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Acara 1 

Pokok bahasan     :  Potensi Sumberdaya Air 

Judul Praktikum      :  Pengukuran Curah Hujan 

Lokasi      :  Workshop TET dan Lapang 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

    1. Mahasiswa diharapkan dapat memahami penggunaan alat penakar 

hujan 

2.   Mahasiswa dapat menentukan curah hujan 

3.   Mahasiswa dapat memperkirakan  jumlah air hujan yang turun  

B. Dasar Teori 

B.1. Hujan 

Hujan merupakan komponen utama daur air di dalam atau wilayah. 

Hujan juga merupakan sumber air utama suatu wilayah. Curah hujan yang 

kecil akan mengakibatkan kestimbangan air disuatu wilayah mengalami defisit 

yang cukup besar, terutama di wilayah tropis yang laju evaporasinya cukup 

besar. Variabel hujan (presipitasi) yakni : curahan (tebal), lama (durasi), dan 

intensitas hujan merupakan variabel atau vaktor penting dalam pengendalian 

air limpasan permukaan dan rekayasa konservasi tanah dan air (Mawardi, 

2012). 

Indonesia termasuk dalam wilayah yang beriklum tropika basah, dengan 

ciri-ciri pola hujan yang berbeda dengan wilayah yang beriklim tropika atau 

beriklim sedang (temperate). Namun demikian karena indonesia meliputi 

kawasan yang sangat luas, maka pola hujan yang jatuh di wilayah indonesia 

sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi topografis dan geografis wilayah 

masing-masing. 

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar 

selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas 

permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Satuan 

CH adalah mm, inch, terdapat beberapa cara mengukur curah hujan. Curah 

hujan (mm) : merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat 

yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 

(satu) millimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang 

datar tertampung air setinggi satu millimeter atau tertampung air sebanyak 

satu liter. Curah hujan kumulatif (mm) : merupakan jumlah hujan yang 

terkumpul dalam rentang waktu kumulatif tersebut. Dalam periode musim, 

rentang waktunya adalah rata-rata panjang musim pada masing-masing 

Daerah Prakiraan Musim (DPM). 
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B2. Jenis-jenis hujan 

Jenis-jenis hujan berdasarkan terjadinya adalah sebagi berikut ini. 

1. Hujan siklonal, yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik 

disertai dengan angin berputar. 

2. Hujan zenithal, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator, 

akibat pertemuan Angin Pasat Timur Laut dengan Angin Pasat 

Tenggara. Kemudian angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-

gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh 

dan turunlah hujan. 

3. Hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena angin yang 

mengandung uap air yang bergerak horisontal. Angin tersebut naik 

menuju pegunungan, suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi 

kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar pegunungan. 

4. Hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin 

bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara 

kedua massa itu disebut bidang front. Karena lebih berat massa udara 

dingin lebih berada di bawah. Di sekitar bidang front inilah sering 

terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. 

5. Hujan muson atau hujan musiman, yaitu hujan yang terjadi karena 

Angin Musim (Angin Muson). Penyebab terjadinya Angin Muson adalah 

karena adanya pergerakan semu tahunan Matahari antara Garis Balik 

Utara dan Garis Balik Selatan. Di Indonesia, hujan muson terjadi bulan 

Oktober sampai April. Sementara di kawasan Asia Timur terjadi bulan 

Mei sampai Agustus. Siklus muson inilah yang menyebabkan adanya 

musim penghujan dan musim kemarau. 

B3. Alat Penakar Hujan 

Alat penakar hujan ada yang manual dan otomatis. Alat penakar hujan 

manual pada dasarnya hanya berupa container atau ember yang telah 

diketahui diameternya. Pengukuran hujan dengan menggunakan alat ukur 

manual dilakukan dengan cara air hujan yang tertampung dalam tempat 

penampungan air hujan tersebut diukur volumenya setiap interval waktu 

tertentu atau setiap satu kejadian hujan. Dengan cara tersebut hanya diperoleh 

data curah hujan selama periode tertentu. Alat penakar hujan manual ada dua 

jenis, yaitu: ombrometer biasa dan ombromrter observatorium. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuator
http://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angin_Muson&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_Balik_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_Balik_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_Balik_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/April
http://id.wikipedia.org/wiki/Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Musim_kemarau
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Gambar 1. Ombrometer biasa 

1. Penakar Hujan Ombrometer Biasa 

Penakar hujan ini tidak dapat mencatat sendiri (non 

recording),bentuknya sederhana terbuat dari seng plat tingginya sekitar 60cm 

di cat alumunium, ada juga yang terbuat dari pipa paralon tingginya 100 cm. 

