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ABSTRAK 
 

Peran energi dalam memenuhi kebutuhan manusia menjadi sangat penting seiring 
dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan sektor industri, dan transportasi. Energi 
air adalah salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah, murah dan ramah lingkungan, 
sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi konsumsi energi fosil yang 
ketersediannya terbatas dan mahal. Salah satu lokasi yang berpotensi sebagai membangkit 
listrik adalah aliran sungai Kokok Babak yang terletak di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok 
Tengah dengan potensi debit 4,25 m

3
/s dan head 40 m.  

Metodologi yang dilakukan pada penelitian perencanaan teknik PLTM meliputi 
identifikasi potensi yang berupa pengumpulan data-data yaitu data debit dan data curah hujan 
tahunan selama 10 tahun trakhir, pengukuran debit secara langsung, Kemudian perencanaan 
PLTM yang meliputi menghitung kapasitas daya PLTM, estimasi produksi energi tahunan 
PLTM, perencanaan dan pemilihan jenis turbin, perencanaan dan pemilihan generator, 
pemilihan transmisi daya mekanik, dan pemilihan sistem kontrol PLTM. 

Hasil yang dicapai dalam penelitian diantaranya kapasitas daya PLTM sebesar 
1.400 kW, produksi energi tahunan pembangkit 7.180,70 MWh jika dengan satu unit 
pembangkit dan 8.664,93 MWh jika dengan dua unit pembangkit. Komponen pembangkit yang 
sesuai kebutuhan perencanaan adalah turbin Francis dengan kecepatan putar 1000 rpm dan 
specific speed 363,46 rpm, generator sinkron 3 fasa berpenguat sendiri dengan tegangan 
output 400 Volt dan jumlah  kutub sebanyak 6 (enam). Untuk transmisi daya mekanik dipilih 
transmisi daya langsung dengan roda gigi. Sistem kontrol yang digunakan adalah sistem 
pengaturan beban dengan DLC (Digital Load Control). 

 
 

Kata Kunci: energi air, Generator, PLTM, turbin air 

ABSTRACT 
 

 Energy in meeting human needs becomes very important with the increasing 
population, the growth of the industrial sector, and transportation. Hydro is one of the renewable 
energy who sources are abundant, inexpensive and environmentally friendly, making it the right 
choice to reduce the consumption of fossil fuel who is limited and expensive. The river flow of 
Kokok Babak is one of the locations that have potential as generate electricity who located in 
the village of Aik Berik Central Lombok with the potential discharge of 4,25 m

3
/s and a head of 

40 m. 
 Methodology of research conducted of hydro power engineering planning includes 
identification of potential who include data collection in the form of data discharge and rainfall 
data for 10 years ago, measurement of discharge. This was followed by hydro power planning 
that include calculate power capacity hydro power, the estimated annual energy production of 
hydro power, planning and selecting  type of turbine, planning and selection type of generator, 
mechanical power transmission, and  hydro power control system. 
 The results achieved in research such as hydro power capacity of 1.400 kW, 
generating an annual energy production of 7.180,70 MWh if that use one generating unit and 
8.664,93 MWh if that use two generating units. Plant components in accordance with planning 
is a Francis turbine with a speed of 1000 rpm and a specific speed of 363.46 rpm, three-phase 
synchronous generator with self-excitation and 400 Volt output voltage with number of poles 6 
(six). For mechanical power transmission have direct power transmission with a gear. The 
control system used is a load management system with DLC (Digital Load Control). 
 
Keywords: hydro power, hydro turbine, Generator, PLTM. 
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PENDAHULUAN 
Air merupakan salah satu energi 

terbarukan yang jumlahnya melimpah, air 
sebagai pembangkit tenaga listrik merupakan 
pilihan yang tepat untuk menggantikan energi 
fosil yang jumlahnya semakin berkurang dan 
mahal. Pembangkitan dengan energi air 
merupakan salah satu pembangkit yang ramah 
lingkungan, ini dikarenakan dalam proses 
konversi energi, tenaga air hanya dipinjam 
sebagai pemutar turbin yang kemudian air 
tersebut dikembalikan lagi ke jalur utamanya. 
Tidak ada reaksi kimia dalam proses ini 
sehingga proses konversi tersebut tidak 
menghasilkan polusi atau hal-hal yang 
mencemari lingkungan. 

Untuk menggunakan energi air dalam 
pembangkitan diperlukan desain yang detail dan 
baik agar potensi energi air yang tersedia dapat 
dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satu 
lokasi yang berpotensi sebagai membangkit 
listrik adalah sungai Kokok Babak yang terletak 
di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.  

