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Lampiran 1. Analisa Potensi PLTA 2 – PLTA 6 

1.  PLTA 2 (Vanderwall 2) 

1.a Bendungan dan Volume Genangan 

Setelah dilakukan manipulasi, koreksi dan ekstraksi pada 
DEM DAS Mamberamo - sub. Vanderwall maka didapatkan 
potensi tampungan untuk daerah aliran sungai ke-2 setelah 
dibendung (Gambar 1), hasil visualisasi ini akan menunjukkan 
berapa jumlah potensi genangan dan jaringan sungai yang 
potensial untuk PLTA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bendungan dan Potensi Genangan 

1.b Otomatisasi DTA dan Karakteristiknya 

Dengan operator yang telah dikembangkan maka 
dengan memberikan event mouse down pada tayangan peta 
digital dan DTM maka akan teridentifikasi titik outlet pada titik 
yang dipilih dan kemudian teridentifikasi juga DTA beserta 
propertas dan karakteristiknya. Ilustrasi tayangan DTA, 
propertas dan karakteristiknya dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Karakteristik daerah tampungan didapatkan dengan cara 
identifikasi jaringan sungai terlebih dahulu serta dilanjutkan 
dengan mengidentifikasi jaringan sungai maka ditentukan titik 
outlet dari daerah tampungan. 
 Hasil dari identifikasi daerah tampungan akan 
ditayangkan pada display (Catchment Area Caracteristic) dan 
akan didapatkan informasi mengenai luas DAS dan kemiringan 
sebesar 1414 Km2 dan 18% (Gambar 3).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 Gambar 2. Ilustrasi tayangan DTA, propertas dan  
        karakteristiknya; hasil dari otomatisasi  
        operator morpho-hidrologi 

1.c Penampang Lintang dan Kurva Volume Tampungan 

Setelah bendungan dan tampungan tervisualisasikan, 
selanjutnya dapat diidentifikasi penampang melintang (Gambar 
4) untuk mengetahui tinggi dan volume genangan maksimal 
yang didapat (Gambar 5). 
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Gambar 3. Karakteristik Sub-DAS (Vanderwall 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penampang Melintang Bendungan (Vanderwall 2) 

 Gambar 4 Menunjukkan bagaimana bentuk cekungan 
dan estimasi volume atau tinggi genang yang diinginkan untuk 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan bendungan 
dan juga memperkirakan panjangnya pengaliran ke turbin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva Area-Volume Genangan 

 Pada Gambar 5. Diketahui bahwa volume maksimal 
yang bisa ditampung adalah 1,9x1010 m3 pada ketinggian 
323,61 meter. Pada langkah selanjutnya adalah penentuan 
potensi volume tampungan desain dengan membandingkan 
antara volume genangan maksimal yang didapatkan dari 
identifikasi topografi dan tinggi bendung dari display penampang 
melintang dengan mempertimbangkan perhitungan luas DAS 
dengan curah hujan daerah sekitar (sebesar 1900mm). 
 Perbandingan efektivitas desain bendungan ini 
dihasilkan bahwa hasil dari perhitungan luas DAS dengan curah 
hujan daerah sekitar memiliki hasil volume desain sebesar (2,6 
x109). Volume tampungan sebesar 2,6 x109 inilah yang diambil 
sebagai volume desain dengan estimasi tinggi desain 124 
meter. 

2. PLTA 3 (Vanderwall 3) 

2.a Bendungan dan Volume Genangan 

Setelah dilakukan manipulasi, koreksi dan ekstraksi pada 
DEM DAS Mamberamo – sub. Vanderwall maka didapatkan 
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potensi tampungan untuk daerah aliran sungai ke-2 setelah 
dibendung (Gambar 6), hasil visualisasi ini akan menunjukkan 
berapa jumlah potensi genangan dan jaringan sungai yang 
potensial untuk PLTA 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bendungan dan Potensi Genangan 