Prinsip kerja Ombrometer menggunakan prinsip pembagian antara volume air 

hujan yang ditampung dibagi luas mulut penakar. Ombrometer biasa diletakan 

pada ketinggian 120-150 cm. Kemudian luas mulut penakar dihitung, volume 

air hujan yang tertampung juga dihitung. Cara pengamatan: 

 Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00 waktu setempat 

atau pada jam-jam tertentu 

 Letakan gelas penakar di bawak kran dan kran dibuka agar airnya 

tertampung ke dalam gelas ukur 

 Jika curah hujan melebihi 25mm sebelum mencapai skala 25mm kran 

dapat ditutup dahulu dan dilakukan pencatatan. Lalu dilanjutkan sampai 

air dalam baik habis dan dicatat 

 Pembacaan curah hujan pada gelas penakar dilakukan tepat pada dasar 

menikusnya 

 Bila dasar menikus tidak tepat pada garis skala, diambil garis skala yang 

terdekat dengan menikusnya 

 Bila dasar menikus tepat pada pertengahan antara dua garis skala, 

diambil atau dibaca ke angka ganjil, misal 17,5mm menjadi 17mm, 24,5 

mm menjadi 25 mm. 

  

 

 

https://ilmugeografi.com/wp-content/uploads/2016/06/1-1.png
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2. ombrometer observatorium 

Penakar hujan tipe observatorium adalah penakar hujan manual yang 

menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujan. Penakar 

hujan ini merupakan penakar hujan yang banyak digunakan di Indonesia dan 

merupakan standar di Indonesia. Penakar ombrometer observatorium memiliki 

kelebihan, yaitu mudah dipasang, mudah dioprasikan, dan pemeliharaanya 

juga relatif mudah. 

Kekurangannya adalah data yang didapat hanya untuk jumlah curah 

hujan selama periode 24 jam, beresiko kekurasakan gelas ukur, dan resiko 

kesalahan pembacaan dapat terjadi saat membaca permukaan dari tinggi air di 

gelas ukur sehingga hasilnya dapat berbeda. 

 

Gambar 2. Ombrometer observatorium 

C. Bahan dan Alat  

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah ombrometer, 

gelas ukur,  alat tulis untuk mencatat. Bahan yang digunakan adalah air hujan. 

D. Prosedur Kerja 

1.   Mahasiswa menyiapkan peralatan 

2.   Mahasiswa menerima pengarahan dari dose/teknisi 

3.   Mahasiswa menuju ke lokasi alat ukur hujan. 

4.   Mahasiswa menakar air hujan yang terdapat dalam ombrometer. 

5.   Mahasiswa menghitung curah hujan. 

6. Mahasiswa memperkirakan jumlah hujan yang turun di wilayah tersebut. 

 

E. Tugas  

1. Tentukan curah hujan yang terjadi 

2. Perkirakan volume total air hujan yang turun di wilayah tersebut. 

 

https://ilmugeografi.com/wp-content/uploads/2016/06/2-1.png
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Acara 2 

Pokok bahasan     :  Potensi Air Sungai 

Judul Praktikum      :  Pengukuran Debit Aliran Sungai 

Lokasi      :  Workshop TET dan Lapang 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1.  Mengukur kecepatan aliran air sungai (saluran terbuka) 

2. Menentukan debit aliran sungai 

B. Dasar Teori 

Debit aliran adalah laju air ( dalam bentuk volume air ) yang melewati 

suatu penampang melintang sungai per satuan waktu, dalam system SI 

besarnya debti dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik ( m3/dt). 

Sedangkan dalam laporan-laporan teknis, debit aliran biasanya ditunjukan 

dalam bentuk hidrograf aliran. Hidrograf aliran adalah suatu perilaku debit 

sebagai respon adanya perubahan karakteristik biogeofisik yang berlangsung 

dalam suatu DAS oleh adanya kegiatan pengelolaan DAS dan / atau adanya 

perubahan (fluktuasi musiman atau tahunan) iklim. 

Teknik pengukuran debit aliran langsung di lapangan pada dasarnya 

dapat dilakukan melalui empat katagori ( Gordon et al., 1992):  

1. Pengukuran volume air sungai 

2. Pengukuran debit dengan cara mengukur kecepatan aliran dan menentukan 

luas penampang melintang sungai. 

3. Pengukuran debit dengan menggunakan bahan kimia ( pewarna) yang 

dialirkan dalam aliran sungai (substance tracing method). 

4. Pengukuran debit dengan membuat bangunan pengukuran debit seperti weir 

( aliran air lambat) atau flume ( aliran cepat).  

