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Abstract

antul  District has many small rivers which has the potency to be converted 
to electrical energy. This  research  aims at determining the potency of B hydropower and designing a very low head water power plant. The  

observational step started  by measuring the head and flow rate.  In order to design a 
water turbine, the power available should be considered.  Since turbines usually run at 
low speed and the generator speed is quite high (1,500 rpm), a speed  increaser is 
required.  Based  on  primary  data,  electrical power can be generated up to  125.4 
kilowatt (kW) . 

1. Present situation: 
The project's objective is to provide Opak river at Parangtritis village with a reliable, 
environmentally  friendly and economically viable source of electrical energy. A  
potential  hydropower  site  in  the  vicinity  of  the  villages is identified at Opak river. 

2. The  salient  features  of  the  scheme  are  summarised  as follows: 
a. Gross Head (Hgross) = 3 - 3.5 m 
b. Net Head ( Hnett)   = 3 m  
c. Design of flow rate (Q)  =     4.48 m/s 
d. Electrical Power (Pelg)   =     125.4 kW 

3. The project comprises the following components: water  intake  and  conveyance  
structures,  including sand trap, headrace canal, forebay, draft tube, and tailrace. 
Powerhouse, including protection wall  generating  equipment, comprises a propeller 
turbine, synchronous generator electrical turbine control  system, and ELC (Electronic 
Load Controller) transmission facilities. 



1937

4. The implementation of the project will require approximately six to eight months 
including the finalisation of the preparatory work  (detailed  design,  tendering, 
contract  awarding),  actual  implementation  of  the  project, testing, commissioning 
and training of operators. 

5. Two villagers will be assigned and trained as operators for the operation and 
maintenance of the plant. 

Key words: potency of hydropower, electrical energy , ELC
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I. Pendahuluan 

Energi Listrik saat ini merupakan 

kebutuhan utama manusia untuk berak-

tifitas. Sejalan perkembangan jaman, 

membaiknya kondisi perekonomian, 

pertambahan penduduk dan peningkatan 

pembangunan, kebutuhan listrik akan 

terus meningkat seperti kebutuhan untuk 

menaikkan air kedalam saluran irigasi baik 

menggunakan generator ataupun dikopel 

langsung dengan pompa.  Energi listrik 

merupakan salah satu infrastruktur yang 

harus dibangun seiring dengan pemba-

ngunan Di Kecamatan Kretek  Kab Bantul. 

Dengan memanfaatkan sungai yang ada 

untuk bisa dimanfaatkan oleh masya-

rakat. Sedangkan infrastruktur ini meru-

pakan salah satu prasyarat utama inves-

tasi yang tengah digalakkan oleh peme-

rintah  untuk pemerataan pemba-ngunan 

ketenagalistrikan agar memacu pertum-

buhan ekonomi di pedesaan. 

Upaya pemecahan permasalahan 

tersebut memerlukan terobosan melalui 

pembangunan kelistrikan dengan me-

manfaatkan sungai. untuk memenuhi 

kebutuhan air   bagi masyarakat yang 

bersumber pada potensi sumber alam-

nya. Salah satu sumber potensi energi 

listrik yang sangat potensial adalah 

potensi tenaga PLTMH (lebih kecil 500 kW) 

untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit 

yang digunakan menaikkan air dengan 

pompa

Teknologi pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) merupakan tekno-

logi yang paling matang untuk dikem-

bangkan di daerah perdesaan Biaya 

pengoperasian instalasi ini relatif mudah 

dan murah dibandingkan dengan sistem 

pembangkit listrik menggunakan bahan 

bakar (PLTU, PLTD, PLTN dan PLTG). 

Sumber energi listrik dengan PLTMH 

termasuk bersih dan ramah lingkungan 

dimana ketersedian sumber air sebagai 

sumber tenaga pembangkitnya yang 

tergantung keberadaan kondisi daerah 

tangkapan air (Catchment Area).

Desa Parangtritis Kecamatan Kretek 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu 

wilayah di  D.I Yogyakarta yang diharapkan 

ada potensi PLTMH karena mempunyai 

Sungai Opak. Hal ini perlu dilakukan kajian 

kelayakan PLTMH dengan memanfaatkan 

sumber potensi sumber alamya yang 

salah satunya potensi adalah Sungai Opak, 

yang akan digunakan menggerakan 

pompa air. Banyak faktor yang harus 

diperhatikan agar pembangunan. Faktor-

faktor tersebut diantaranya didasarkan 

pada studi kelayakan teknis dan sosial 

ekonomi terhadap potensi sumber daya 

alam dan sumber daya manusia setempat.

