) 

Ef = besaran nilai efisiensi total 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

Q = debit (m3/detik) 

H = head (m) 

Adanya nilai faktor ketersediaan air pada perhitungan daya dikarenakan nilai debit irigasi 
dalam satu tahun tidak konstan atau fluktuatif.  
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8.2. Perhitungan potensi energi 

Besarnya potensi energi (E) di jaringan irigasi dihitung berdasarkan rumus: 

E = P*fk ..................................... (2) 

dimana :   E = potensi energi per tahun 

P = daya terbangkit (kiloWatt) 

fk = faktor operasi irigasi (umumnya 8 bulan) 

Adanya nilai waktu operasi irigasi pada perhitungan daya dikarenakan nilai debit irigasi 
dalam satu tahun tidak kontinu, namun tergantung operasi irigasi. Debit yang tidak kontinu 
tersebut dipengaruhi oleh adanya aktifitas budidaya pertanian (pengolahan lahan, budidaya, 
dan panen).  

Contoh perhitungan potensi energi mikrohidro dapat dilihat pada Lampiran D. 

8.3. Penyajian informasi potensi  

Terdapat beberapa alternatif dalam penyajian informasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi. 
Informasi potensi mikrohidro yang dihasilkan dipengaruhi oleh pola pengelolaan irigasi yang 
disesuaikan dengan ketersediaan air dan aktifitas budidaya pertanian. Penyajian informasi 
potensi dapat berupa peta yang menggambarkan informasi mengenai sebaran lokasi daerah 
irigasi yang berpotensi mikrohidro. Peta disajikan apabila ada data-data spasial berupa 
lokasi bangunan terjun atau got miring pada suatu daerah irigasi, peta jaringan irigasi, peta 
batas DI. Apabila tidak ada data-data tersebut, informasi potensi dapat disajikan dalam 
bentuk tabel yang memiliki informasi lokasi atau koordinat sehingga lebih mudah dalam 
menentukan sebarannya. 
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Lampiran A 

(informatif) 

Contoh Data Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

14

15

16

17

18

Kerusakan/Perbaikan Vol. Pek Sat. Harga Sat. (Rp) Harga (Rp.) Keterangan

Bocor/Lubang titik

Gerusan m3

Sedimen/Waled 2 m3 31.430 62.860

Penurunan/miring titik

Retak/patah/geser titik

Longsor/menonjol titik

Bangunan sipil diganti buah

Lain-Lain

20

21

22

23

2

1

Jenis Pekerjaan Diperlukan Sekarang Pemeliharaan Rutin

Q desain (m3/det)

Baik

Baik

Biaya Yang Diperlukan

Urgensi Pelaksanaan Perbaikan

Catatan

62.860

Kurang Urgen

Pemeliharaan

[3505] LODOYO

2009

7

19 Data Kerusakan dan estimasi usulan biaya pekerjaan sipil

1-1-1-2-03.1

Terjunan Pembaw a

RT.II-a

13

Tahun rehabilitasi/perbaikan besar

8

Daerah Irigasi

Tahun Survey 

Kode Aset

Nama Terjunan

Nomenklatur

Terletak di saluran

    - Tinggi terjun (m)

Dimensi Terjunan

    - Lebar bangunan (m)

R.RT.II (Sal. Sekunder Rejo Tangan)

  - Bujur (X)

  - Lintang (Y)

  - Elevasi (Z)

112,087529

-8,12956673

133

Koordinat Lokasi

Taksiran Biaya Konstruksi Yang Diperlukan untuk membangun baru seperti bangunan yang sama 

pada saat survey ini dilakukan :

0,44

578

Pasangan Batu

1977

   - Pekerjaan Sipil

Luas Areal Layanan

Bahan Bangunan Sipil

Kondisi Umum Bangunan Sipil

Fungsi Umum Bangunan Sipil

Kondisi terjunan masih baik, sampah di sekitar bangunan perlu dibersihkan.

ASET TERJUNAN PEMBAWA

Keterangan Foto

Luas Terpengaruh Kerusakan (Ha)

Selesai Dibangun Tahun

Tujuan Pekerjaan
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Lampiran B 

(normatif) 

Diagram Alir Penentuan Head pada Bangunan Terjun dan Got Miring di Jaringan 

Irigasi 
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Lampiran C 

(normatif) 

Diagram Alir Penentuan Debit Andalan untuk Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
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Lampiran D 

(informatif) 

Contoh Perhitungan Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

 

1. Tabel Debit pada Bangunan Sadap dari Blangko 06-O 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Btw4 Ki 2015 0,105 0,084 0,084 0,084 0,084 0,082 0,084 0,084 0,105 0,084 0,084 0,084 0,080 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,093 0,084 0,084

Btw4 Ki 2016 0,084 0,084 0,084 0,084 0,083 0,084 0,084 0,085 0,076 0,084 0,085 0,084 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,103 0,110 0,110 0,110 0,110

Btw4 Ki 2017 0,110 0,110 0,097 0,097 0,110 0,110 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 0,105 0,105 0,105 0,104 0,105

0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10

Debit (m3/det)

Bangunan Tahun

Rerata Setengah Bulan

Jul Agt Sep Okt Nov DesJan Feb Mar Apr Mei Jun

 
 

2. Hasil Kurva Masa Debit Irigasi dari Blangko 06-O 
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3. Debit andalan Q50 = 0,084 m3/detik 

 

4. Besarnya head pada bangunan terjun yang diketahui berdasarkan pengukuran 

langsung di lapangan adalah 3 m 

 

 

5.  Besarnya potensi daya hidrolis : 

P = Ef*g*Q *H 

P = 0,6 *  9,81 * 0,084 * 3,25 

P =   1,6 kW 

 

6. Besarnya potensi energi : 

E = P*fk 

E = 1,6 *  8 

E = 12,8 kW per tahun
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