Pada katagori pengukuran debit yang kedua, yaitu pengukuran debit 

dengan bantuan alat ukur current meter atau sering dikenal sebagai 

pengukuran debit melalui pendekatan velocity-area method yang paling banyak 

digunakan dan berlaku untuk kebanyakan aliran sungai. Current meter berupa 

alat yang berbentuk propeller dihubungkan dengan kotak pencatat ( monitor 

yang akan mencatat jumlah putaran selama propeller tersebut berada dalam 

air) kemudian dimasukan ke dalam sungai yang akan diukur kecepatan 

alirannya.Bagian ekor alat tersebut yang berbentuk seperti sirip akan berputar 

karena gerakan lairan air sunagi. Kecepatan lairan air akan ditentukan dengan 

jumlah putaran per detik yang kemudian dihitung akan disajikan dalam monitor 

kecepatan rata-rata aliran air selama selang waktu tetentu. Pengukuran 

dilakukan dengan membagi kedalaman sungai menjadi beberapa bagian 
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dengan leber permukaan yang berbeda. Kecepatan aliran sungai pada setiap 

bagian diukur sesuai dengan kedalaman sesuai tipe curent meternya. 

Setelah kecepatan aliran sungai dan luasnya didapatkan, debit aliran 

sungai dapat dihitung dengan menggunakan persamaan matematis: Q = A V  

Dimana Q adalah debit ( m3/dt) V adalah kecepatan (m/dt) A adalah luasan 

sungai (m2). 

 

 

Gambar 3.  Curent meter 

 

C. Alat dan Bahan 

 Curent meter beserta perlengkapannya 

 meteran 

 tali 

 Form  pencatatan data 

D. Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa mengambil bahan dan peralatan yang telah disiapkan. 

2. Mahasiswa mendapatkan arahan penggunaan curent meter dari 

dosen/teknisi. 

3. Mahasiswa menuju lokasi pengukuran debit. 

4. Mahasiswa mengukur dimensi penampang sungai. 

5. Mahasiswa menentukan pembagian segmen pengukuran lebar dan 

kedalaman sungai. 

6. Mahasiswa melakukan pengukuran kecepatan aliran dengan curent 

meter. 

7. Mahasiswa menghitung kecepatan aliran. 



BKPM Teknologi Mikrohidro      7 

8. Mahasiswa menghitung debit aliran sungai 

  

E. Tugas 

1. Tentukan kecepatan aliran pada masing-masing segmen 

2. Tentukan debit aliran. 
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Acara 3 

Pokok bahasan     :  Potensi Air Sungai 

Judul Praktikum      :  Penentuan Elevasi Terjunan Air 

Lokasi      :  Workshop TET dan Lapang 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami cara kerja abney level 

2. Mahasiswa dapat menentukan tinggi terjunan air 

B.Dasar Teori 

Tinggi elevasi terjunan air sangat penting bagi penentuan potensi daya 

air yang mengalir. Salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan 

abney level.  

  Abney level adalah sebuah alat yang dipakau untuk mengukur 

ketinggian yang terdiri dari skala busur derajat. Beberapa kelebihan abney 

level adalah mudah untuk digunakan, relative murah dan akurat. Abney level 

digunakan untuk mengukur derajat dan elevasi topografi. Alat ini berupa 

teropong yang dilengkapi dengan busur setengah lingkaran.  

 

Gambar 4. Ilustrasi penggunaan abney level 

 Berdasarkan ilustrasi Gambar 4  maka rumus untuk mendapatkan hasil tinggi 

target yaitu : 

Tinggi target = tinggi mata + ( J tan 𝛼) 

 

Metode mengukur dengan abney level yaitu : 

1. pegang alat abney level, letakkan lubang tempat membidiknya di mata 

2. bidikan ke suatu sasaran yang lebih tinggi dari mata kita 

3.  atur atau gerakan setengah lingkaran skalanya ke atas atau ke bawah 

sampai gelembung nivo yang terlihat di teropong tepat di benang 

mendatar. 

http://2.bp.blogspot.com/-rfhM1m7ZxnI/TyJpaDb6NcI/AAAAAAAAAMI/NhilEMpbRz8/s1600/fsfds.jpg
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4.  lihat angka skala pada setengah lingkarang tadi. angka tersebut 

menunjukkan kemiringan atau bidikan yang kita lakukan. 

5. Ukur jarak tempat membidik dengan lokasi yang dibidik. 

C.Alat dan Bahan 

1. Abney level 

2. Meteran/ rol meter 

3. Form pencatatan data 

D.Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa menyiapkan peralatan.  

2. Mahasiswa mendapatkan arahan penggunaan abney level dari 

dosen/teknisi. 