2. b Otomatisasi DTA dan Karakteristiknya 

Dengan operator yang telah dikembangkan maka 
dengan memberikan event mouse down pada tayangan peta 
digital dan DTM maka akan teridentifikasi titik outlet pada titik 
yang dipilih dan kemudian teridentifikasi juga DTA beserta 
propertas dan karakteristiknya. Ilustrasi tayangan DTA, 
propertas dan karakteristiknya dapat dilihat pada Gambar 7 

Untuk karakteristik daerah tampungan didapatkan 
dengan mengidentifikasi jaringan sungai terlebih dahulu. 
Setelah teridentifikasi jaringan sungai maka ditentukan titik 
outlet dari daerah tampungan. 
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Gambar 7. Ilustrasi tayangan DTA, propertas dan  
 karakteristiknya; hasil dari otomatisasi 

        operator morpho-hidrologi 

 Hasil dari identifikasi daerah tampungan akan 
ditayangkan pada display (Catchment Area Caracteristic) dan 
akan didapatkan informasi mengenai luas DAS dan kemiringan 
sebesar 653 Km2 dan 15% (Gambar 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Karakteristik Sub-DAS (Vanderwal 3) 



77 
 

2. c Penampang Lintang dan Kurva Volume Tampungan 

Setelah bendungan dan tampungan tervisualisasikan, 
selanjutnya dapat diidentifikasi penampang melintang (Gambar 
9) untuk mengetahui tinggi dan volume genangan maksimal 
yang didapat (Gambar 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 9. Penampang Melintang Bendungan (Vanderwall 3) 

 Gambar 9. Menunjukkan bagaimana bentuk cekungan 
dan estimasi volume atau tinggi genang yang diinginkan untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan bendungan 
dan juga memperkirakan panjangnya pengaliran ke turbin. 

Pada Gambar 10. Diketahui bahwa volume maksimal 
yang bisa ditampung adalah 1,5x1010 m3 pada ketinggian 
195,43 meter. Pada langkah selanjutnya adalah penentuan 
potensi volume tampungan desain dengan membandingkan 
antara volume genangan maksimal yang didapatkan dari 
identifikasi topografi dan tinggi bendungan dari display 
penampang melintang dengan mempertimbangkan perhitungan 
luas DAS dengan curah hujan daerah sekitar (sebesar 
1900mm). 
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Perbandingan efektivitas desain bendungan ini 
dihasilkan bahwa hasil dari perhitungan luas DAS dengan curah 
hujan daerah sekitar memiliki hasil volume desain sebesar (2,6 
x109). Volume tampungan sebesar 1,24 x109 inilah yang diambil 
sebagai volume desain dengan estimasi tinggi desain 181 
meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Kurva Area-Volume Genangan 

3. PLTA 4 (Vanderwall 4) 

3.a Bendungan dan Volume Genangan 

Setelah dilakukan manipulasi, koreksi dan ekstraksi pada 
DEM DAS Mamberamo – sub Vanderwall maka didapatkan 
potensi tampungan untuk daerah aliran sungai ke-4 setelah 
dibendung (Gambar 11), hasil visualisasi ini akan menunjukkan 
berapa jumlah potensi genangan dan jaringan sungai yang 
potensial untuk PLTA 4. 
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Gambar 11. Bendungan dan Potensi Genangan 

3. b Otomatisasi DTA dan Karakteristiknya 

Dengan operator yang telah dikembangkan maka 
dengan memberikan event mouse down pada tayangan peta 
digital dan DTM maka akan teridentifikasi titik outlet pada titik 
yang dipilih dan kemudian teridentifikasi juga DTA beserta 
propertas dan karakteristiknya. Ilustrasi tayangan DTA, 
propertas dan karakteristiknya dapat dilihat pada gambar 12. 