TAHAP PERENCANAAN PEMBANGKIT 
TENAGA MINIHIDRO 

Pelajaran mengenai perencanaan 
skema pembangkit tenaga air, baik untuk proyek 
rehabilitasi dan proyek baru, biasanya terdiri dari 
beberapa tahapan diantaranya: 
1. Desk study 
Bertujuan untuk lebih mengenal terhadap 
riwayat fisik, hidrologi dan sosial-ekonomi dari 
daerah proyek tanpa mengunjungi lokasi dengan 
hanya menggunakan peta, data hidrologi, dan 
lain-lain. 
2. Penilaian awal lokasi 
Kunjungan singkat ke lokasi yang diusulkan 
untuk membuktikan temuan desk study. 
3. Pre-feasibility study 
Proses peninjauan ulang penilaian awal untuk 
dikerjakan dengan lebih rinci. 
4. Feasibility study 
Penilaian terhadap suatu skema yang diusulkan 
apakah dilaksanakan atau tidak. 
5. Disain Rinci 
Persiapan untuk layout skema terperinci, saluran 
dan gambar struktur dalam bentuk final yang 
rinci. 
 
PENGUKURAN DEBIT  

Debit air adalah kecepatan aliran zat cair 
per satuan waktu. Pengukuran debit dapat 
dilakukan secara langsung dan secara tidak 
langsung. Pada penelitian ini dilakukan 
pengukururan debit secara langsung dengan 
langkah-langkah sebagai berikut (Sumber: 
Valentine, dkk, 2011): 

 Menentukan nilai A (luas penampang) 
sungai 

Untuk penampang sungai diilustrasikan 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Illustrasi penampang sungai.  
Maka luas penampang sungai dapat 
diketahui dengan persamaan: 

        ......................................... (1) 
Dengan A = luas penampang (m

2
) 

I = lebar segmen (m) 
d = kedalaman rata-rata (m) 

 Menentukan nilai V (kecepatan) aliran 
sungai 
Secara matematis dapat diketahui dengan 
persamaan: 

     ⁄   .................................... (2) 
Untuk jarak tempuh dapat diukur 

dengan roll meter. Sementara waktu tempuh 
diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
 Melepaskan pelampung bergerak 

mengikuti arah arus sungai dengan 
memastikan pergerakan pelampung 
sejauh 10 m. 

 Waktu tempuh merupakan nilai yang 
terukur pada stopwatch setelah 
pelampung bergerak sejauh 10 m.  

 Setelah nilai luas penampang sungai 
(A) dan kecepatan aliran (V) diperoleh, 
menghitung nilai debit (Q) dengan 
persamaan umum: 

          .............................. (3) 

 Menentukan nilai debit rata-rata debit 
dengan persamaan: 

           
∑ 

 
  ........................ (4)       

Dengan: n = jumlah pengukura 

KAPASITAS DAYA PLTM 

Pembangkitan tenaga air adalah suatu 
bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan 
ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga 
listrik, dengan menggunakan turbin air dan 
generator. Besarnya daya listrik secara 
matematis dapat dapat diketahui dengan 
persamaan (Arismunandar, dkk, 1972): 

           
 
  

 
  ...................... (5)      

Dengan: P = daya pembangkitan (kW) 
g = konstanta gravitasi (m/s

2
) 

Q = debit air (m
3
/s) 

H = tinggi jatuh bersih (m) 

 T= efisiensi turbin  
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 G = efisiensi generator  
Skema dari prinsip kerja dari sebuah 

PLTM ditunjukkan pada Gambar. 2. 
 

 
Gambar 2 Bagian-bagian PLTM 

  

PRODUKSI ENERGI TAHUNAN PLTM 

Produksi energi tahunan (E) merupakan 
besarnya energi yang dibangkitkan suatu 
pembangkitan terhadap perubahan debit 
sepanjang tahun atau dapat dinyatakan dengan 
persamaan (Indarto, dkk): 

           
  

  
  

       ...... (6)        

 
KOMPONEN-KOMPONEN PLTM 
BANGUNAN SIPIL 
1. Bendung (weir) 

Bendung berfungsi untuk menaikkan muka 
air sungai dan menambah head sehingga air 
dapat dialirkan menuju intake. 

2. Bangunan Sadap (Intake) 
Intake adalah bangunan di sisi kiri atau kanan 
bendung yang berfungsi untuk menyadap air 
sungai dengan kebutuhan dan dialirkan ke 
saluran pembawa sesuai dengan debit yang 
telah direncanakan. 

3. Saluran Pembawa (Head Race) 
Saluran pembawa adalah saluran yang 
berfungsi untuk mengalirkan air dari intake ke 
bak penenang atau pengendap sesuai 
dengan debit yang direncanakan. 

4. Bak Pengendap (Desilting Tank) 
Bak pengendap adalah bangunan yang 
berfungsi untuk mengendapkan lumpur yang 
terbawa oleh aliran air. 