I.1. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Pekerjaan Studi 

Kelayakan dan Desain awal ini adalah 

untuk melakukan kajian dan analisis 

kelayakan terhadap potensi serta  me-

nyiapkan kriteria desain teknis termasuk 

gambar-gambar lokasi dan indikator 

kelayakan sosial ekonomi.

I.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara umum, lingkup pekerjaan ini 

dapat dibagi dalam tiga tahap, yang 

masing-masing meliputi  :
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data dapat  terkumpul dengan jumlah 

subyek yang besar.

Skala survei ini terdiri dari 25 

pernyataan, dengan empat alternatif 

jawaban, yaitu :SS = Sangat Setuju, S = 

Setuju, TS = Tidak Setuju dan STS = Sangat 

Tidak Setuju. Skor pendapat warga 

mengenai pembangunan pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro ditentukan oleh 

sifat pernyataan dalam setiap itemnya, 

pernyatan yang favorable atau men-

dukung pernyataan pada skala diskor 

sebagai berikut : untuk jawaban SS = 4, S = 

3, TS = 2, dan STS = 1, dan sebaliknya 

apabila pernyataan bersifat unfavorable 

atau tidak mendukung pernyataan untuk 

jawaban SS = 1, S = 2, TS = 3 dan STS = 4. 

Hasil seluruh jawaban subyek diaku-

mulasikan  sehingga diperoleh skor total 

warga untuk setiap subyeknya. Semakin 

tinggi skor total pada skala warga 

diasumsikan semakin tinggi pula kese-

diaan warga dalam pembangunan pem-

bangkit listrik tenaga mikrohidro, dan 

sebaliknya semakin rendah skor total 

warga semakin rendah kesediaan warga 

dalam pembangunan pembangkit listrik 

tenaga mikrohidro. Populasi adalah 

keseluruhan obyek dari suatu penelitian 

yang telah ditentukan oleh peneliti 

(Arikunto, 1989, h.120).. Populasi 

penelitian ini memfokuskan pada warga 

dusun.Kretek. dengan jumlah  380 kk

Sampel adalah sebagian dari jumlah 

karakteristik dan ciri-ciri tertentu yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 1999).. 

Sampel terdiri dari subtes elemen pada 

populasi yang terpilih melalui desain 
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?Tahap Studi Teknis (Elektrikal dan 

Mekanikal) 

?Studi Optimasi (Elekrtikal)

?Pembuatan Rancangan Dasar (Basic 

Design Mekanikal )

?Tahap Studi Sosial  (Non Teknis) 

?Penyusunan Kriteria Disain awal 

II. Kajian Kelayakan Sosial PLTMH

Kajian kelayakan sosial dalam pem-

bangunan pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) adalah bagian 

penting dari survey sebagai jembatan 

antara pembangunan prasarana dengan 

kebutuhan masyarakat setempat sehing-

ga pembangunan PLTMH menjadi tepat 

sasaran sesuai dengan kebutuhan.    

Metode yang digunakan dalam kajian 

kelayakan sosial dalam PLTMH ini meng-

gunakan metode skala. Alasan peng-

gunaan metode tersebut didasarkan pada 

asumsi bahwa subyek adalah orang yang 

paling tahu tentang diri sendiri, apa yang 

dikemukakan subyek kepada peneliti 

adalah benar adanya sehingga dapat 

dipercaya dan jawaban subyek sesuai 

dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti sehingga dapat diintepretasikan 

secara objektif (Hadi, 1991).

Skala adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang menggunakan 

bentuk daftar pertanyaan yang diajukan 

secara langsung kepada subyek. Metode 

skala mempunyai kelebihan dan kele-

mahan. Adapun kelebihan metode skala 

adalah Relatif lebih efisien waktu dan 

biaya karena dalam waktu yang singkat 
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1. Warga desa Parangtritis 

2. Sebagai kepala keluarga

3. Usia  25 keatas

4. Tingkat Pendidikan Minimal SMP atau 

yang sederajat 

Hasil temuan tersebut menunjukkan 

bahwa dari 72 warga yang menyatakan 

setuju sebanyak 49 warga atau 68.10% 

dan yang menyatakan Sangat Setuju 

sebanyak 23 warga atau 31.90%. Apabila 

dijadikan bentuk diagram maka hasil 

kajian kelayakan sosial dalam pem-

bangunan pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) diperoleh diagram 

sebagai berikut :
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sampel tertentu yang menjelaskan aturan 

dan pelaksanaan pemilihan sampel dari 

suatu populasi (Pedhazur & Schmelkin, 

1991).

