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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan 

jembatan untuk akses menuju desa terpencil akan berdampak pula pada suplai 

energi listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Beberapa hal yang 

menjadi pertimbangan sebelum pembanguan jaringan listrik diantaranya adalah 

jumlah penduduk, jarak, dan lokasi desa tersebut. 

Desa Salikung merupakan desa dibagian utara dari Kabupaten Tabalong 

Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Kalimantan Timur. Dikarenakan jarak yang jauh dan sulitnya akses untuk menuju 

desa tersebut, juga sedikitnya jumlah penduduk yang bermukim disana, sehingga 

sampai saat ini desa tersebut belum mendapatkan pelayanan listrik oleh PT. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) merupakan solusi instan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Namun mengingat biaya operasional yang 

tinggi, dan polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut tidaklah baik, 

maka diperlukan pembangkit listrik alternatif yang lebih efisien dan ramah 

lingkungan. 

Desa Salikung memiliki Sub DAS yang berpotensi untuk membangkitkan 

listrik skala Mikro Hidro. Potensi ini sudah dilakukan survey studi kelayakan pada 

tahun 2012 oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan 
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Badan Geologi Pusat Sumber Daya Air Tanah Dan Geologi Lingkungan 

Bandung. Hasilnya dinyatakan bahwa pada musim kemarau debit aliran air di 

sungai tersebut tetap stabil dan memiliki tinggi jatuh yang cukup. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Belum adanya suplai listrik oleh PT. PLN untuk desa Salikung 

2. Tingginya harga bahan bakar minyak di desa Salikung untuk keperluan 

suplai genset, maka dibutuhkanlah pembangkit listrik tenaga air yang lebih 

efisien dan ramah lingkungan. 

3. Sub DAS di desa Salikung memiliki potensi untuk membangkitkan listrik 

tenaga Mikro Hidro. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Pada studi perencanan ini ada beberapa rumusan masalah anatara lain : 

1. Menganalisa potensi debit rencana. 

2. Menganalisa besaran daya terbangkit. 

3. Merencanakan desain fasilitas sipil PLTMH Desa Salikung. 

4. Menentukan jenis turbin dan generator. 

5. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

1. Studi ini dilakukan pada lokasi perencanaan PLTMH di Sungai Raun desa 

Salikung kecamatan Muara Uya kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan 

Selatan. 
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2. Perancanaan PLTMH ini akan memanfaatkan peninggian elevasi muka air 

pada bangunan weir (bendung) yang sudah ada. 

3. Tidak membahas studi kelayakan dari segi ekonomi. 

 

1.5. Tujuan Studi 

1. Mengetahui potensi debit rencana. 

2. Mengetahui besaran daya yang akan terbangkit. 

3. Mengetahui desain fasilitas sipil PLTMH Desa Salikung. 

4. Mengetahui jenis turbin dan generator yang digunakan. 

5. Mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan. 

 

1.6. Manfaat Studi 

Manfaat yang diharapkan dari hasil studi perencanaan ini adalah: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikro Hidro, baik bagi mahasiswa maupun bagi 

masyarakat setempat. 

2. Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan maupun 

informasi bagi lembaga terkait untuk mendukung rencana pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di desa Salikung. 