5. Bak Penenang (Forebay) 
Bak penenang berfungsi untuk mengurangi 
kecepatan air yang masuk dari saluran, 
sehingga turbulensi air pada saat masuk ke 
dalam pipa pesat berkurang untuk dapat 
membangkitkan daya yang optimal. 

6. Pipa Pesat (penstock) 
Pipa pesat adalah pipa yang berfungsi untuk 
mengalirkan air dari bak penenang. Diameter 
pipa pesat dapat ditentukan dengan 
persamaan (Referensi Hydro Inventory Study 
PLN, 1999): 

                 
 ............................. (7) 

7. Rumah Pembangkit (Power House) 

Rumah pembangkit berfungsi untuk 
melindungi alat-alat pembangkit serta 
merupakan pusat kontrol dari sistem 
pembangkit. 

8. Saluran Pembuangan (Tailrace) 
Saluran pembawa adalah saluran yang 
berfungsi membawa air keluar dari rumah 
turbin setelah memutar turbin. 

TURBIN AIR 
Turbin air mengubah energi potensial air 

menjadi energi mekanis. Berdasarkan prinsip 
kerjanya, turbin air dikelompokkan menjadi 
beberapa macam diantaranya: 
1. Turbin Impuls 

Turbin impuls adalah turbin yang 
memiliki tekanan sama karena aliran air yang 
keluar dari nozzel tekanannya adalah sama 
dengan tekanan atmosfir sekitarnya. Khas dari 
turbin impuls adalah turbin Pelton yang biasanya 
digunakan untuk head yang tinggi. Kontruksi 
turbin Pelton ditunjukan pada Gambar 3 (Dixon 
S.L., dkk, 2014) 

 

Gambar 3 Kontruksi turbin Pelton. 
2. Turbin Reaksi 

Turbin ini dibuat sedemikian sehingga 
rotor bekerja karena aliran air dengan tinggi 
terjun karena tekanan, yang termasuk jenis ini 
adalah: 

 Turbin Francis 
Kontruksi turbin Francis ditunjukkan pada 
Gambar 4. 

 
Gambar 4 Kontruksi turbin Francis. 

Turbin Francis merupakan turbin jenis reaksi 
yang bekerja karena tekanan pada roda 
turbin yang mengakibatkan roda turbin 
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berputar dimana aliran air melalui rumah 
keong yang diarahkan dengan sudu 
pengarah menuju sudu jalan dari roda turbin. 
Turbin Francis digunakan untuk berbagai 
keperluan (wide range) dengan head 
menengah (medium head) (Mckinney J.D., 
dkk., 1983). 

 Turbin Kaplan 
Turbin Kaplan dipakai untuk head yang 
rendah. Kontruksi turbin Kaplan ditunjukkan 
pada Gambar 5 (Esha, 2004) 

Gambar 5 Kontruksi turbin Kaplan 

Bila daya putar P (kW), dengan head H 
(m) dan jenis turbin diberikan, maka rumus 
kecepatan putar turbin adalah (Arismunandar, 
dkk, 1972): 

     
   ⁄

   ⁄   ............................................. (8) 

Sehingga kecepatan jenis (specific speed) turbin 
dapat dihitung dengan persamaan: 

     
   ⁄

   ⁄   ............................................. (9) 

Dengan: n   = putaran turbin (rpm) 
P = daya yang keluar dari setiap         

rotor (runner) (kW) 
H   = tinggi jatuh efektif (m) 

Batasan cepat jenis (ns) ditentukan 
dalam hubungan dengan head untuk tiap jenis 
turbin (Arismunandar, dkk, 1972): 

Turbin Pelton: 12 ≤ ns ≤ 23  ........................ (10) 

Turbin Prancis: ns ≤ 
      

    
      ................. (11) 

Turbin Aliran Diagonal: ns ≤ 
      

    
      ..... (12) 

Turbin baling-baling: ns ≤ 
      

    
      ......... (13) 

Secara mendasar daerah kerja operasi turbin 
dikelompokkan berdasarkan head dan specific 
speed, seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Daerah operasi turbin. 

Jenis Turbin Variasi 
Head (m) 

Specific 
speed (rpm) 

Kaplan dan 
propeller 

2 < H < 20 340 - 1000 

Francis 10 < H < 350 80 - 400 

Pelton 50 < H < 
1000 

12 - 30 

Crossflow 6 < H < 100 20 – 80  

Turgo 50 < H < 250 20 - 70 
(Sumber: Kurniawan A., dkk, 2009) 

Kecepatan lari (runaway speed) suatu 
turbin adalah kecepatan putar turbin tanpa 
beban dengan debit tertentu. Kecepatan 

maksimum yang mungkin terjadi disebut 
kecepatan lari maksimum. Pada umumnya 
kecepatan lari adalah 1,85 kali kecepatan putar 
normal (kecepatan putar yang direncanakan) 
untuk turbin pelton, 1,6-2,2 kali untuk turbin 
Francis, 1,8-2,3 kali untuk turbin aliran air 
diagonal dan 2,2-3,2 kali untuk turbin Kaplan 
(Arismunandar, dkk, 1972): 

Pemilihan jenis turbin dapat 
diperhitungkan dengan mempertimbangkan 
parameter-parameter khusus yang 
mempengaruhi sistem operasi turbin yaitu 
(Asrori, 2011): 

 Faktor head dan debit yang dimanfaatkan 
untuk operasi turbin merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi pemilihan jenis 
turbin (Gambar 6 Diagram Q/H). 