3. Mahasiswa menuju lokasi pengukuran elevasi. 

4. Mahasiswa mencata data hasil pengukuran 

5. Mahasiswa menghitung elevasi terjunan air 

  

E.Tugas 

1. Tentukan elevasi terjunan.  

2. Tentukan potensi daya berdasarkan debit yang diukur pada praktikum 

sebelumnya. 
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Acara 4 

Pokok bahasan     :  Bendung dan Saluran Mikrohidro 

Judul Praktikum      :  Perencanaan Bendung dan Saluran Mikrohidro 

Lokasi      :  Workshop TET 

Waktu      :  3 X 4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat menentukan lokasi rencana bendung 

2. Mahasiswa dapat menentukan dimensi bendung 

3. Mahasiswa dapat menentukan saluran pembawa air PLTMH 

B.Dasar Teori 

Bendung adalah bangunan air yang digunakan untuk meningkatkan tinggi 

muka air sehingga dapat digunakan untuk aliran irigasi maupun pembangkit 

listrik. Bendung biasanya dibuat dari beton dengan kekuatan yang disesuaikan 

dengan kondisi air yang ada. 

Bendung sebagai bangunan yang berada melintang sungai yang berfungsi 

untuk  pembelokkan arah aliran air. Konstruksi bendung bertujuan untuk 

menaikkan dan mengontrol tinggi air dalam sungai secara signifikan sehingga 

elevasi muka air cukup untuk dialihkan ke dalam pembangkit mikrohidro. 

Konstruksi bendung dilengkapi dengan bangunan pengambilan yang berfungsi 

mengarahkan air dari sungai masuk ke dalam saluran pembawa. 

 

Gambar 5.  Bendung 

Air memiliki tekanan terhadap tempat yang mewadahinya baik tekanan 

secara hidrostatik maupun secara hidrodinamik.Hidrostatik adalah tekanan 

karena air yang diam. Hidrodinamik adalah tekanan dari air yang bergerak. 

Tekanan air ditentukan dengan persamaan: P = ρ . g . h 

Ρ adalah massa jenis air (kg/m3), g adalah percepatan grafitasi (m/s2) dan h 

adalah kedalaman air dari permukaan (m). 

C. Alat dan bahan 

1. Abney level 
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2. Meteran 

3. Waterpas dan perlengkapannya 

4. Form pengamatan. 

 

D.Prosedur percobaan  

1. Mahasiswa menyiapkan peralatan.  

2. Mahasiswa mendapatkan arahan dari dosen/teknisi. 

3. Mahasiswa menuju lokasi sungai yang berpotensi untuk didirikan 

bendung. 

4. Mahasiswa melakukan survey lahan. 

5. Mahasiswa mencatat data hasil pengukuran 

6. Mahasiswa melakukan perencanaan bendung dan saluran airnya. 

 

E. Tugas 

1. Buat laporan perencanaan bendung. 
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Acara 5 

Pokok bahasan     :  Turbin Mikrohidro 

Judul Praktikum      :  Turbin Open Flume 

Lokasi      :  Work Shop TET 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami komponen penyusun turbin open flume 

2. Mahasiswa dapat memahami cara kerja turbin open flume 

3. Mahasiswa mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada turbin 

open flume 

B.Dasar Teori 

Suatu turbin dapat direncanakan dengan baik bila diketahui tinggi 

energi, yaitu tinggi muka air ditambah tinggi kecepatan tepat di muka turbin. 

Telah diketahui bahwa kehilangan tinggi disebabkan oleh, pergesekan dalam 

pipa, belokan, katup, penyempitan diameter, (Patty, 1995). Turbin adalah 

mesin yang digunakan untuk mengkonversi energi potensial menjadi energi 

mekanik berupa putaran pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH). Putaran poros turbin ini ditransmisikan ke generator untuk 

membangkitkan energi listrik. Data awal yang diperlukan agar diperoleh jenis 

turbin yang tepat adalah ketersediaan head (H) dan kapasitas (Q) keadaan 

lapangan. Sebuah turbin dipilih dan dirancang agar sesuai dengan kondisi 

tertentu dan harus beroperasi pada efisiensi yang tinggi (Prajitno,2005). 

 

Gambar 6. Turbin openflume 

 

C. Alat dan bahan 

1. Turbin open flume 
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2. Perlengkapan obeng dan kunci 

D.Prosedur percobaan  

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan bentuk fisik turbin 

4. Pengamatan cara kerja turbin 

5. Pembongkaran turbin dan pengamatan bagian-bagian komponennya. 

6. Pasang/perangkaian  kembali turbin seperti kondisi semula 

 

E. Tugas 

1. Buat laporan hasil pengamatan turbin open flume 

 

  



BKPM Teknologi Mikrohidro      14 

Acara 6 

Pokok bahasan     :  Turbin Mikrohidro   

Judul Praktikum      :  Turbin Crossflow  

Lokasi      :  Workshop TET 

Waktu      :  4  jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami komponen penyusun turbin cross-flow 

2. Mahasiswa dapat memahami cara kerja turbin cross-flow 

3. Mahasiswa mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada turbin 

cross-flow 

B.Dasar Teori 

Turbin Cross-Flow adalah salah satu turbin air dari jeis turbin aksi  

(impulse turbine). Prinsip kerja turbin ini mula-mula ditemukan oleh seorang 

insinyur Australia yang bernama A.G.M. Michell pada tahun 1903. Kemudian 

turbin ini dikembangkan dan dipatenkan di Jerman Barat oleh Prof. Donat Banki 

sehingga turbin ini diberi nama Turbin Banki kadang disebut juga Turbin 

Michell-Ossberger (Haimerl, L.A., 1960). 