Subyek penelitian ini adalah warga di 

Dusun Kretek dari 380 kk kemudian 

diambil 100 kk yang memenuhi karak-

teristik dan ciri-ciri sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ditetapkan peneliti 

sebelumnya. Skala di bagikan kepada 100 

kk  dan skala yang kembali dan layak di 

analisis sebanyak 72 skala. Adapun 

karakteristik dan ciri-ciri subyek penelitian 

tersebut adalah :
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Tabel 2.1 Pendapat Respoden Dusun Kretek

Frequency Percent Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid Setuju

Sangat Setuju

Total

49 68,1 68,1 68,1

23 31,9 31,9 100,0

72 100,0 100,0

Diagram 2.2 Kurva Pendapat Respoden Dusun Kretek



4. Geologi.

5. Potensi tenaga mikro hidro di ba-

ngunan Groundsill Sungai Opak Desa 

Parangtritis Kecamatan Kretek Kabu-

paten Bantul.

II.1 Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Bantul adalah salah satu 

kabupaten secara administrasi masuk 

dalam wilayah Daerah Istimewa Yogya-

karta. Salah satu yang berada di Kabu-

paten Bantul adalah Desa Parangtritis. 

Desa ini merupakan kawasan wisata yang 

sangat terkenal berupa wisata pantai di 

Samudera Hindia. Perjalanan menuju 

Desa Parangtritis dari Ibukota Kabupaten 

Bantul sangat mudah karena infrastruktur 

jalan sangat baik dan insfrastruktur listrik 

telah masuk dari dari Perusahaan Listrik 

Negara (PLN).   
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Hasil kajian kelayakan sosial dalam 

pembangunan pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) tersebut dapat 

disimpulkan bahwa warga dusun Kretek 

Desa Parangtritis menyatakan setuju dan 

layak dilaksanakan.

I. KELAYAKAN TEKNIS

Hasil survey dan penelitian yang 

dilakukan dilapangan yang serta studi 

literatur yang berkaitan data untuk 

mendukung kelayakan teknis lokasi 

potensi tenaga mikro hidro untuk menjadi 

pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

(PLTMH). Secara rinci dalam laporan ini 

menginformasikan tentang :

1. Gambaran Umum Wilayah Kajian 

2. Topografi.

3. Hidrologi.
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Gambar 3.1  :  Lokasi kajian

 
Lokasi Groundsill  Rumah pompa 

Gambar 3.2  :  Lokasi Bangunan Groundsill dan Rumah Pompa



Akses ke bangunan Groundsill cukup 

mudah untuk dicapai dengan kendaraan 

roda empat dan jarak dari bangunan 

Groundsill  ke rumah pompa sekitar 650 

meter dengan akses mudah dicapai 

dengan kendaraan roda empat. 

III.2. Studi Literatur

Kegiatan studi literatur ini berbasis 

pencarian lokasi dengan menggunakan 

beberapa literatur yaitu : Data debit 

Sungai Opak, di Dinas Sumber Daya Air 

Kabupaten Bantul, Data sekunder peta 

rupa bumi 1 : 100.000 (skalabesar).Citra 

peta rupa bumi. Informasi masyarakat 
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Desa Parangtritis berada di daerah 

kawasan pantai laut selatan pada 

ketinggian 25 diatas permukaan laut dan 

mengalir sungai besar yaitu Sungai Opak 

yang menjadi batas desa dengan desa 

lainnya. Sungai Opak merupakan salah 

sungai besar yang mengalir melewati  

Daerah Istimewa Yogyakarta dan ber-

muara di laut selatan atau Samudera 

Hindia. Berdasarkan informasi dari Dinas 

Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 

sebagai pengelola tata kelola sungai ini, 

Sungai Opak tidak pernah kering atau 

mengalir sepanjang tahun dan hal terbukti 

dari saat dilakukan pengukuran debit 

pada musim kemarau (Oktober 2013) 

masih memiliki debit cukup besar ( 5 

m3/s). Sehingga berdasarkan hal ini, 

Sungai Opak ini mempunyai riwayat aliran 

air tidak kering.

Bangunan Groundsill pada Sungai 

Opak ini merupakan struktur melintang 

yang dibangun pada alur sungai yang 

bertujuan untuk mengurangi kecepatan 

arus air. Hal ini dapat menjaga elevasi 

endapan tidak mengalami penurunan 

sehingga struktur bangunan jembatan 

Sungai Opak untuk akses ke/dari Desa 
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Gambar 3.3. Sungai Opak 
pada Musim Kemarau

Gambar 3.4 Potongan Bangunan 
Goundsill Sungai Opak

Gambar 3.5.. Bangunan Groundsill 
Sungai Opak



Secara topografi, kondisi daerah kajian 

dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Lokasi kajian berada pada suatu 

daerah dataran rendah atau daerah 

pesisir pantai laut selatan Jawa, dengan 

kemiringan dasar sungai yang sangat 

landai, adanya terjunan air di bangunan 

Groundsill  terbentuk bukan secara alami 

tetapi dibuat untuk rekayasa keamanan 

jembatan penye-brangan ke/dari Desa 

Parangtritis. Akibat adanya bangunan 

Groundsill ini menyebabkan terjadinya 

beda elevasi antara muka air depan dan 

balakang bangunan Groundsill setinggi ± 

3,00 meter.

