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RINGKASAN  
 

 Energi air yang dibangkitkan dari PLTA atau PLTMH 
merupakan energi terbarukan yang mempunyai banyak 
kelebihan jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. 
Indonesia yang memiliki lebih dari 5000 DAS dengan curah 
hujan yang tinggi dan topografi berbukit sampai bergunung 
mempunyai potensi energi ini sangat berlimpah, karena potensi 
energi ini dipengaruhi oleh besar dan kontinuitas aliran air 
permukaan, dan  adanya beda tinggi untuk terjunan aliran air 
tersebut.  Sangat disayangkan potensi energi yang berlimpah ini 
baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan dan dibiarkan 
hilang dan bahkan merugikan manusia berupa daya rusak air 
dan menjadi bencana banjir atau tanah longsor.  

Untuk dapat mengetahui besarnya potensi sebaran 
energi air secara spasial, serta pemanfaatan secara optimal dan 
adanya usaha-usaha pelestariannya perlu adanya pengelolaan 
Sumber Daya Energi ini dengan baik. Oleh karena perlu piranti 
lunak yang berupa algoritma-algoritma atau fungsi-fungsi untuk 
analisis potensi energi air dengan menghitung besar aliran, 
menentukan potensi tampungan dan tinggi terjunan pada suatu 
lokasi tertentu.  

Operator-operator yang harus disiapkan untuk analisis 
potensi energi air ini meliputi:1) penentuan daerah aliran sungai 
dengan data masukan titik outlet; 2) penentuan potensi waduk 
atau tampungan (storage); dan 3) perkiraan beda tinggi yang 
dapat digunakan untuk jatuhnya air pada pipa pesatKetiga 
operator utama ini akan dapat memberikan informasi untuk 
dianalisis lebih lanjut dalam suatu model matematik untuk 
mendapatkan potenti energi air dalam bentuk energi listrik. 
Setelah mengidentifikasi dan menganalisa parameter-parameter 
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yang dibutuhkan, maka dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu uji 
coba dan penerapan operator untuk pemetaan potensi energi air 
di DAS Mamberamo. Penerapan di SubDAS Mamberamo-
Vanderwall dengan peta RBI skala 1:50.000 terdapat 6 potensi 
lokasi PLTA dengan tenaga listrik berkisar 11 s/d 78 MWatt dan 
total 217 MWatt.   
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