Pemakaian jenis Turbin Cross-Flow lebih menguntungkan dibanding 

dengan pengunaan kincir air maupun jenis turbin mikro hidro lainnya. 

Penggunaan turbin ini untuk daya yang sama dapat menghemat biaya 

pembuatan penggerak mula sampai 50 % dari penggunaan kincir air dengan 

bahan yang sama. Penghematan ini dapat dicapai karena ukuran Turbin Cross-

Flow lebih kecil dan lebih kompak dibanding kincir air. Diameter kincir air yakni 

roda jalan atau runnernya biasanya 2 meter ke atas, tetapi diameter Turbin 

Cross-Flow dapat dibuat hanya 20 cm saja sehingga bahan-bahan yang 

dibutuhkan jauh lebih sedikit, itulah sebabnya bisa lebih murah. Hasil 

pengujian laboratorium yang dilakukan oleh pabrik turbin Ossberger Jerman 

Barat yang menyimpulkan bahwa daya guna kincir air dari jenis yang paling 

unggul sekalipun hanya mencapai 70 % sedang effisiensi turbin Cross-Flow  

mencapai 82 % ( Haimerl, L.A., 1960 ).  

Tingginya effisiensi Turbin Cross-Flow ini akibat pemanfaatan energi air 

pada turbin ini dilakukan dua kali, yang pertama energi tumbukan air pada 

sudu-sudu pada saat air mulai masuk, dan yang kedua adalah daya dorong air 

pada sudu-sudu  saat air akan meninggalkan runner. Adanya kerja air yang 

bertingkat ini ternyata memberikan keuntungan dalam hal effektifitasnya yang 

tinggi dan kesederhanaan pada sistim pengeluaran air dari runner. 
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Gambar 7. Turbin Crossflow 

 

 

C. Alat dan bahan 

1. Turbin cross flow 

2. Perlengkapan obeng dan kunci 

D. Prosedur Percobaan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan bentuk fisik turbin 

4. Pengamatan cara kerja turbin 

5. Pembongkaran turbin dan pengamatan bagian-bagiannya. 

6. Pasang kembali turbin seperti kondisi semula 

E. Tugas 

Buat laporan pengamatan turbin crossflow 
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Aacara 7 

Pokok bahasan     :  Transmisi daya dan Generator Mikrohidro   

Judul Praktikum      :  Transmisi Daya Mekanik Mikrohidro 

Lokasi      :  Workshop TET 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami mekanisme transmisi daya mekanik turbin. 

2. Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis transmisi daya mekanik turbin. 

B.Dasar Teori 

Transmisi daya berperan untuk menyalurkan daya dari poros turbin ke 

poros generator. Elemen-elemen transmisi daya yang digunakan terdiri dari: 

sabuk (belt), pulley, kopling dan bantalan (bearing).  

Belt berfungsi untuk menyalurkan daya dari poros turbin ke poros 

generator. Belt harus cukup tegang sesuai dengan jenis dan ukurannya. Pulley 

berfungsi untuk menaikkan putaran sehingga putaran generator sesuai dengan 

putaran daerah kerjanya. Sedangkan kopling, bantalan dan cone clamp 

merupakan komponen atau elemen pendukung. Secara umum sistem transmisi 

daya dapat dikelompokkan menjadi : 

• Sistem transmisi daya langsung ( direct drives ). 

• Sistem transmisi daya tidak langsung ( indirect drives ), dalam hal ini 

menggunakan belt. 

1. Sistem Transmisi Daya Langsung  

Pada sistem transmisi daya langsung ini (direct drives), daya dari poros 

turbin (rotor) langsung ditransmisikan ke poros generator yang disatukan 

dengan sebuah kopling. Dengan demikian konstruksi sistem transmisi ini 

menjadi lebih kompak, mudah untuk melakukan perawatan, efisiensi tinggi dan 

tidak memerlukan elemen mesin lain seperti belt dan pulley kecuali sebuah 

kopling. Karena sistem transmisi dayanya langsung (direct drives), maka 

generator yang digunakan harus memiliki kecepatan (putaran) optimum yang 

hampir sama dengan kecepatan (putaran) poros turbin (rotor), sekitar 15% 

perbedaannya. Alternatif lain adalah menggunakan gearbox untukmengoreksi 

rasio kecepatan (putaran) antara generator dan poros. 