Calon intake ditempatkan bahu sungai 

sebalah selatan dan sebelum bangunan 

Groundsill dari arah aliran sungai. Di area  

merupakan hamparan tanah bahu sungai 

yang cukup untuk menempatkan 

bangunan intake. Bagian bahu sungai 

lebih keluar dari sungai merupakan tebing 

bantaran tanggul yang beda elevasi 

dengan level air sungai level atas bantaran 
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tentang riwayat Sungai Opak. Berdasarkan 

data yang ada pada peta topografi dan 

literature penunjang, maka pencarian 

lokasi dapat dilakukan. Perlu diingat 

bahwa studi literature ini sangat kasar, 

maka untuk memastikan potensi yang ada 

diperlukan survey lapangan. Data 

sekunder yang lain yang diperlukan 

adalah data curah hujan disekitar daerah 

tangkapan hujan (cacthmen area) di DAS 

Sungai Opak. 

Bila data ini untuk tidak tersedia maka 

pendekatan berdasarkan informasi 

riwayat aliran Sungai Opak dari masya-

rakat setempat yang mengetahui persis 

bagaimana fluktuasi aliran sungai pada 

saat banjir, normal dan pada saat musim 

kemarau panjang. sehingga data ini sangat 

penting dalam perencanaan peletakan 

system dan perencanaan debit optimal 

yang akan digunakan untuk pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro yang akan di-

bangun. 

III.3. Studi Topografi 

Topografi ini merupakan digunakan  

untuk menunjang dalam perencanaan 

teknis terperinci (Design Engineering 

Detail/DED). Isi laporan  ini mencakup 

seluruh survey topografi, termasuk di 

dalamnya dokumentasi survey, hasil 

survey dan analisis hasilnya.

Hasil survey, terutama berupa peta 

topografi 1 : 1000 yang akan digunakan 

sebagai peta dasar tahap desain skema 

PLTMH, sedangkan peta skala 1 : 100 dan 

1: 200 digunakan pada tahap desain rinci 

perkomponen sistem skema PLTMH. 
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Gambar 3.6. Sungai Opak di sekitar 
bangunan Groundsill



Berdasarkan hasil pengamatan visual 

saat survei lapangan, dan setelah 

tergambar dalam bentuk peta skala 1 : 

1000, dapat dilakukan kajian untuk 

menentukan Lay Out atau tata letak 

skema dengan memperhi-tungkan aspek 

keilmuan yang ber-peran dalam pekerjaan 

ini. Selain itu, diperoleh rencana lokasi 

skema tersebut di mulai dari bangunan 

intake berlanjut ke saluran masuk hingga 

bak penenang dan rumah turbin. Lokasi 

dari skema PLTMH lengkap dengan posisi 

bangunan-bangunan utama dapat dilihat 

pada perkecilan dari pemetaan skala 1 : 

1000 pada gambar Gambar 3.7. Untuk 

pemetaan 1 : 200 dan 1 : 100 nantinya 

diperlukan  dalam menentukan posisi 

perletakan dari bangunan-bangunan 

utama pada tahap desain rinci. Seperti 

pada perancangan rinci bangunan intake, 

saluran masuk, bak penenang dan jalur 

pipa pesat, diperlukan hasil pemetaan 

skala 1 : 200. Sedangkan perancangan 

rinci posisi letak bangunan-bangunan 

utama PLTMH yang meliputi bangunan 

intake, kolam pengendap pasir, bak 

penenang, gedung sentral, rumah 

operator dan lain-lain membutuhkan 

pemetaan skala 1 : 1000. 
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tanggul adalah ± 5 meter. Lokasi ini 

merupakan bantaran sungai sehingga  

tidak akan aman dari terjangan langsung 

aliran pada saat banjir. Seharusnya di 

dekat bangunan intake ditempatkan pintu 

penguras untuk membuang sedimen yang 

bertumpuk di depan intake tetapi tidak 

diperkenankan merubah struktur 

bangunan Groundsill yang telah ada. 

Daerah yang akan ditempatkan saluran 

pembawa, merupakan akses jalan desa 

dengan mempunyai beda elevasi sangat 

tinggi sekitar 5 meter, sehingga saluran 

pembawa ditem-patkan seperti bangunan 

gorong-gorong dibawah tanah. Dalam 

kegiat-an kontruksi pembangunan saluran 

pembawa memerlukan volume galian 

yang cukup besar dan begitu pula untuk 

proses pengurugan kembali volume cukup 

besar. Jalur saluran pembawa ditem-

patkan melingkar menghindari bangunan 

sayap Groundsill. 