Untuk karakteristik daerah tampungan didapatkan 
dengan mengidentifikasi jaringan sungai terlebih dahulu. 
Setelah teridentifikasi jaringan sungai maka ditentukan titik 
outlet dari daerah tampungan. 
 Hasil dari identifikasi daerah tampungan akan 
ditayangkan pada display (Catchment Area Caracteristic) dan 
akan didapatkan informasi mengenai luas DAS dan kemiringan 
sebesar 448 Km2 dan 15% (Gambar 13).  
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Gambar 12. Ilustrasi tayangan DTA, propertas dan   
                    karakteristiknya; hasil dari otomatisasi  
                    operator morpho-hidrologi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Karakteristik DAS (Vanderwal 4) 
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3. c Penampang Lintang dan Kurva Volume Tampungan 

Setelah bendungan dan tampungan tervisualisasikan, 
selanjutnya dapat diidentifikasi penampang melintang (Gambar 
14) untuk mengetahui tinggi dan volume genangan maksimal 
yang didapat (Gambar 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Penampang Melintang Bendung (Vanderwall 4) 

 Gambar 14. Menunjukkan bagaimana bentuk cekungan 
dan estimasi volume atau tinggi genang yang diinginkan untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan bendungan 
dan juga memperkirakan panjangnya pengaliran ke turbin. 
 Pada Gambar 15. Diketahui bahwa volume maksimal 
yang bisa ditampung adalah 9,4x109 m3 pada ketinggian 443,85 
meter. Pada langkah selanjutnya adalah penentuan potensi 
volume tampungan desain dengan membandingkan antara 
volume genangan  maksimal yang didapatkan dari identifikasi 
topografi dan tinggi bendung dari display penampang melintang 
dengan mempertimbangkan perhitungan luas DAS dengan 
curah hujan daerah sekitar (sebesar 1900mm). 
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Gambar 15. Kurva Area-Volume Genangan 

Perbandingan efektivitas desain bendungan ini 
dihasilkan bahwa hasil dari perhitungan luas DAS dengan curah 
hujan daerah sekitar memiliki hasil volume desain sebesar (8,5 
x108). Volume tampungan sebesar 8,5 x108 inilah yang diambil 
sebagai volume desain dengan estimasi tinggi desain 153 
meter. 

4. PLTA 5 (Vanderwall 5) 

4.a Bendungan dan Volume Genangan 

Setelah dilakukan manipulasi, koreksi dan ekstraksi pada 
DEM DAS Mamberamo – sub Vanderwall maka didapatkan 
potensi tampungan untuk daerah aliran sungai ke-5 setelah 
dibendung (Gambar 16), hasil visualisasi ini akan menunjukkan 
berapa jumlah potensi genangan dan jaringan sungai yang 
potensial untuk PLTA 5. 
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Gambar 16. Bendungan dan Potensi Genangan 

4. b Otomatisasi DTA dan Karakteristiknya 

Dengan operator yang telah dikembangkan maka 
dengan memberikan event mouse down pada tayangan peta 
digital dan DTM maka akan teridentifikasi titik outlet pada titik 
yang dipilih dan kemudian teridentifikasi juga DTA beserta 
propertas dan karakteristiknya. Ilustrasi tayangan DTA, 
propertas dan karakteristiknya dapat dilihat pada Gambar 17. 

Untuk karakteristik daerah tampungan didapatkan 
dengan mengidentifikasi jaringan sungai terlebih dahulu. 
Setelah teridentifikasi jaringan sungai maka ditentukan titik 
outlet dari daerah tampungan. 
 Hasil dari identifikasi daerah tampungan akan 
ditayangkan pada display (Catchment Area Caracteristic) dan 
akan didapatkan informasi mengenai luas DAS dan kemiringan 
sebesar 1728 Km2 dan 18% (Gambar 18).  
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Gambar 17.  Ilustrasi tayangan DTA, propertas dan 
                     karakteristiknya; hasil dari otomatisasi 
                     operator morpho-hidrologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Gambar 18.  Karakteristik DAS (Vanderwal 5) 
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4.c Penampang Lintang dan Kurva Volume Tampungan 

Setelah bendungan dan tampungan tervisualisasikan, 
selanjutnya dapat diidentifikasi penampang melintang (Gambar 
19) untuk mengetahui tinggi dan volume genangan maksimal 
yang didapat (Gambar 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 19. Penampang Melintang Bendungan (Vanderwall 5) 

 Gambar 19. Menunjukkan bagaimana bentuk cekungan 
dan estimasi volume atau tinggi genang yang diinginkan untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan bendung dan 
juga memperkirakan panjangnya pengaliran ke turbin. 