 

2. Sistem Trasmisi Daya Dengan Sabuk (Belt)  

Sabuk dipakai untuk memindahkan daya antara dua poros yang  

sejajar. Pemilihan jenis sabuk bergantung pada besar kecilnya daya yang akan 

ditransmisikan. Sabuk memainkan peranan yang penting dalam menyerap 

beban kejut dan meredam pengaruh getaran. Sabuk yang digunakan umumnya 
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jenis flat belt dan V-belt . Flat belt banyak digunakan pada sistem transmisi 

daya mekanik untuk minihidro dengan daya yang besar. V-belt digunakan pada 

instalasi PLTM dengan daya di bawah 20 kW. Penggunaan sistem transmisi 

sabuk ini memerlukan komponen pendukung seperti : pulley, bantalan beserta 

asesorisnya dan kopling. Pada sistem transmisi daya dengan sabuk, putaran 

turbin dan generator yang dihubungkan dapat berbeda atau dengan kata lain 

ada rasio putaran. Dengan demikian range generator yang akan digunakan 

lebih luas dan bervariasi.Transmisi adalah komponen yang menghubungkan 

antara turbin dan generator.Sistem ini hanya memiliki dua sistem yaitu 

menggunakan belt, atau langsung di kopel dan biasanya menggunakan 

gearbox 

 

C. Alat dan bahan 

Gearbox, Puley dan sabuk, kopling tetap 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan bentuk fisik dan bagian transmisi daya mekanik 

4. Pengamatan cara kerja transmisi daya mekanik 

5. Ukur bagian-bagiannya. 

6. Tentukan rasio perputaran porosnya 

E. Tugas 

Buat laporan pengamatan transmisi daya mekanik 
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Acara 8 

Pokok bahasan     :  Transmisi Daya dan Generator Mikrohidro   

Judul Praktikum      :  Generator Mikrohidro  

Lokasi      :  Workshop TET 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa memahami komponen generator mikrohidro 

2. Mahasiswa mampu memahami cara kerja generator mikrohidro 

B. Teori Dasar 

Untuk pembangkit tenaga listrik mikrohidro yang lazim dipakai ialah 

generator sinkron. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar 

sehingga ketika baling -baling turbin berputar maka generator juga ikut 

berputar. Generator selanjutnya mengubah energi mekanik dari turbin menjadi 

energi elektrik atau listrik. Energi mekanik ini dikonversi menggunakan media 

medan magnet.  

Komponen utama generator terdiri dari bagian berputar yang disebut 

rotor dan bagian tidak berputar yang disebut stator. Generator di PLTM bekerja 

seperti  

halnya generator pada pembangkit listrik lainnya.Macam –macam penggerak 

utama generator:  

a. Generator Hidro (water a heel generator),lazimnya macam sumbu vertical  

dipergunakan pada Pembangkit. Tapi ada pula macam sumbu horizontal untuk 

kapasitas kecil dengan penggerak utama turbin francis, atau untuk kapasitas 

menengah, medium dengan penggerak utamanya turbin pelton.Atau 

sepertitubular dan silinder dipergunakan untuk PLTA dengan turbin tubular 

(pipa).  

b. Generator turbo, dipakai dengan penggerak utamanya turbin-turbin 

thermos,generator semacam ini didinginkan dengan udara, gas atau air. 

c. Generator darurat, biasanya dapat diangkat angkat, dipakai untuk keperluan 

pembangkitan tenaga listrik dirumah,stasiun radio, TV dsb.  

Umumnya tegangan yang keluar dari PLTMH adalah arus bolak 

balik AC dapat juga searah DC Tegangan AC dapat diubah menjadi tegangan 

tinggi secara mudah dan murah dengan menggunakan sehingga energi listrik 

dapat ditransmisikan pada jarak yang cukup jauh dari rumah pembangkit 

sehingga lebih ekonomis dan kerugian transmisinya dapat diminimalkan 

Keuntungan lain dari penggunaan arus AC ialah konstruksi generator AC yang 

lebih sederhana Arus AC menuntut frekuensi sistem tetap konstan terutama 

jika menggunakan motor induksi sebagai generator Untuk itu diperlukan 
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pengaturan kecepatan putar generator di samping pengatur tegangan 

Kombinasi pengadaan tenaga listrik AC dan DC pada prakteknya merupakan 

pilihan yang baik Penyimpanan tenaga listrik AC ke baterai memberikan 

alternatif lain bagi masyarakat yang tidak terjangkau jaringan listrik PLTMH 

untuk dapat menikmati penerangan komunikasi atau penerapan lainnya yang 

memerlukan tenaga listrik dalam jumlah kecil. Frekuensi yang dipakai untuk 

arus AC adalah 50 Hz Tegangan standar yang dihasilkan adalah 110 V dan atau 

240 V untuk generator 1 fasa serta 240 415 V untuk generator 3 fasa 

C. Alat dan Bahan 

Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah generator, 

seperangkat obeng dan kunci, 

 

D.Prosedur percobaan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan spesifikasi generator. 