Penempatan bak pengendap dan 

penenang ditempatkan setelah tidak ada 

bangunan Groundsill dan begitu pula 

penempatan rumah turbin. Rumah 

pompa berada kurang lebih 650 meter 

dari calon lokasi rumah turbin.
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Gambar 3.7. Profil Aliran Sungai Opak

Gambar 3.7. Layout PLTMH



kontur jalur saluran pada elevasi 26,20 m 

dpl yang saat ini digunakan sebagai akses 

jalan kampung. Akibat perbedaan elevasi 

sekitar  ± 5 meter maka penempatan 

saluran pembawa mene-robos bantaran 

tanggul berupa torowongan/gorong-

gorong. Dalam kegiatan kontruksi 

pembangunan sa luran  pembawa 

memerlukan biaya pengerukan dan 

penimbunan kembali dengan volume 

sangat besar. Kondisi kontur saluran ini 

berada hampir seluruhnya berada 

dibawah bantarann penahan banjir 

berupa akses jalan kampung.  Saluran ini 

akan berakhir di Bak Penenang. 

Bak Penenang (Forebay Tank)

Lokasi bak penenang berada di 

koordinat x = 424429.3, y = 916612.9 dan z 

= + 21,0. Kondisi area calon penempatan 

bak penenang merupakan ujung 

bangunan sayap Groundsill berupa ladang 

lahan terbuka. Didalam bak penenang 

terdapat saluran pelimpah (spilway) jika 

terjadi kelebihan air dan tempat 

membuang air bila tidak terpakai oleh 

turbin.
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Dari analisis topografi pada ba-ngunan 

Gorundsill Sungai Opak yang berada 

disekitar perbatasan Desa Parangtritis 

diperoleh beda ketinggian (head) sekitar 3 

meter. Berdasarkan hasil pengamatan 

survey lapangan dan analisis peta situasi 

atau topografi skala 1 : 1000 yang 

d iperoleh,  skema s istem PLTMH 

ditetapkan sebagai berikut :

Bendung dan Intake

Lokasi intake ditempatkan pada 

ordinat Universal Transverse Meckator 

(UTM) koordinat x = 424486.6, y = 

916670.2 dan z = + 21,00 (21,00 meter 

dpl). Pada lokasi ini merupakan lokasi yang 

paling dekat dengan bangunan Groundsill 

yang tanpa merubah bangunan groundsill 

itu sendiri.

Saluran Pembawa (Head Race)

Saluran pembawa akan melingkar 

disekitar sayap kiri bangunan Groundsill 

aliran sungai Opak, mengikuti elevasi yang 

sama. Dasar saluran pembawa pada  

19,60 m dpl dan elevasi muka air saluran 

pembawa 20,80 m dpl sedangkan elevasi 
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Gambar 3.8. Lokasi Intake 

Gambar 3.9. Lokasi saluran 
pembawa berada dibawah



penempatan rumah turbin yang terge-

nang oleh banjiran akan menyebabkan 

PLTMH ini tidak layak karena akan 

membahayakan komponen elektrikal 

menjadi rusak. Hal ini dapat ditunjuk-kan 

pada gambar 3.12. Di bawah rumah turbin 

terdapat saluran pem-buang dari aliran air 

setelah melewati rumah turbin.

Berd asarkan  s u r vey  lap an gan  

topografi diperoleh beda tinggi antara 

rencana intake sampai rencana rumah 

turbin adalah ± 3 meter dan beda tinggi 

yang sangat kritis untuk dikembangkan 

menjadi PLTMH karena rumah turbin tidak 

aman dari kondisi banjir.

1946

Pipa Pesat (Penstock)

Pipa pesat merupakan tempat aliran 

air untuk diarahkan ke turbin. Jalur pipa 

pesat berada setelah bak penenang 

sampai rumah pembangkit. Kontur 

tempat pipa pesat berada sama dengan 

kontur bak penenang dan rumah turbin. 

Rumah Turbin (Power House)

Lokasi rumah turbin berada di 

koordinat x =424408.9, y = 916594.5 dan z 

= + 18.00 m dpl. Dalam skema PLTMH, 

rumah turbin ditempatkan di titik level 

ketinggian terendah. Kondisi atau areal 

untuk rumah turbin cukup memadai 

untuk dijadikan rumah turbin (power 

house) tetapi kurang aman dari banjiran 

tahunan yang naik sekitar ± 3,5 meter dari 

level muka air saat dilakukan kajian. 