Pada Gambar 20. Diketahui bahwa volume maksimal 
yang bisa ditampung adalah 5,9x109 m3 pada ketinggian 300,95 
meter. Pada langkah selanjutnya adalah penentuan potensi 
volume tampungan desain dengan membandingkan antara 
volume genangan  maksimal yang didapatkan dari identifikasi 
topografi dan tinggi bendung dari display penampang melintang 
dengan mempertimbangkan perhitungan luas DAS dengan 
curah hujan daerah sekitar (sebesar 1900mm). 
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Gambar 20. Kurva Area-Volume Genangan 

 Perbandingan efektivitas desain bendungan ini 
dihasilkan bahwa hasil dari perhitungan luas DAS dengan curah 
hujan daerah sekitar memiliki hasil volume desain sebesar (3,2 
x108). Volume tampungan sebesar 3,2 x108 inilah yang diambil 
sebagai volume desain dengan estimasi tinggi desain 240 
meter. 

5. PLTA 6 (Vanderwall 6) 

5.a Bendungan dan Volume Genangan 

Setelah dilakukan manipulasi, koreksi dan ekstraksi pada 
DEM DAS Mamberamo – sub Vanderwall maka didapatkan 
potensi tampungan untuk daerah aliran sungai ke-6 setelah 
dibendung (Gambar 21), hasil visualisasi ini akan menunjukkan 
berapa jumlah potensi genangan dan jaringan sungai yang 
potensial untuk PLTA 6. 
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Gambar 21. Bendung dan Potensi Genangan 

5. b Otomatisasi DTA dan Karakteristiknya 

Dengan operator yang telah dikembangkan maka 
dengan memberikan event mouse down pada tayangan peta 
digital dan DTM maka akan teridentifikasi titik outlet pada titik 
yang dipilih dan kemudian teridentifikasi juga DTA beserta 
propertas dan karakteristiknya. Ilustrasi tayangan DTA, 
propertas dan karakteristiknya dapat dilihat pada Gambar 22. 

Untuk karakteristik daerah tampungan didapatkan 
dengan mengidentifikasi jaringan sungai terlebih dahulu. 
Setelah teridentifikasi jaringan sungai maka ditentukan titik 
outlet dari daerah tampungan. 
 Hasil dari identifikasi daerah tampungan akan 
ditayangkan pada display (Catchment Area Caracteristic) dan 
akan didapatkan informasi mengenai luas DAS dan kemiringan 
sebesar 946 Km2 dan 19% (Gambar 23).  
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Gambar 22. Ilustrasi tayangan DTA, propertas dan   
                     karakteristiknya; hasil dari otomatisasi  
                     operator morpho-hidrologi 

5. c Penampang Lintang dan Kurva Volume Tampungan 

Setelah bendung dan tampungan tervisualisasikan, 
selanjutnya dapat diidentifikasi penampang melintang (Gambar 
24) untuk mengetahui tinggi dan volume genangan maksimal 
yang didapat (Gambar 25). 

Gambar 24. Menunjukkan bagaimana bentuk cekungan 
dan estimasi volume atau tinggi genang yang diinginkan untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan bendung dan 
juga memperkirakan panjangnya pengaliran ke turbin. 

Pada Gambar 25. Diketahui bahwa volume maksimal 
yang bisa ditampung adalah 2,4x1010 m3 pada ketinggian 370,26 
meter. Pada langkah selanjutnya adalah penentuan potensi 
volume tampungan desain dengan membandingkan antara 
volume genangan maksimal yang didapatkan dari identifikasi 
topografi dan tinggi bendung dari display penampang melintang 
dengan mempertimbangkan perhitungan luas DAS dengan 
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curah hujan daerah sekitar (sebesar 1900mm). Perbandingan 
efektivitas desain bendung ini dihasilkan bahwa hasil dari 
perhitungan luas DAS dengan curah hujan daerah sekitar 
memiliki hasil volume desain sebesar (1,8x109). Volume 
tampungan sebesar 1,8 x109 inilah yang diambil sebagai volume 
desain dengan estimasi tinggi desain 116 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Karakteristik DAS (Vanderwal 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Penampang Melintang Bendung (Vanderwall 6) 
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Gambar 25. Kurva Area-Volume Genangan 

