
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang   

  Masalah pengadaan listrik di daerah terpencil dan kepulauan tergolong 

sulit untuk diselesaikan PT.PLN (Persero). Masalah tidak hanya berasal dari tidak 

sanggupnya pembangkit PT.PLN untuk menutupi beban puncak disuatu area. 

Selain itu juga terbentur masalah infrastruktur untuk menuju lokasi yang tidak 

memadai. Terlebih lagi di daerah terpencil jarak ke gardu induk cukup jauh, 

jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar, serta kebutuhan listrik aktual yang 

realtif rendah. Hal ini menyebabkan investasi pengadaan pembangkit semakin 

tidak menarik untuk direalisasikan. Maka dari itu, prioritas untuk menjangkau 

wilayah-wilayah terpencil menjadi sering terabaikan.    

  Ketiadaan listrik di daerah tersebut, memicu masalah diberbagai sektor. 

Sebagai contoh dari sektor pendidikan, yang berimbas pada tingkat pendidikan 

anak-anak yang dibawah rata-rata. Lalu dari sektor ekonomi ketiadaan listrik 

membuat tidak berputarnya roda perekonomian masyarakat, sehingga pendapatan 

perkapita daerah menjadi rendah.  

  Masalah ini telah diupayakan untuk membaik oleh pemerintah, melalui 

sistem distributed generation seperti halnya PLTD [1,2]. Namun aplikasi PLTD 

dapat menimbulkan masalah ketika membutuhkan bahan bakar, maintenance, dan 

repair. Minimnya ketersediaan solar dan minyak tanah di daerah terpencil dan 
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kepulauan menjadi masalah terbesar yang sulit diatasi. Ditambah pula konsumsi 

BBM untuk PLTD yang tinggi, akan memberatkan masyarakat ditengah mahalnya 

harga BBM. Kemudian apabila alat membutuhkan perbaikan, akan menempuh 

jarak dan waktu yang panjang untuk membawa alat atau membeli spare part ke 

kota.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 1.1. Teknologi pembangkit listrik 

 

   

  Diversifikasi energi melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan 

sesuai Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006, sangat memungkinkan untuk men-

jawab persoalan kelistrikan, baik dengan PLTMh ataupun PLTS. Namun dalam 

realisasinya, program ini sangat bergantung pada sumber daya lokal yang ada 

dilokasi.  

  Sebagai contohnya PLTMh memang cukup menjanjikan untuk direali-

sasikan di daerah yang kaya potensi sumber airnya, lalu biaya investasi yang tidak 

terlalu tinggi, sederhana dalam teknologi dan rendah biaya maintenance. Akan 

tetapi kontinuitas operasi tidak terjamin, karena PLTMh bergantung pada 

ketersediaan debit air yang besar dan tidak semua desa terpencil mempunyai 

sumber air untuk PLTMh [3].  

a. PLTMh b. PLTS c. PLTD 
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  Sama halnya dengan PLTS, teknologi alternatif ini sangat terkenal 

mampu menjawab pengadaan energi listrik tanpa terbentur masalah sumber daya 

lokal disekitar lokasi. Akan tetapi pengadaan teknologi ini, memakan anggaran 

yang sangat besar untuk kapasitas pembangkitkan energi yang terbilang kecil [4]. 

  Meninjau pemaparan diatas, teknologi yang dinilai tepat untuk 

pembangkitan listrik di desa terpencil dan kepulauan adalah pembangkit listrik 

tenaga biomassa (PLTB). Pembangkit listrik ini sangat prospektif dibangun dan 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terlebih lagi dari segi 

ekonomis pengadaan PLTB lebih terjangkau dibanding PLTS, dengan daya yang 

dibangkitkan sanggup diatas 100 kW.  

   

 

 

 

   

 

Gambar 1.2. Skematik pembangkit listrik energi biomassa 

 

 

  Konsepnya, pembangkitan energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan 

limbah biomasa yang ada di sekitar desa, limbag tersebut dikonversikan ke bentuk 

producer gas menggunakan reaktor gasifikasi. Selanjutnya producer gas 

kemudian dimurnikan dari tar beserta pengotor, sehingga hanya menyisakan 

producer gas yang mengandung H2, CO, dan CH4 yang dikenal sebagai syngas. 

Producer gas yang kaya akan gas mampu bakar, selanjutnya digunakan sebagai 

bahan bakar motor penggerak generator untuk membangkitkan energi listrik [5].  
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1.2.  Tujuan 

  Tujuan umum riset ini adalah merealisasikan unit pembangkit listrik 

energi biomassa, dengan tujuan khusus yang ditargetkan antara lain: 

1.  Memproduksi producer gas bersih (syngas) untuk dipakai sebagai bahan 

bakar mesin pembakaran internal penggerak generator.  

