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I. PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) saat 
ini telah menyadarkan masyarakat tentang perlunya mencari 
sumber energi alternatif yang dapat terbarukan, murah dan 
ramah lingkungan. Diprediksi bom minyak tahun 1970-an telah 
menjadikan masyarakat tidak bertindak antisipatif, sehingga 
terpaku kepada penggunaan bahan bakar fosil untuk 
pembangkit energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel (PLTD) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
berbahan bakar batu bara. Paradigma masyarakat saat ini 
berasumsi bahwa PLTD dan PLTU dianggap lebih praktis 
sampai akhirnya muncul gagasan untuk membangun 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hanya dengan 
pertimbangan lebih murah. Kemudahan yang diperoleh dari 
energi listrik PLN membuat orang lupa dan tidak peduli akan 
besarnya potensi energi air. Setelah harga bahan bakar fosil 
semakin mahal, para pakar mulai mencari energi alternatif. 
Salah satu sumber energi alternatif yang dapat diperbarui 
adalah pemanfaatan potensi air, dengan membangun 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik 
Mikro Hidro (PLTMH). 

Sumber energi air mempunyai banyak kelebihan 
dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sumber energi ini 
merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan 
dan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi ketika dikonversi 
menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi air dapat dikelola 
secara fleksibel dalam skala besar sebagai PLTA maupun mikro 
sebagai PLTMH sesuai dengan potensi yang tersedia dan 
masyarakat pemakainya (user), dapat dikelola terpadu dengan 
program lain seperti irigasi, pengendalian banjir atau pariwisata, 
dan biaya pengoperasian relatif murah. PLTMH dapat dikelola 
secara mandiri untuk pemanfaatan sekelompok masyarakat 
terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), serta dapat mendorong masyarakat ikut menjaga 
kelestarian dan kontinuitas aliran air terjamin. Keuntungan lain 
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dalam penggunaan energi air adalah mengurangi 
ketergantungan terhadap minyak bumi dan 
menciptakan multiflier effect (efek ganda). Jika pembangkit 
listrik skala mini dan mikro dikembangkan maka dapat 
menyebabkan sektor perekonomian meningkat, serta 
terbukanya kesempatan kerja dan partisipasi lebih dari 
masyarakat, 

Besarnya potensi energi air pada suatu daerah tertentu 
tergantung dari seberapa besar aliran air kontinu dan seberapa 
ketinggian jatuh (head) aliran air itu. Indonesia memiliki 5.950 
Daerah Aliran Sungai (DAS) ukuran sedang sampai besar yang 
bercurah hujan tinggi dan topografi berbukit sampai bergunung. 
Kondisi DAS seperti ini berpotensi menjadi sumber energi air 
yang besar karena DAS seperti ini sudah pasti mempunyai 
aliran air permukaan yang besar, potensi tampungan (storage) 
yang banyak dan terjunan yang banyak dan tinggi.  Sebagai 
ilustrasi,  Mesir hanya memiliki satu sungai mampu hasilkan 
energi listrik 2100 megawatt di Bendungan Aswan telah mampu 
untuk mencukupi kebutuhan listrik penduduknya. DAS 
Mamberamo merupakan salah satu DAS yang memiliki potensi 
energi listrik puluhan Gigawatt tetapi belum dimanfaatkan. 

Saat ini sudah banyak pihak asing yang ingin 
mengeksploitasi potensi energi air Indonesia yang sangat besar. 
PLTA sudah dibangun di beberapa daerah, salah satunya 
adalah PLTA Sigura-gura Asahan, PLTA di Danau Maninjau, 
PLTA Peusangan yang sedang dalam proses, serta banyak lagi 
pembangkit listrik yang sedang dan telah beroperasi. 
Pemerintah sebagai regulator pengelolaan energi harus tanggap 
supaya pemanfaatan dari sumber energi air ini tidak 
menyimpang dari UUD RI untuk kemakmuran rakyat dan 
memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan yang 
berkelanjutan. Informasi tentang potensi energi air secara 
spasial dan informasi teknis merupakan hal yang penting untuk 
pengelolaan yang baik serta usaha-usaha konservasi dan 
pelestarian sumber energi air ini. 