Lampiran 2. Validasi Perhitungan Potensi Energi Listrik 

(PLTA 2 – PLTA 6) 

Q = c.I.A 

Keterangan:   Q   = Debit Limpasan (per tahun) (m3) 

                      C   = Koefisien Limpasan (C = 0,35) 

            I    = Intensitas Hujan (1,9 m per tahun) 

            A  = Luas Daerah Tangkapan Air (DTA) (m2) 

 
Q(t) = Q/t 

Keterangan :  Q(t)   = Debit Aliran (dalam detik) 
 Q      = Debit Aliran (dalam tahun) 
              t      = Waktu (detik)  

 

 

Keterangan :  
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               2) 

               3/s) 

     

2. a PLTA 2 (Vanderwall 2) 

Diketahui dari proses identifikasi SIMODAS, Volume 
maksimal tampungan= 1,9x1010 m3 pada kedalaman= 325 m, 
Daerah tangkapan air (Catchment Area-CA)= 1,41x109  m2. 

Q = c.I.A 

Q = 0,35 x 1,9 m x (1,41x109  ) m2 

V = 9,4 x 108 m3 (dalam tahun) 

 Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan volume 
desain. Volume desain ditentukan dengan membandingkan 
volume maksimal tampungan dengan volume per tahun. Hasil 
perhitungan terkecil digunakan sebagai volume desain. Maka, 
pada kasus PLTA 2 volume desainnya sebesar= 9,4 x 108 m3 . 

Q(t) = Q/t 

Q= 9,4 x 108 m3/(365x24x3600)s 

Q= 29,8 m3/s 

 Pada tahap perhitungan daya/power listrik yang 
dihasilkan ada beberapa nilai yang ditentukan terlebih dahulu, 
H(head loses) ditentukan dengan memperhatikan kontur 
permukaan. Nilai H pada PLTA 2= 158 m, η= 75%, ρ= 1000 
Kg/m3, g= 9,81 m/s2 
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P= 0,75 x 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 29,8 m3/s x 158 m 

P= 3,5 x107 Watt 

Jadi daya (power) yang dihasilkan dari PLTA 2 adalah 3,5 x107 

Watt. 

2. b PLTA 3 (Vanderwall 3) 

Diketahui dari proses identifikasi SIMODAS, Volume 
maksimal tampungan= 1,5x109 m3 pada kedalaman= 195 m, 
Daerah tangkapan air (Catchment Area-CA)= 6,53 x 108  m2. 

Q = c.I.A 

Q = 0, 35 x 1,9 m x (6,53 x 108  ) m2 

Q = 4,3 x 108 m3 (dalam tahun) 

 Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan volume 
desain. Volume desain ditentukan dengan membandingkan 
volume maksimal tampungan dengan volume per tahun. Hasil 
perhitungan terkecil digunakan sebagai volume desain. Maka, 
pada kasus PLTA 3 volume desainnya sebesar= 4,3 x 108 m3. 

Q(t) = Q/t 

Q= 4,3 x 108 m3/(365x24x3600)s 

Q= 13,7 m3/s 

 Pada tahap perhitungan daya/power listrik yang 
dihasilkan ada beberapa nilai yang ditentukan terlebih dahulu, 
H(head loses) ditentukan dengan memperhatikan kontur 
permukaan. Nilai H pada PLTA 3= 110 m, η= 75%, ρ= 1000 
Kg/m3, g= 9,81 m/s2 

 

P= 0,75 x 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 13, 7 m3/s x 110 m 

P= 1,1 x 107 Watt 
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Jadi daya (power) yang dihasilkan dari PLTA 3 adalah 1,1 x 107 

Watt. 

2.c PLTA 4 (Vanderwall 4) 

Diketahui dari proses identifikasi SIMODAS, Volume 
maksimal tampungan= 9,4x109 m3 pada kedalaman= 443 m, 
Daerah tangkapan air (Catchment Area-CA)= 4,48 x 108  m2. 