 Faktor daya (power factor) yang diinginkan 
berkaitan dengan head dan debit yang 
tersedia. 

 Kecepatan putaran turbin yang 
ditransmisikan ke generator. Sebagai 
contoh untuk sistem transmisi antara 
generator dengan turbin dengan head 
rendah sebuah turbin reaksi dapat 
mencapai putaran yang diinginkan. 

 
Gambar 6 Diagram hubungan antara debit 

terhadap head (Q/H). 
 

GENERATOR SINKRON 3 FASA 

Generator adalah suatu peralatan yang 
berfungsi mengubah energi mekanik menjadi 
energi listrik. Kontruksi generator sinkron 
ditunjukkan pada Gambar 7 (Sumanto, 1993). 

 
Gambar 7 Kontruksi generator sinkron. 

Apabila satu siklus tegangan ac induksi 
dihasilkan oleh satu pasang kutub (U dan S), 
maka banyak siklus tegangan yang dihasilkan 
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untuk satu kali putaran rotor sama dengan 
banyak jumlah pasang kutub (p/2) yang ada 
pada rotor. Apabila frekuensi (f) dari tegangan 
dimaksudkan sebagai banyak siklus tegangan 
(cycle) yang terjadi selama satu detik, dan 
kecepatan putar rotor (n) dinyatakan dalam 
satuan putaran/round per menit (rpm), maka 
persamaan frekuensi tegangan dapat dinyatakan 
dengan (Citarsa, 2012): 

f = siklus tegangan per detik  

 = banyak siklus untuk satu putaran rotor x 
banyak putaran per detik (rps) 

= jumlah pasang kutub rotor x banyak putaran 
per menit/60 

= 
 

 
 

 

  
  

   

   
 (Hz atau cps)  .................... (14) 

Sehingga karena frekuensi tegangan umumnya 
sudah ditentukan (di Indonesia 50 Hz), dan 
karena jumlah kutub rotor bernilai tetap untuk 
suatu generator sinkron 3 fasa tertentu, maka 
kecepatan putar rotornya pun menjadi akan 
bernilai tetap yaitu sebesar (Citarsa, 2012): 

  
     

 
  ................................................. (15) 

Dengan: p = jumlah kutub  
 n = kecepatan putar (rpm) 
 f = frekuensi (50 Hz) 

Dengan demikian jumlah kutub (p) dapat 
diketahui dengan persamaan (Citarsa, 2012): 

   
     

  
  ................................................ (16) 

Tabel 2 Standar kecepatan putaran 
generator. 

Jumlah 
Kutub 

Kecepatan 
Rotasi 
(rpm) 

Jumlah 
Kutub 

Kecepatan 
Rotasi 
(rpm) 

4 1500 14 429 

6 1000 16 375 

8 750 18 333 

10 600 20 300 

12 500 24 250 
(Sumber: Kurniawan A., dkk, 2009) 

Besarnya daya listrik yang dipakai oleh 
suatu alat listrik ditentukan oleh besarnya 
tegangan (V) dan arus listrik (l) yang mengalir di 
dalam listrik tersebut. Daya sesungguhnya yang 
terpakai (P) diketahui dengan persamaan 
(Kurniawan, A., dkk, 2009): 

             ................................... (17) 

   
 

     
  ................................................ (18) 

Dengan: P = daya sesungguhnya dalam Watt 
V I = daya semu dalam satuan Volt 

Ampere 
     = faktor daya 

Dengan memperhatikan rugi-rugi generator serta 
untuk menjamin kinerja generator maka perlu 
adanya faktor keamanan biasanya 25%. 
Pemilihan generator berdasarkan daya 
ditunjukkan pada Tabel 3. 
Tabel 3 Pemilihan generator berdasarkan daya. 

Daya 
Terpasang 

Tipe Generator Fasa 

< 10 Kw Sinkron 1 fasa 
atau 3 fasa 

1 atau 3 

< 10 - 30Kw Sinkron 3 fasa 3 

< 10 - 30kW Sinkron 3 fasa 3 
  (Sumber: Kurniawan A., dkk, 2009) 

TRANSMISI DAYA MEKANIK 

Transmisi daya berperan untuk 
menyalurkan daya dari poros turbin ke poros 
generator. Secara umum sistem transmisi daya 
dapat dikelompokkan menjadi sistem transmisi 
daya langsung (direct drives) dan sistem 
transmisi daya tidak langsung (indirect drives). 