2. Memperoleh parameter operasi terbaik untuk setiap perangkat PLTB yang 

dapat memproduksi producer gas berkualitas terbaik.   

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Kajian dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal yaitu : 

1. Penelitian ini tidak membahas reaksi kimia yang terjadi selama gasifikasi 

 secara detail.  

2.  Biomassa untuk gasifikasi memakai sekam padi. 

3.  Percobaan menggunakan generator dengan penggerak mesin bensin empat 

 langkah yang hanya dimodifikasi pada bagian saluran hisap untuk menyuplai  

 syngas. 

4. Paramater operasi perangkat pemurnian  producer gas (IGCS) dipakai dari 

 hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Isi dari proposal Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa bab dengan substansi yang 

berbeda-beda sebagai berikut : 
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1.4.1. Bab I : PENDAHULUAN 

  Latar belakang penelitian menjelaskan krisis energi listrik yang melanda 

di Lampung berakibat ketiadaan pasokan listrik untuk daerah terpencil dan kepu-

lauan. Pengadaan pasokan listrik dapat dilaksanakan dengan merealisasikan pem-

bangkit listrik yang menggunakan sumber daya lokal yang ada di sekitar desa, 

yaitu energi biomassa. Dengan demikian perancangan, pembuatan, dan pengujian 

pembangkit listrik energi biomassa menjadi tujuan besar dalam penelitian ini. 

Untuk memfokuskan penelitian, penelitian ini ditekankan pada beberapa pokok 

subjek yang terdapat di batasan masalah. 

 

1.4.2. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Subbab pertama pada bab ini adalah penjelasan ringkas terkait gasifikasi 

biomassa, reaktor gasifikasi (gasifier) termasuk didalamnya pemaparan setiap tipe 

gasifier, parameter teknis dan operasional, serta komposisi pengotor pada 

producer gas yang diproduksi dari beberapa tipe tersebut. Pada subbab bahan 

baku gasifikasi dijelaskan bagaimana bahan baku yang baik, karakteristik tipikal 

umpan reaktor, dan persyaratan bahan bakar untuk setiap tipe gasifier. Pada 

subbab pembangkit listrik energi biomassa, diterangkan beberapa hal seperti 

perangkat yang digunakan, hingga pemaparan aplikasi teknologi ini pada 

beberapa negara di dunia. Didalam subbab parameter kualitas producer gas untuk 

mesin pembakaran dalam, terdapat penjelasan mengapa diperlukan pemurnian 

producer gas, dilengkapi kriteria kualitas producer gas untuk sistem pembangkit 

daya. Terkait pemurnian producer gas dari pengotornya, baik metode, dan 

perangkat yang digunakan, dijelaskan di dalam subbab tersendiri. Subbab terakhir 

adalah, perancangan PLTB yang terdiri atas merancang gasifier downdraft,  gas 
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cleaner terintegrasi (IGCS) meliputi siklon, venturi scrubber, dan perangkat 

model baru yaitu rotary separator. 

 

1.4.3. Bab III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Tempat dan waktu penelitian akan dikemukakan pada bab ini. Kemudian 

terdapat penjelasan rinci mengenai metode penelitian seperti, teknis merancang 

setiap perangkat pada sistem PLTB, teknik mewujudkan rancangan ke produk 

jadi, dan cara meng-install semua perangkat yang telah dibuat. Selanjutnya ada 

subbab yang membahas langkah kalibrasi perangkat sebelum dilakukan uji coba, 

dan metode pengambilan data. Dalam subbab metode pengambilan data akan 

diuraikan secara terperinci, tahapan untuk mendapatkan data kualitas producer 

gas pra-treatment dan profil temperatur di dalam gasifier. Dilanjutkan metode 

yang dilakukan, untuk memproleh data pembangkitan energi listrik menggunakan 

PLTB. 

 

1.4.4. Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil penelitian berupa data interaksi berbagai variabel di dalam sistem 

PLTB, disajikan ke dalam bentuk tabel maupun grafik pada bab ini. Dilengkapi 

juga dengan analisa pada semua kecenderungan data yang diperoleh dari 

pengujian yang dilandasi kajian teori ilmiah.  

 

1.4.5. Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini diuraikan intisari terhadap semua analisa data percobaan, 

termasuk saran yang berisi uraian informasi, untuk dilakukan pada penelitian 

selanjutnya. Semua ini agar pada penelitian berikutnya, pengembangan alat bisa 

dikaji lebih sempurna dibandingkan saat ini. 