4. Pengamatan bentuk fisik dan bagian generator 

5. Pengamatan cara kerja generator 

6. Cek bagian-bagiannya.  

E.Tugas  

1. Membuat laporan tentang generator mikrohidro. 
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Acara 9 

Pokok bahasan     : Transmisi Daya Listrik Mikrohidro   

Judul Praktikum    :  ELC dan Beban Ballast 

Lokasi      :  Wokshop TET atau Lapang 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami bagian-bagian komponen pengatur beban 

PLTMH 

2. Mahasiswa mahasiswa dapat memahami cara kerja ELC dan beban 

balast PLTMH 

B. Dasar Teori 

Generator mikrohidro menghasilkan energi listrik. Frekuensi dan 

tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator dipengaruhi oleh kecepatan 

putar generator. Perubahan kecepatan putar generator akan menimbulkan 

perubahan frekuensi dan tegangan listrik. Perubahan tersebut padabatas batas 

tertentu tidak membahayakan (IMIDAP. 2009). 

Daya yang masuk ke turbin dibuat tetap dan beban yang diterima 

generator juga tetap untuk menjaga putaran generator tetap konstan.  Daya 

turbin dipengaruhi oleh debit air, agar daya turbin tetap konstan, maka debit 

ait dibuat tetap.   Sedangkan agar beban generator tetap, perlu dibuat beban 

balast untuk mengimbangi perubahan pada beban konsumen.  Besarnya listrik 

beban ballast diatur oleh ELC yang menggunakan kendali utama 

mikrokontroler, sehingga : Beban Generator = Beban Konsumen + Beban 

Ballast (Sujatno,2011). Pengendalian dengan ELC menjadikan tegangan dan 

frekuensi listrik pada konsumen tetap sesuai dengan yang diinginkan 

(Kathirvel. 2015). Grafik penggunaan daya listrik yang diatur  ELC dengan 

beban ballast (dump load) pada generator mikrohidro seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3 (Aung dan Ya. 2015). 

 

Gambar 8. Grafik penggunaan daya listrik melalui ELC 
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Generator 

ELC Beban Utama 

Beban Ballast 

Pada prinsipnya pengontrolan dengan ELC bertujuan agar daya yang 

dibangkitkan oleh generator selalu sama besar dengan daya yang diserap 

sehingga dapat dibangkitkan tegangan dan frekuensi yang stabil dengan cara 

membuang kelebihan daya yang tidak digunakan oleh konsumen ke ballast 

load. Ballast load adalah bagian dari ELC, tidak untuk keperluan konsumen, 

ballast load merupakan beban resistif. Diagram blok rangkaian ELC dan beban 

ballast ditunjukkan pada Gambar 4. Panel utama ELC seperti pada gambar 5 

(Rahayuningtyas et.al. 2012) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram blok rangkaian ELC dan beban ballast 

 

 

Gambar 10. Contoh panel ELC 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah sumber listrik berupa 

transformator isolasi, unit ELC, pengatur beban (dimmer), beban ballast berupa 

lampu, kabel-kabel penghubung, multimeter digital, amperemeter. 

 

D. Prosedur percobaan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan rangkaian beban ballast. 

4. Pemasangan ELC ke sumber listrik. 

5. Pemasangan amper dan volt meter pada beban utama dan beban ballast 



BKPM Teknologi Mikrohidro      22 

6. Beri tegangan pada rangkaian 

7. Atur beban utama mulai dari terkecil sampai maksimal, amati dan catat 

tegangan dan arusnya. 

8. Amati juga arus dan tegangan pada beban ballast dan catat. 

9. Lakukan minimal 2 kali pengulangan. 

 

E.Tugas  

1. Membuat laporan tentang hasil analisis kerja ELC untuk pengaturan beban 

dan beban ballast. 
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Acara 10 

Pokok bahasan     :  Transmisi Daya Listrik Mikrohidro   

Judul Praktikum    :  Kabel Penghantar Listrik Mikrohidro 

Lokasi      :  Wokshop TET atau Lapang 

Waktu      :  4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat menganalisis kehilangan energi pada kabel 

2. Mahasiswa mahasiswa dapat memilih dan menentukan jenis dan ukuran 

kabel. 

B. Dasar Teori 

Losses pada jaringan distribusi adalah perbedaan antara energi listrik yang 

disalurkan (Ns) dengan energi listrik yang terpakai (NI). 