Sistem transmisi daya langsung (direct 
drives) ini daya dari poros turbin rotor langsung 
ditransmisikan ke poros generator yang bersatu 
dengan sebuah kopling. Kelebihan konstruksi 
sistem transmisi ini menjadi lebih kompak, 
perawatan mudah, efisiensi tinggi dan tidak 
memerlukan elemen mesin lain seperti belt dan 
pulley. 
 
SISTEM KONTROL  

Sistem kontrol berfungsi untuk 
menyeimbangkan energi input dengan energi 
output dengan mengatur input (flow) atau 
mengatur output (listrik), sehingga akan 
seimbang. Governor berfungsi untuk menjaga 
kecepatan turbin tetap konstan dikarenakan 
kecepatan berfluktuasi jika ada perubahan 
beban, head dan debit.  

Governor Jenis dummy load dapat 
dikendalikan oleh IGC (Induction Generator 
Controller) atau ELC (Electronic Load 
Controller). Prinsip kerja DLC secara sederhana 
adalah apabila daya yang diserap oleh 
konsumen berubah akan terdeteksi oleh DLC 
dan dengan segera merubah daya yang masuk 
ke ballast load. Sistem ballast load DLC pada 
masing-masing fasa terdapat dua step ballast. 
Ballast 1 akan terisi terlebih dahulu kemudian 
setelah ballast 1 penuh maka ballast 2 yang 
akan diisi. Begitu juga sebaliknya. Untuk 
pengaturan arus ballast digunakan SCR. SCR 
tidak lain merupakan saklar electronics yang 
mengatur besar kecilnya daya yang dibuang ke 
ballast load, yang mana SCR dikontrol oleh DLC 
secara otomatis. Diagram selengkapnya DLC 
dapat dilihat pada Gamabar 8 (PT Renerconsys, 
2010).    
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Gambar 8 Single line diagram Electonic Load 
Control dengan 2 step ballast load. 
Kapasitas ballast load dapat dihitung 

dengan persamaan: 

             ..................................... (19) 

Dengan:    = kapasitas ballast load (kW) 

   = output generator (kVA) 

   = faktor daya  

   = faktor keamanan 1,2-1,4 kali dari  
output generator dalam kW 
(Sumber: Manuals and Guidelines 
for Micro-hydropower 
Developmentin Rural 
Electrification Volume I: 2009)  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan 
meliputi perencanaan teknik yang meliputi 
perhitungan dan analisis PLTM. Perencanaan 
teknik terdiri dari perhitungan diameter pipa 
pesat dan panj, perhitungan dan pemilihan jenis 
turbin, perencanaan generator, pemilihan sistem 
transmisi daya mekanik, pemilihan sistem 
kontrol dan pemilihan sistem eksitasi generator. 
Pada penelitian ini dilakukan perhitungan 
kapasitas daya dan estimasi produksi energi 
PLTM selama satu tahun sebagai faktor penting 
dalam perencanaan awal PLTM. 

 
LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 
DATA DAN SURVEY 
1. Studi Literatur 

Peneliti mempelajari hasil-hasil penelitian 
terdahulu, hal-hal yang berkaitan dengan 
PLTM. 

2. Survey 
Melakukan survey untuk mendapatkan 
gambaran tentang potensi PLTM di saluran 
irigasi Kokok Babak. 

3. Pengambilan Data 
a. Debit Sungai Kokok Babak 

 Aliran sepanjang Qf (firm flow) yaitu 
sebesar Q100% = 1.7 m

3
/s (365 

hari) 

 Aliran tambahan Qs (secondary 
flow) Q50% = 3.1 m

3
/s (182 hari).  

 Aliran sisa Qd (dump flow) yaitu 
sebesar Q = 4.25 m

3
/s.  

b. Kurva lama debit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9 Kurva Durasi Debit pada 
Bendung Kokok Babak. (Sumber: PT 

Sumber Daya Investasi) 
PLTM Kokok Babak direncanakan 

dengan debit 4,25 m
3
/s, hal ini 

dikarenakan melihat probabilitas debit 
yang cukup besar yaitu 30% dengan 
jumlah kejadian selama 109,5 hari. 
Dalam perhitungan produksi energi 
tahunan PLTM Kokok Babak 
direncanakan dengan dua alternative.  