Teknologi Sistem Informasi Geografi yang 
mengandalkan komputer terus berkembang sejalan dengan 
berkembangnya teknologi komputer pada saat ini.  Pemakaian 
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SIG untuk pengadaan peta digital di Indonesia sudah sangat 
meluas, walaupun belum diikuti pemanfaatan peta-peta tersebut 
untuk keperluan pemodelan lingkungan khususnya pemodelan 
hidrologi. Hal ini terutama selama ini SIG dan pemodelan 
hidrologi tumbuh secara terpisah (Maidment, 1996), sehingga 
program komputernya mempunyai struktur data, fungsi-fungsi, 
dan metode untuk masukan dan keluaran informasi keruangan 
yang sangat berbeda. Perbedaan-perbedaan ini mempersulit 
mengkaitkan keberadaan SIG dan model-model hidrologi. 
Beberapa kesulitan ini dapat diatasi dengan penulisan ulang 
model-model hidrologi menjadi suatu bentuk dimana model-
model itu dapat dilekatkan (embedded) dengan SIG sehingga 
dapat memanfaatkan data yang berstruktur data SIG secara 
langsung.   

Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis 
(SIG) dan Model Permukaan Digital (Digital Terrain Model – 
DTM atau sering juga disebut Digital Elevation Model - DEM) 
saat ini sesungguhnya telah memungkinkan untuk melakukan 
pengamatan fenomena alam di permukaan bumi melalui 
pemodelan spasial (Sulistiyo, 2000). DTM sangat berperan 
untuk melakukan pemodelan relief bumi dan SIG dengan 
kemampuan yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan 
untuk analisis spasial dalam mempresentasikan keadaan yang 
sedang diamati ke dalam suatu perhitungan numerik. 

Limpasan air yang merupakan kompunen sistem siklus 
hidrologi di atas permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh 
bentuk permukaan lahan itu sendiri. Oleh karena itu DTM yang 
merupakan gambaran relief permukaan lahan dapat digunakan 
sebagai alat bantu memodelkan perilaku aliran permukaan. 
Untuk memudahkan pemakaian dalam model tersebut DTM 
perlu diekstraksi dalam parameter-parameter arah aliran dan 
kemiringan atau kelerengan. Bagaimana metode mengekstraksi 
dan penerapannya dalam sumber daya air akan dibahas dalam 
tulisan ini. 

“Operator Morpho-Hidrologi" merupakan pengembangan 
lanjut dari teknologi filter yang dikenal pada image processing 
dalam teknik remote sensing.  Berbeda dengan filter yang hanya 
bekerja pada citra dua dimensi, operator morfologi bekerja pada 
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DTM dan digital map yang bersifat tiga dimensi (Anhar, 2009). 
Masih sedikit peneliti di dunia internasional apalagi di Indonesia 
yang menekuni masalah ini. Bahkan di Indonesia sendiri, 
teknologi DTM dan Digital Map saja masih sangat jarang 
dijadikan bahan kajian. 

1.2  Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa rumusan masalah yang didapatkan 

dari uraian latar belakang diatas, yaitu:  
a).Apakah piranti lunak berupa Operator Morpho-

Hidrologi dapat dibangun dan digunakan untuk 
pemetaan awal posisi PLTA?  

b).Sejauh mana piranti lunak berupa Operator Morpho-
Hidrologi dapat membantu pengambilan keputusan 
dalam pengelolaan dan perencanaan sumber energi 
air bagi para stake holders? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Penelitian untuk bertujuan membangun piranti lunak 
berupa sistem informasi dan model yang dapat 
digunakan dalam pemetaan awal posisi PLTA. 

b) Piranti lunak yang dikembangkan merupakan 
operator-operator atau fungsi-fungsi matematika 
morphologi dan hidrologi pada peta digital dan model 
terrain digital (DTM) untuk secara otomatis dapat 
menentukan nilai propertas hidrologi dan karakteristik 
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat 
mengilustrasikan potensi sumber energi air secara 
spasial dan informasi teknis dan lingkungan yang 
kemudian dapat dipakai untuk membantu pengambil 
keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan 
sumber energi air. 

1.4  Manfaat Penelitian 
  Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Pemetaan potensi sumber energi air sangat berguna 
dalam mengarahkan kebijakan pemanfaatan energi 
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alami khususnya sumber energi air baik dalam 
pengelolaan PLTA yang dikelola PLN maupun 
PLTMH yang dikelola masyarakat secara mandiri.   

2. Piranti lunak Operator Morpho-hidrologi sangat 
membantu dan dapat menekan biaya analisis dalam 
penyediaan informasi yang diperlukan dalam 
pengelolaan sumberdaya energi air, seperti misalnya 
informasi potensi enernginya secara spasial, dan 
informasi teknis lainnya untuk perencanaan dan 
usaha-usaha pelestariannya.   

1.5 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 
a. Sistem informasi yang dikembangkan hanya pada 

pemetaan awal potensi PLTA/PLTMH berdasarkan 
Peta RBI Bakorsurtanal 

b. Tidak membahas daya rusak air (banjir, erosi, dll) 
c. Studi kasus dilakukan di DAS Mamberamo-Sub DAS 

Vanderwall. 
d. Tidak membahas perihal desain teknis (terbatas 

hanya estimasi potensi) 
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