                 Ns - NI 

Losses = ------------- x 100 % 

                    Ns 

Loses tersebut terjadi karena kabel penghantar yang digunakan. Semakin 

besar ukuran kabel maka losses akan semakin kecil, sebaliknya semakin kecil 

ukuran kabel maka loses akan semakin besar. Panjang kabel juga 

mempengaruhi losses, semakin panjang kabel maka losses akan semakin 

besar. 

 

I                 = Arusnya yang mengalir pada penghantar 

r                 = Tahanan pada penghantar per km 

x                = Reaktansi pada penghantar per km 

Cos Q        = Faktor daya beban 

L                = Panjang penghantar 

 

Contoh jenis kabel tembaga adalah NYFGBY. Jenis kabel tembaga 

adalah kabel yang mempunyai konduktivitas listrik yang baik. Gambar dan 

Tabel spesifikasi kabel tembaga NYFGBY yang ada di pasaran seperti pada tabel 

berikut ini. 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-JAjtZGjwhps/TYaqJ0d006I/AAAAAAAAAAQ/tmFPBtPlEi8/s1600/2.GIF
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Gambar 11. Kabel NYFGBY 

 

Tabel Kabel Tembaga NYFGBY yang tesedia di pasaran 

Penampang 
Kabel 

hambatan Kapasitas arus di 
tanah 

Kapasitas arus di 
udara 

( mm2 ) ( Ω/km ) (Ampere) (Ampere) 

6 3,08 52 44 

10 1,83 69 60 

16 1,15 89 80 

25 0,727 116 105 

35 0,524 138 130 

50 0,387 165 160 

70 0,268 205 200 

95 0,193 245 245 

120 0,153 280 285 

150 0,124 315 325 

185 0,0991 355 370 

240 0,0754 415 435 

300 0,0601 465 500 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah 2 unit Power Logger. Bahan yang digunakan 

adalah kabel dari bahan tembaga (NYY, NYM, NYFGBY) dan kabel aluminium.  

 

Prosedur percobaan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Pengarahan dari dosen/teknisi 

3. Pengamatan spesifikasi jenis-jenis kabel yang disediakan. 

4. Pemasangan power loger pada panel sumber listrik mikrohidro atau 

sumber listrik yang lain kemudian runing record data. 

5. Pemasangan power loger pada panel pengguna listrik kemudian runing 

record data. 

6. Biarkan data terekam selama 30 menit. 



BKPM Teknologi Mikrohidro      25 

7. Hentikan record data. 

8. Download masing-masing data tegangan dan arus dari power loger. 

9. Lakukan analisis data yang diperoleh 

 

 

E.Tugas  

1. Membuat laporan tentang hasil analisis kehilangan energi listrik pada sistem 

transmisi daya mikrohidro, buat kesimpulan dan saran. 
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Acara 11 

Pokok bahasan     :  PLTMH   

Judul Praktikum    :  Mekanisme Kerja PLTMH  

Lokasi      :  PLTMH atau Lapang 

Waktu      :  2 X 4 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 

1. Mahasiswa dapat memahami komponen-komponen PLTMH di lapang 

2. Mahasiswa dapat memahami cara kerja PLTMH di lapang 

B. Dasar Teori 

 Mikrohidro berasal dari kata micro yang berarti kecil dan hydro artinya 

air, arti keseluruhan  adalah pembangkitan listrik daya kecil yang digerakkan 

oleh tenaga air. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya 

memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada 

aliran air irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros 

turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya 

menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. 

 Generator listrik yang digunakan dapat berupa generator listrik DC atau 

AC. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan 

kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan 

menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. 

Bagian-bagian PLTMH diantaranya adalah sebagai berikut ini. 

1. Sumber air dapat berupa sungai atau danau ataupun saluran irigasi. 

2. Bendung yang berfungsi menaikkan tinggi muka air. 

3. Sariangan atau trap yang berfungsi menangkap sampah atau kotoran. 

4. Saluran pembawa yang membawa air dari sumber air ke PLTMH. 

5. Pipa pesat yang menghantarkan air menuju power house. 

6. Turbin yang menerima energi dari pergerakan air hingga dapat 

berputar. 

7. Generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik 

8. ELC yang mengendalikan beban PLTMH. 

9. Saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik ke konsumen 

 

 

C.Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah peralatan pengaman dan 

pelindung diri di PLTMH yang kita kunjungi. 
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D.Prosedur percobaan 

 Mahasiswa mengamati PLTMH yang didatangi untuk kunjungan lapang. 

Pengamatan dilakukan mulai dari sumber air PLTMH, bendung, intake, saluran 

pembawa, bak penenang, pipa pesat, power house, turbin, generator, panel 

dan ELC hingga distribusi listrik PLTMH. Buat dokumentasi dan pencataatan 

hal-hal yang penting mengenai PLTMH yang dikunjungi. 

 

E.Tugas  

1. Buat laporan tentang PLTMH yang dikunjungi. 
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