 Produksi energi tahunan dengan 
satu unit pembangkit 
Kapasitas generator PLTM Kokok 
Babak direncanakan 1400 kW 
dimana rentang operasi turbin yang 
digunakan 45%-110% (Laporan Studi 
Kelayakan Pembangkit Listrik 
Tenaga Minihidro (PLTM) Kokok 
Babak Kapasitas 2300 kW Batukliang 
Utara, Kab. Lombok Tengah, Propinsi 
Nusa Tenggara Barat, 2014). Variasi 
debit yang mampu memutar turbin 
disajikan pada Tabel 4. 
Tabel 4 Variasi debit untuk satu unit 

pembangkit. 

Prob. (%) Q (m
3
/s) 

30 4,25 

35 3,87 

40 3,58 

45 3,38 

50 3,10 

55 2,87 

60 2,52 

65 2,10 

70 1,97 

 Produksi energi tahunan dengan dua 
unit pembangkit 
Kapasitas generator PLTM Kokok 
Babak direncanakan 2 x 700 kW. 
Debit rencana yang digunakan untuk 
memutar turbin untuk generator unit 
satu disajikan pada Tabel 5.  
Tabel 5 Debit rencana untuk dua unit 

pembangkit (unit 1). 

Prob. 
(%) 

Q 
(m

3
/s) 

Prob. 
(%) 

Q 
(m

3
/s) 
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30 2,13 65 2,10 

35 1,74 70 1,97 

40 1,45 75 1,89 

45 1,60 80 1,83 

50 1,55 85 1,77 

55 1,43 90 1,71 

60 2,13 95 1,70 

Tabel 6 Debit rencana untuk dua unit 
pembangkit (unit 2). 

Prob. (%) Q (m
3
/s) 

40 2,13 

45 1,60 

50 1,55 

55 1,44 

c. Tinggi jatuh bersih dari bak penenang 
(headpon) sampai penstock setinggi 40 
meter. 

4. Interview 
Merupakan suatu cara pengumpulan data 
yang dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara dan observasi dengan 
orang-orang yang berpengalaman dibidang 
PLTM.. 

DIAGRAM ALIR PERENCANAAN 

Langkah penelitian yang diambil dapat 
dibuat menjadi diagram alir yang dapat dilihat 
pada Gambar 10. 

Mulai
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Gambar 10 Diagram alir perencanaan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PERENCANAAN PLTM 

Parameter-parameter desain yang 
ditentukan dalam penelitian perencanaan PLTM 
ini meliputi: 
1. Penentuan lokasi PLTM 
2. Penentuan data head dan debit air. 
3. Penentuan panjang dan diameter pipa 

pesat. 

4. Pemilihan jenis/kapasitas/tipe peralatan-
peralatan mekanikal-elektrikal meliputi: 
turbin, generator, transmisi daya mekanik, 
penguat medan (exiceter), dan sistem 
kontrol. 
 

PENGUKURAN DEBIT AIR SUNGAI KOKOK 
BABAK  

Pengukuran debit suangi Kokok Babak 
dilakukan dengan metode pelampung dengan 
menganggap bentuk penampang sungai seperti 
terlihat pada gambar 1. 
1. Menentukan luas penampang sungai (A) 

Dengan: I = 8,5 m 

    
                    

 
         

Maka luas penampang sungai diketahui 
dengan pers. 1. 

         
          

          
2. Menentukan kecepatan aliran (V) dengan 

pers. 2. 
Dengan: s = 10 m 

 t = 8 s 

Maka   
 

 
  

  

 
          

3. Menentukan nilai debit dengan pers. 3. 

         
           

  5,74 m
3
/s 

Pengukuran debit sungai Kokok Babak 

dilakukan di 5 titik lokasi sungai, sehingga nilai 

rata-rata debit dihitung dengan pers. 4. 

          

  
                        

 
 

           ⁄  
 
KAPASITAS DAYA PEMBANGKITAN 

Besarnya kapasitas pembangkitan dapat 
dihitung dengan Pers. 5. 

                    
 
  

  
         

Berikut adalah data debit rencana dan head dari 
studi Hidrologi dan Sipil yang diperoleh dari PT. 
Sumber Daya Investasi diantaranya: 

Q30% = 4,25 m
3
/s (109,5 hari) 

H = tinggi jatuh bersih = 40 m  

 T= efisiensi turbin (0,70 – 0,90) 

 G = efisiensi generator (0,9 – 0,95)  
Maka besarnya daya yang dapat dibangkitkan: 

                                

             
Perencanaan PLTM Kokok Babak 

direncanakan dengan debit 4,25 m
3
/s (Q30%) 

sebagai debit rencana. Kapasitas daya rencana 
adalah 1.400 kW. Pembangunan PLTM Kokok 
Babak direncanakan untuk disuplai ke sistem 
grid/PLN. 
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PERHITUNGAN PRODUKSI ENERGI 
TAHUNAN PLTM 

Produksi energi tahunan pembangkitan 
PLTM Kokok Babak jika menggunakan satu unit 
generator sebagai berikut: 
Saat Probabilitas = 30%; hari = 109,5; dengan Q 
= 4,25 m

3
/s dan jumlah kejadian = 109,5. Maka 

produksi energi pembangkitan pers. 6. 
            