Q = c.I.A 

Q = 0,35 x 1,9 m x (4,48 x 108) m2 

Q = 3 x 108 m3 (dalam tahun) 

 Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan volume 
desain. Volume desain ditentukan dengan membandingkan 
volume maksimal tampungan dengan volume per tahun. Hasil 
perhitungan terkecil digunakan sebagai volume desain. Maka, 
pada kasus PLTA 4 volume desainnya sebesar= 3 x 108 m3. 

Q(t) = Q/t 

Q= 3 x 108 m3 /(365x24x3600)s 

Q= 9,4 m3/s 

 Pada tahap perhitungan daya/power listrik yang 
dihasilkan ada beberapa nilai yang ditentukan terlebih dahulu, 
H(head loses) ditentukan dengan memperhatikan kontur 
permukaan. Nilai H pada PLTA 4= 350 m, η= 75%, ρ= 1000 
Kg/m3, g= 9,81 m/s2 

 

P= 0,75 x 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 9,4 m3/s x 350 m 

P= 2,4 x 107 Watt 

Jadi daya (power) yang dihasilkan dari PLTA 4 adalah 2,4 x 107 
Watt. 
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2. d PLTA 5 (Vanderwall 5) 

Diketahui dari proses identifikasi SIMODAS, Volume 
maksimal tampungan= 5,9x109 m3 pada kedalaman= 300 m, 
Daerah tangkapan air (Catchment Area-CA)= 1,73 x 109  m2. 

Q = c.I.A 

Q = 0, 35 x 1,9 m x (1,73 x 109  ) m2 

Q = 1,1 x 109 m3 (dalam tahun) 

 Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan volume 
desain. Volume desain ditentukan dengan membandingkan 
volume maksimal tampungan dengan volume per tahun. Hasil 
perhitungan terkecil digunakan sebagai volume desain. Maka, 
pada kasus PLTA 5 volume desainnya sebesar= 1,1 x 109 m3. 

Q(t) = Q/t 

Q= 1,1 x 109 m3 /(365x24x3600)s 

Q= 36,4 m3/s 

 Pada tahap perhitungan daya/power listrik yang 
dihasilkan ada beberapa nilai yang ditentukan terlebih dahulu, 
H(head loses) ditentukan dengan memperhatikan kontur 
permukaan. Nilai H pada PLTA 5= 290 m, η= 75%, ρ= 1000 
Kg/m3, g= 9,81 m/s2 

 

P= 0,75 x 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 36,4 m3/s x 290 m 

P= 2,2 x 108 Watt 

Jadi daya (power) yang dihasilkan dari PLTA 5 adalah 7,8 x 107 
Watt. 
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2. d PLTA 6 (Vanderwall 6) 

Diketahui dari proses identifikasi SIMODAS, Volume 
maksimal tampungan= 2,5x1010 m3 pada kedalaman= 370 m, 
Daerah tangkapan air (Catchment Area-CA)= 9,46 x 108  m2. 

Q = c.I.A 

Q = 0, 35 x 1,9 m x (9,46 x 108 ) m2 

Q = 6,3 x 108 m3 (dalam tahun) 

 Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan volume 
desain. Volume desain ditentukan dengan membandingkan 
volume maksimal tampungan dengan volume per tahun. Hasil 
perhitungan terkecil digunakan sebagai volume desain. Maka, 
pada kasus PLTA 6 volume desainnya sebesar= 6,3 x 108 m3. 

Q(t) = Q/t 

Q = 6,3 x 108  m3 /(365x24x3600)s 

Q = 19,9 m3/s 

 Pada tahap perhitungan daya/power listrik yang 
dihasilkan ada beberapa nilai yang ditentukan terlebih dahulu, 
H(head loses) ditentukan dengan memperhatikan kontur 
permukaan. Nilai H pada PLTA 6= 140 m, η= 75%, ρ= 1000 
Kg/m3, g= 9,81 m/s2 

 

P= 0,75 x 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 19,9 m3/s x 140 m 

P= 2,1 x 107 Watt 

Jadi daya (power) yang dihasilkan dari PLTA 5 adalah 2,1 x 107 
Watt. 


