
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tenaga listrik di Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 8,4% per

tahun. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-

rata 6% per tahun. Setiap tahun dibutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar

5.700 Mega Watt (MW). Rasio kelistrikan di Lampung baru mencapai sekitar

76%, sehingga masih diperlukan pembangunan kelistrikan untuk

meningkatkan pasokan daya listrik, kualitas daya maupun keandalannya.

Sehingga nantinya menjadi seimbang antara permintaan dan ketersediaan

listrik yang diperlukan (Antara, 2014).

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kebutuhan

listrik di Lampung khususnya di daerah pedesaan yang totalnya dari 4355

desa terdapat 681 desa yang belum dialiri listrik. Artinya sebanyak 20% desa

belum menikmati penerangan listrik, baru 80% desa teraliri listrik (Radar

Lampung, 2013). Hal ini menandakan bahwa kebutuhan listrik merupakan

kebutuhan yang sangat diperlukan dan saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi

manusia yang terus bertambah setiap tahunnya, akan tetapi secara umum

belum diimbangi dengan ketersediaan listrik yang cukup untuk skala nasional

dan skala lokal khususnya di daerah Lampung.
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Jumlah cadangan energi fosil yang dimiliki Indonesia sangatlah terbatas,

sementara konsumsi energi terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan

ekonomi dan pertambahan penduduk. Dengan demikian sumber daya alam

yang mampu menghasilkan energi semakin berkurang, karena sebagian besar

sumber energi berasal dari sumber daya yang tidak terbarukan, misalnya

minyak bumi, batubara dan gas. Jika tidak ada efisiensi maka cadangan

tersebut akan lebih cepat habis. Sudah saatnya Indonesia tidak terlalu

bergantung pada sumber energi tidak terbarukan dan harus mengembangkan

energi alternatif terbarukan jika tidak ingin mengalami krisis energi di masa

depan.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sangat cocok

dikembangkan di daerah pedesaan terpencil yang memiliki potensi sumber

energi terbarukan seperti saluran irigasi, sungai kecil, sumber mata air atau di

daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air yang melimpah. Air

merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Secara

konstan tersedia melalui siklus global, penguapan dan pengembunan. Panas

dari sinar matahari menyebabkan air danau dan air laut menguap membentuk

awan, air kemudian jatuh kembali ke bumi melalui hujan dan mengalir ke

sungai kemudian kembali ke laut.

Aliran air yang memiliki energi potensial akan diubah menjadi energi kinetik

melalui turbin. Energi kinetik ini kemudian diubah menjadi energi listrik

dengan menggunakan generator. Upaya mengembangkan mikrohidro adalah
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upaya konstruktif untuk mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan

hidup secara nyata.

Pada saat ini sumber daya potensi air di setiap daerah belum dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat khususnya

pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Hal ini disebabkan

pemahaman tahapan yang harus dilakukan untuk membangun Pembangkit

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) masih kurang, khususnya bagaimana

melakukan studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) belum

dilakukan dengan benar dan tepat. Potensi pengembangan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Indonesia masih sangat terbuka. Potensi

tenaga air yang tersebar hampir di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai

75.000 MW, 500 MW diantaranya adalah potensi untuk Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Saat ini Potensi Mikrohidro yang mencapai

500 MW baru dimanfaatkan hanya 4 % saja yaitu 20 MW.

Pada pelaksanaan studi kelayakan sumber energi listrik terbarukan dan

pemanfaatannya, penulis tertarik untuk mengkaji potensi Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dapat dimanfaatkan di sungai

Purworejo, Pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten

Lampung Barat, Provinsi Lampung.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian di sungai Purworejo adalah

sebagai berikut :
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1. Mengetahui debit dan head di sungai Purworejo, Pekon Tambak Jaya,

Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

2. Menentukan jenis turbin air yang sesuai dengan kondisi head dan debit air

sungai Purworejo di Pekon Tambak Jaya.

3. Merancang dimensi turbin berdasarkan head dan debit yang diperoleh.

4. Menentukan letak Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data head dan debit dilakukan secara langsung dengan

ketersediaan aliran dan debit yang ada di sungai Purworejo.

2. Gesekan air di tepi sungai pada pengukuran kecepatan laju air diabaikan.

3. Studi potensi ini hanya menentukan jenis turbin sampai desain turbin hasil

perancangan.

4. Rancangan dimensi turbin berdasarkan head dan debit yang diperoleh.

5. Tidak membahas pemilihan jenis material dalam perancangan turbin.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun menjadi lima bab. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian tugas akhir, tujuan

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan

teori untuk mendukung penelitian ini.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah, alat dan bahan yang

digunakan dalam penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari

penelitian yang telah dilakukan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus

memberikan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan literatur-literatur atau referensi yang diperoleh penulis untuk

mendukung penyusunan laporan ini.

LAMPIRAN