  
  

  
      

                               

              
Variasi debit yang digunakan untuk menghitung 
produksi energy tahunan sebagaimana yang 
ditunjukkan pada Tabel 3.1. Dengan demikian 
jumlah total produksi energi yang dihasilkan 

adalah 7.180,70 MWh. 

Produksi energi tahunan pembangkitan 
PLTM Kokok Babak jika menggunakan dua unit 
generator sebagai berikut: 
Saat Probabilitas = 30%; hari = 109,5; dengan Q 
= 2,13 m

3
/s dan jumlah kejadian = 109,5. Maka 

produksi energi pembangkitan Pers. (2-6).  
            

  
  

  
      

                               
              

Variasi debit yang digunakan untuk menghitung 
produksi energy tahunan sebagaimana yang 
ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. 
Dengan demikian jumlah produksi energi yang 
dihasilkan adalah 5.480,53 MWh (unit 1) dan 

3.184,41 MWh (unit 2), sehingga jumlah total 

energi yang didapatkan dengan dua unit 

pembangkit adalah 8.664,93 MWh. 

 
PERHITUNGAN DIAMETER PIPA PESAT DAN 
PERENCAANAAN TURBIN 
PERHITUNGAN DIAMETER PIPA PESAT 

Perhitungan diameter pipa pesat pada 
perencanaan PLTM Kokok Babak mengacu 
pada Referensi Hydro Inventory Study PLN, 
1999 pers. 7. 

                

                 

         
Layout pipa pesat PLTM Kokok Babak 
ditunjukkan pada Gambar 11. 

 
PINTU PENGATUR

KOLAM PENAMPUNG

RUMAH
PEMBANGKIT

H=40 M

DIAMETER PIPA PESAT Ø 1,40 M

PANJANG PIPA PESAT  128 M

Gambar 11 Layout pipa pesat. 

 

PERENCANAAN TURBIN 
Dalam perencanan turbin dilakukan 

beberapa perhitungan diantaranya adalah 
perhitungan daerah kecepatan jenis turbin, 
kecepatan jenis turbin, specific speed turbin, dan 
runaway speed turbin. 
1. Daerah batasan cepat jenis turbin 

Untuk turbin Francis dihitung dengan pers. 
11. 

                   
      

    
      

            
Untuk turbin Francis dihitung dengan pers. 
12. 

                            
      

    
      

            
Untuk turbin Francis dihitung dengan pers. 
13. 

 

                  
      

    
     

            

2. Kecepatan putar (n) turbin 
Kecepatan putar untuk tiap turbin dapat 
dihitung dengan pers. 8. 

                      

    

    
              

                          

    

    
            

                     

    

    
             

3. Spesific speed (  ) turbin 

Kecepatan putar untuk tiap turbin dapat 
dihitung dengan pers. 9. 

                   
 √ 

   ⁄
            

                      
 √ 

   ⁄
              

                  
 √ 

   ⁄
            

 
PEMILIHAN TURBIN  

Berdasarkan daerah operasi turbin 
sesuai pada Tabel 2,3, grafik hubungan debit 
terhadap head pada Gambar 2.11. Kemudian 
sesuai dengan hasil perhitungan daerah spesific 
speed, putaran turbin, dan nilai spesific speed 
turbin maka turbin yang memenuhi kebutuhan 
perencanaan PLTM Kokok Babak adalah turbin 
Francis baik jika menggunakan satu unit 
pembangkit ataupun menggunakan dua unit 
pembangkit. Layout turbin Francis ditunjukkan 
pada Gambar 12. 
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Gambar 12 Layout turbin Francis. 

PERENCANAAN GENERATOR 
Berdasarkan perhitungan dan pedoman 

dalam perencanaan PLTM dengan potensi 
sungai Kokok Babak dengan Pembangkitan 
dengan daya > 30 kW menggunakan generator 
sinkron (Kurniawan, dkk, 2009). 
A. Pembangkitan dengan satu unit generator 

Daya keluaran   = 1400 kW 
Tegangan kerja 3 fasa = 400 V 
Putaran    = 1000 rpm  
Daya keluaran generator: 

        
         

   
          

Dengan faktor keamanan 25% (Kurniawan, 
dkk, 2009). 
Maka:               

=            

                                        

    
    

  
           

   
   

  
  

    

     
               

B. Pembangkitan dengan dua unit generator 
Daya keluaran   = 700 kW 
Tegangan kerja 3 fasa = 400 V 
Putaran    = 1000 rpm  
Daya keluaran generator: 

        
       

   
           

Dengan faktor keamanan 25% (Kurniawan, 
dkk, 2009). 