Berdasarkan hal ini, rumah turbin tidak 

aman dari air saat sungai mengalami 

banjir. Frekuensi level ini sering terjadi 

pada saat musim hujan/musim basah. Bila 

saat banjir dengan curah hujan yang 

sangat lebat atau kondisi banjir 20 

tahunan, level air hampir ke level 

bantaran tanggul. Berdasarkan hal ini, 
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Gambar 3.10. Lokasi bak 
penenang dan rumah turbin

Gambar 3.11. Lokasi Rencana 
Rumah Turbin

Gambar 3.12. Potongan 
sungai dan Kontur



tungan yang ada pada skala peta maka 

luas daerah tangkapan air dapat 

diperoleh. 

III.4.2. Daerah Tangkapan Air Sungai Opak

Berdasarkan hasil pengukuran daerah 

tangkapan air hujan Sungai opak 
2diperoleh luasnya adalah  277,07 km . 

Hulu Sungai Opak berada di Gunung 

Merapi dengan kawasan hutannya sangat 

kecil dengan didominasi dengan area 

pertanian dan pemukiman. Panjang 

sungai Opak ini adalah 63,7 km dengan 

banyak anak sungai yang bermuara ke 

Sungai Opak. Dengan kondisi DAS yang 

tidak didominasi kawasan hujan maka 

fluktuasi debit sungai ini sangat besar 

antara musin hujan/basah dengan musim 

kemarau/kering. 

III.4.3. Pengukuran Debit 

Pengukuran debit di  lapangan 

dilakukan minimal 4 kali kegiatan, yaitu: 

1. Pengukuran debit pada akhir musin 

kemarau (debit terkering).

1947

III.4. Studi Hidrologi 

Laporan hidrologi merupakan laporan 

hasil survey yang meliputi : Kondisi dan 

karateristik dearah aliran sungai Opak/ 

DAS Opak, Iklim dan Metrologi dari lokasi 

PLTMH. Penyelidikan survey lapangan, 

Pengolahan dan analisis data, Debit 

rancangan/desain

Survey hidrologi dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data primer di lapangan. 

Namun data primer di lapangan tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai data dasar 

analisis hidrologi mengingat lingkup dan 

jangka waktu survai yang terbatas. Untuk 

menlengkapi data sekunder ini dapat 

dilakukan melalui pendekatan informasi 

dari masyarakat setempat yang menge-

tahui riwayat sungai tersebut berupa titik 

ketinggian saat banjir dan kemarau. Data 

ini selanjutnya diolah untuk mendapatkan 

besaran-besaran hidrologi yang diper-

lukan untuk disain PLTMH. 

III.4.1. Daerah Tangkapan Air (Cacthment 

Area)

Setelah menemukan titik posisi 

bendung sadapan, maka langkah selanjut-

nya adalah mencari luas tangkapan air. 

Luas daerah tangkapan air dicari dengan 

menyambung titik yang tertinggi puncak 

bukit dengan melalui punggungan 

(punggung) bukit, dimana terdapat 

sungai-sungai atau anak sungai yang aliran 

menuju ke sungai yang dibendung untuk 

pembangkit listrik. Setelah titik-titik 

tersebut ditemukan maka luas daerah 

dapat dihitung berdasarkan luas yang ada 

digambar. Dengan mengkonversi perhi-
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Gambar 3.13. Daerah Tangkapan Air (DAS) 

Sungai Opak



3minimum sebesar 1,89 m /dt (data Dinas 

SDA Kabupaten Bantul )

Berdasarkan hasil pengukuran lang-

sung pada 20 Oktober 2013 dilakukan 

pada mercu bangunan Groundsill. 

Panjang bentangan mercu bangunan 

Groundsill adalah 170 meter dengan 

kedalam rata-rata air adalah 6 cm maka 

luas penampang aliran sungai di mercu 
2bangunan Groundsill adalah 9,28 m . 

Pengukuran kecepatan aliran meng-

gunakan metoda tabung pitot diperoleh 

nilai rata-rata 0,74 m/s. Faktor koreksi 

perhitungan debit diambil 0,8 karena 

lokasi pengukuran debit mempunyai profil 

yang cukup baik. 

Debit sungai dihitung berdasarkan 

persamaan kontinuitas :     

Q = V  x A x cm

2    = 0,74 m/s x 9,28 m  x 0,8
3= 5,864 m /s

= 5864 liter/s 

Berdasarkan luas penampang sungai 

saat musim kemarau (A), jari-jari hidrolik 

(R) dan slope sungai dimana jari-jari 

hidrolik (R) adalah Luas (A) dibagi panjang 

basah sungai (P) dari hasil debit, maka 

debit ini dapat dihitung menggunakan 

persamaan

 

1948

2. Pengukuran debit pada akhir musin 

penghujan (debit Data iklim )

3. Pengukuran debit pada pergantian 

musin hujan (debit normal hujan).

