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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Energi listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha

meningkatkan mutu kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keterbatasan penyediaan energi listrik merupakan salah satu hambatan

dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat khususnya di daerah

pedesaan. Umumnya daerah pedesaan terpencil yang terletak pada daerah

pegunungan mempunyai potensi energi air yang besar.

Penggunaan PLTMh sebagai energi alternatif  yang cost  friendly,

user friendly, environmen friendly, dan material friendly diharapkan dapat

lebih besar lagi pemanfaatannya menjadi solusi atas kurangnya aksesibilitas

masyarakat pedesaan terhadap PLTMh dapat dikembangkan untuk sumber

energi listrik terbarukan dari sumber air di samping teknis untuk penerangan

rumah tangga atau industri rumah tangga/pengolahan produksi. Tingginya

biaya listrik dengan memompa air irigasi (di beberapa daerah) dapat

membawa perubahan sosial dan kondisi ekonomi termasuk perubahan pola

tingkah laku dan pola interaksi penduduk setempat. Sumber daya air,

merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik, potensi yang

ada sangat besar yaitu 75000 MW, 500 MW diantaranya adalah potensi
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K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Air kurang dari 1000

kW digolongkan sebagai tenaga Mikrohidro.

Semakin berkurangnya jumlah baku sawah yang diairi, maka potensi

sumber air irigasi yang tersisa inilah yang dijadikan sumber  energi. Apabila

sistem pemasangan turbin  di saluran  irigasi dibuat sedemikian  rupa agar

air penggerak turbin dapat dialirkan kembali ke salurannya, maka efisiensi

menjadi lebih besar, karena dengan demikian air irigasi dapat ditingkatkan

daya gunanya. Dilihat dari segi lingkungan, teknologi mikrohidro juga dapat

menurunkan laju emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global.

Pemanasan global inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim

berikut dampak ikutannya seperti kegagalan panen, kelangkaan air,

tenggelamnya daerah pesisir, banjir, dan kekeringan. Mikrohidro

berkapasitas 100kW secara tidak langsung akan mereduksi sekitar 560 ton

gas karbondioksida per tahun karena pembangkit tidak menggunakan bahan

bakar fosil.

Beberapa desa yang sudah menggunakan teknologi antara lain

adalah Garut (Jawa Barat), Subang (Jawa Barat), Tanggamus (Lampung),

Malang (Jawa Timur), dan Banyumas (Jawa Tengah). Salah satu di

Kabupaten Wonogiri mempunyai potensi energi air yang besar. Kondisi ini

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro (PLTMh). Salah satunya di Desa Setren, Kabupaten Wonogiri.

Untuk menunjang perekonomian di daerah pedesaan, peranan listrik

sangat besar pengaruhnya, maka pilihan yang tepat adalah mengembangkan
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pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh). Ditinjau dari karakterisktik

geomorfologi dan hidrologi di Desa Setren Kabupaten Wonogiri

mempunyai potensi sumber energi air yang cocok dan tepat untuk

pengembangan PLTMh.

Atas dasar inilah maka perlu dilakukan studi kelayakan PLTMh di

Kabupaten Wonogiri tepatnya Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, yang

pelayanan penyediaan kelistrikan oleh pihak PLN masih kurang. Penelitian

ini berisi pembahasan suatu perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro (PLTMh), mulai dari pengukuran dan perhitungan debit, tinggi

terjun air, perhitungan daya keluaran, pemilihan turbin, pemilihan generator.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

dikaji dalam penelitian ini adalah:

a) Apakah potensi air di desa Setren layak untuk PLTMh.

b) Berapa kapasitas energi listrik yang mampu dikeluarkan dengan potensi

yang ada.

1.3 BATASAN MASALAH

Penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut:

a) Pengukuran debit air menggunakan teknik benda apung.

b) Pengukuran tinggi terjun air atau head dengan cara survey profesional di

lokasi.
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1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah Studi Kelayakan Pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) di Desa Setren, Kecamatan

Slogohimo, Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui kelayakan potensi air untuk PLTMh.

b) Berapa besar kapasitas energi listrik yang dihasilkan dari potensi air yang

ada.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber energi listrik

terbarukan, dalam hal ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

(PLTMh).

b) Membantu kemajuan masyarakat Desa Setren yang merupakan dukuh

terpencil.

c) Menambah informasi yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik elektro

khususnya dalam bidang pembangkitan listrik.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis  membagi  ke  dalam  lima  sub  pokok  bahasan  untuk

memudahkan pemahaman dalam penulisan Tugas Akhir ini yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah,

permasalahan yang terdiri atas rumusan dan batasan

permasalahan, tujuan, metodologi penyelesaian masalah dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori dasar yang menjelaskan pengertian tentang

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, cara kerja, komponen

PLTMh dan perhitungan teknis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran dan penjelasan metode

yang digunakan untuk penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisis debit dan head, daya yang di hasilkan,

analisis daerah tangkapan air dan penentuan lokasi dan jaringan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penulis tentang hasil studi kelayakan

pembangunan PLTMh di Desa Setren Kecamatan slogohimo

Kabupaten wonogiri.