Maka: S             5 
            

                                        

    
    

  
           

   
   

  
  

    

     
               

Dari perhitungan di atas didapatkan 
generator yang mendekati kebutuhan 
perencanaan adalah generator dengan 
merk Stamford CH6 dan Stamford CH7 
dengan layout ditunjukkan pada Gambar 
13. dan 14. 

830

Ø810

1643

639 778,5

 

Gambar 13 Layout generator sinkron 2200 kVA. 

1535

595 719.5

Ø403 Ø834

Gambar 14 Layout generator sinkron 1135 kVA) 

PEMILIHAN TRANSMISI DAYA MEKANIK 
Dalam perencanaan transmisi daya 

mekanik dengan roda gigi diperlukan beberapa 
perhitungan diantaranya: 

Speed ratio roda gigi:     
  

  
  

  

  
  

   

  
  

Dengan: n = kecepatan (rpm) 
d = diameter (m)  
z = jumlah gigi  

 Dari persamaan di atas terlihat bahwa 
dalam perencanaan transmisi daya mekanik 
dengan roda gigi memungkinkan menggunakan 
perbandingan-perbandingan dengan rasio 
putaran tertentu sesua dengan kebutuhan 
perencanaan. Dalam perencanaan ini 
direncanakan menggunakan transmisi 1:1, hal 
ini dikarenakan kecepatan generator dan turbin 
sama. 
 
PEMILIHAN SISTEM KONTROL 

Sistem pengaturan beban yang 
digunakan pada perencanaan ini adalah Digital 
Load Controller (DLC). Sistem kontrol ini 
terintegrasi pada panel kontrol (switch gear). 
Spesifikasi pengontrol yang dipilih pada PLTM 
Kokok Babak adalah DLC dengan mode operasi 
stand alone. Line diagram DLC dengan mode 
stand alone operation ditunjukkan pada Gambar 
15. 
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Gambar 15 Line diagram DLC dengan mode 
stand    alone operation. 

Keterangan Gambar: 
G Sycronous 

Generator 
AVR Automatic Voltage 

Regulator 
V Volt Meter CB Circuit Breaker 
H Hour Meter K Kontaktor 
Hz Frequency 

Meter 
SCR Silcone Controled 

Rectifier 
PL Pilot Lamp ELC Electronic Load 

Control 
CT Current 

Transformer 
  

DLC sebagai pengontrol beban yang 
menggunakan dumy load, maka harus diketahui 
kapasitas dumy load yang sesuai dengan beban 
yang akan dikontrol agar didapatkan 
pengontrolan yang optimal.  
1. Kapasitas dumy load untuk satu unit 

pembangkit 
Kapasitas dumy load dapat diketahui 
dengan Persamaan (2-31) 
             

               
          

 
KESIMPULAN 

PLTM Kokok Babak didesain 
berdasarkan head 40 meter dan debit 4,25 m

3
/s, 

dengan demikian didapat beberapa kesimpulan:
 

I. Perencanaan PLTM Kokok Babak meliputi:  
a. Kapasitas daya desain pembangkitan 

didapatkan yaitu 1.666 kW untuk daya 
input turbin, 1.499 kW untuk daya output 
turbin, dan 1.400 kW untuk daya output 
generator. 

b. Berdasarkan daerah operasi turbin, grafik 
pemilihan turbin, dan nilai specific speed 
turbin yaitu 363,46 rpm untuk  turbin 
dengan disain satu unit pembangkit dan 
362,97 rpm untuk turbin dengan desain 
dua unit pembangkit maka didapatkan 
tipe turbin yang sesuai dengan desain 
adalah turbin Francis. 

c. Dengan kapasitas daya desain 1400 kW, 
maka generator yang sesuai dengan 
kebutuhan desain adalah generator 
sinkron 3 fasa. 

d. Transmisi daya mekanik PLTM Kokok 
Babak menggunakan transmisi roda gigi 

dikarenakan beberapa faktor yaitu jarak 
antara poros turbin dan poros generator 
berdekatan, mampu mentransmisikan 
beban dengan kecepatan tinggi, dan 
kontruksinya sederhana. 

e. Sistem kontrol yang dipilih pada 
perencanaan PLTM Kokok Babak adalah 
Digital Load Control (DLC) dikarenakan 
DLC memiliki respon yang cepat, harga 
murah, kontruksi yang sederhana. 

II. Produksi energi PLTM Kokok Babak 
a. Estimasi produksi energi tahunan yang 

dihasilkan PLTM Kokok Babak adalah 
7.180,70 MWh jika menggunakan satu 
unit pembangkit dan 

Estimasi produksi energi tahunan yang 
dihasilkan PLTM Kokok Babak adalah 
8.664,93 MWh jika menggunakan dua 
unit pembangkit 
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