4. Pengukuran debit penggantin musin 

kemarau (debit normal kemarau)

Pengukuran dilakukan  saat kegiatan 

survey lapangan pada  akhir bulan 

Oktober 2013 dimana bulan tersebut 

merupakan akhir musim kemarau, 

sedangkan informasi debit pada musim 

kemarau panjang dan banjir diperoleh 

dari wawancara/informasi dengan masya-

rakat setempat yang mengetahui riwayat 

aliran sungai pada saat kemarau dan 

banjir dengan menginformasikan tinggi 

level air saat dilakukan pengukuran. Selain 

itu, dilengkapi dengan data debit dari 

dinas SDA Kabupaten Bantul. 

Pengukuran debit dilakukan pada 

bagian/ruas sungai pada lokasi yang me-

menuhi syarat untuk keperluan tersebut. 

Kegiatan ini meliputi pengukuran 

potongan melintang sungai, kedalam garis 

potongan tersebut, pengkuran kecepatan 

aliran dan perhitungan debit. Kondisi saat 

dilakukan pengukuran dengan tektur 

warna air sungai Sungai Opak adalah 

bening (tidak berwarna), tidak bau dan 

dapat dikonsumsi untuk air baku. Hal ini 

menunjukkan bahwa daerah aliran sungai 

masih baik. Kondisi lokasi studi beriklim 

lembab, dengan rata-rata temperatur 

terendah 22C dan rata-rata suhu tertinggi 
030 C dan curah hujan tahunan 2180 mm.

Debit rerata bulanan Sungai Opak yang 
3tercatat  sebesar 12.35 m /dt, dengan 

debit maksimum sebesar 83,2 m3/dt dan 
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III.4.4.  Studi Geoteknik 

Studi geologi (Penyelidikan dan survey) 

dimaksudkan untuk mendapatkan gam-

baran kondisi geoteknik yang lebih terarah 

pada lokasi studi PLTMH, khususnya pada 

rencana lokasi bangunan utama PLTMH 

seperti lokasi intake, jalur saluran 

penghantar, lokasi bak penenang, jalur 

pipa pesat dan lokasi gedung sentral. 

Penyelidikan geologi ini diutamakan yang 

berkaitan dengan pekerjaan sipil  

mencakup penyelidikan terhadap tingkat 

kekerasan tanah/batuan, kondisi lapisan 

tanah/batuan, kemudahan penggalian, 

daya dukung dan daerah-daerah yang 

stabil/kurang stabil serta kegempaan 

daerah tersebut. Selain itu studi geologi 

dipergunakan untuk penggunaan potensi 

bahan bangunan seperti kerikil, batu 

pondasi, pasir dan bahan timbunan.

Secara umum kondisi geoteknik 

maupun geologi untuk pembangkit listrik 

yang memanfaatkan bangunan Groundsill 

pada lokasi studi di sungai tersebut, maka 

beberapa hal yang cukup menonjol 

ditinjau dari bidang teknik antara lain:

1949

Perhitungan debit banjir terbesar 

diperoleh kenaikan level air 2,5 meter dari 

titik level saat pengukuran makak debit 
3yang terjadi adalah 1186 m /s. Sedangkan 

debit banjir tahunan kenaikan level air 1 

meter dari level saat pengukuran maka 
2debit yang terjadi 383 m /s. 

Dari perhitungan debit pada Sungai 

Opak, maka diperoleh debit sepanjang 

tahun pada tabel 3.2.dibawah ini :

Berdasarkan pola debit sepanjang 

tahun tersebut dapat diperoleh kurva 

durasi aliran Sungai Opak pada gamabr 

2.13. Dari grafik kurva durasi aliran diatas 

dapat diambil suatu analisis, bahwa debit 

aliran Sungai Opak sangat fluktuatif.  

Untuk menjaga agar turbin dapat 

beroperasi sepanjang tahun maka debit 

rencana terkecil diambil pada 1880 liter/s 
3atau 1,888 m /s dan debit rencana 

maksimum pada debit 2500 liter/s atau 
32,5 m /s. Berdasarkan hal ini, turbin akan 

beroperasi pada debit 2,5 m3/s selama 

10.8 bulan dan selanjut menurun sampai 

dengan debit 1,88 m3/s.
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Sumber:Wilayah Kerja BBWS Serayu Opak, 
bbws-so.net/sisda/wilayah.kerja.html

No Debit Keterangan

1. 35,86 m /s Oktober 2013 
(normal kemarau)

2. 31,89 m /s Kamarau panjang

3. 31186 m /s Banjir Terbesar

4. 3383 m /s Banjir tahunan

Tabel 3.1. 
Debit Aliran Sungai Opak

Gambar 3.14. Curva Durasi Debit 

terhadap Waktu



Dari persamaan diatas, maka optimum 

berdasarkan hasil analisa rencana debit 

dan beda tinggi diperoleh daya potensi 

yang terbangkitkan sebesar :  
3 3    P =  1000 kg/m  x 2.5 m x 2.5 m /s x 

29,81 m/s  

   = 61,31 kilowatt

I. KESIMPULAN 

a) Perlunya data sekunder yang berkaitan 

dengan wilayah keairan yang ada di Sungai 

Opak  Desa Parangtritis Kecamatan Kretek 

Kabupaten Bantul berkait dengan rencana 

pembangunan PLTMH. Dari hasil kajian 

pada prinsipnya masyarakat sekitar sungai 

(Dusun Kretek Parangtritis ) setuju dengan 

dibangunya PLTMH hal ini ditunjukan 

dengan hasil angket yang telah disebarkan 

dengan menyatakan 68,1 persen setuju 

dan 31,9 persen sangat setuju.

b) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH) Parangtritis apabila dibangun 

diharapkan menjadi solusi dalam penye-

diaan listrik untuk tenaga Pompa menaik-

kan air dari sungai Opak ke saluran irigasi 

untuk pengairan pertanian di Desa 

Parangtritis. Desain Engineering Detail 

Mikrohidro Berdasar hasil perhitungan 

hidrologi, dapat diketahui bahwa debit 

desain  yang optimal, yaitu sebesar 2.5 
3m /det. 

c) Dengan tinggi jatuh efektif 2,3 m, maka 

PLTMH  ini dapat membangkitkan daya 

sebesar 41,02 kilowatt. Secara aspek 

hidrologi, teknis, non teknik dan 

pembiayaan pembangkit ini layak tetapi 

ditinjau dari peletakan topografi, skema 

PLTMH ini kurang baik karena lokasi 

1950

1. Pada bagian hulu di lokasi rencana 

intake merupakan lahan bantaran 

sungai, sehingga struktur tanah berupa 

endapan lumpur yang ditumbuhi 

tanaman liar. Untuk menjaga agar 

bangunan intake tetap aman, maka 

bagian bawah perlu metoda cerucuk 

agar intake  dengan stabil. 

2. Struktur lapisan calon jalur saluran 

pembawa merupakan bantaran 

tanggul berupa tanah/pasir urugan 

sehingga perlu penguatan khusus 

untuk konstruksi saluran.

3. Lokasi rumah turbin merupakan 

bantaran sungai yang diurug. Sehingga 

kepadatan strukturnya kurang. 

4. Area lokasi penempatan komponen 

PLTMH merupakan zone gempa, 

sehingga perlu penguatan khusus pada 

struktur bangunannya. 

III.5.5. Potensi Tenaga Mikro Hidro

Berdasarkan kajian topografi dan 

hidrologi, didapat beda ketinggian antara 

titik rencana bendung sampai titik 

penempatan turbin rencana sebesar 2.5 

meter (head kotor) dan besar rencana 
3debit adalah 2.5 m /s. Perhitungan 

potensi energi air Sungai Opak adalah 

sebagai berikut 

P = ñ x H x Q x g  

Dimana : P = Daya (kWatt)
3ñ = densitas air (kg/m )

  H = Beda ketinggian (m)
3  Q = Debit (m /s)

2  g  = gravitasi (9,81 m/s )
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d) Selain itu  beda elevasi yang didapat 

setelah dilakukan desain rinci  memenuhi 

syarat minimum untuk sebuah turbin.  

Beda elevasi yang didapat 2,3 meter dapat 

dikembangkan menjadi pembangkit listrik  

walaupun beda tinggi yang sangat kritis 

untuk dikembangkan menjadi PLTMH. 

Solusinya  turbin  yang digunakan  jenis S-

Tube Propeller  Adapun saran agar untuk 

mengembangkan PLTMH ini. Sebaiknya 

penggerak pompa dilakukan dengan 

mengembangkan menjadi pembangkit 

tenaga  pompa tanpa komponen 

elektrikal/hanya komponen mekanik 

dalam pembangkit. 

1951

rumah turbin berada dibantaran banjir 

sehingga akan menyebabkan dasar lantai 

rumah turbin akan terendam air beserta 

komponen turbin dan sistem transmisi 

mekanik pada saat musim hujan. 

Kerusakan komponen mekanik akibat 

terendam banjir tidak akan mengakibat-

kan kerusakan yang besar tetapi keru-

sakan pada komponen elektrik (generator 

dan sistem kontrol akan menyebabkan 

kerusakan  dan bisa diantipasi dengan 

cara  bongkar pasang . 
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