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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Disamping pembangunan instalasi energi terbarukan, pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong terwujudnya program Desa 

Mandiri Energi (DME) yang bertujuan untuk menjaga pasokan energi listrik bagi 

masyarakat, meragamkan sumber energi masyarakat, meningkatkan produktivitas 

kegiatan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan 

kesejahteraan pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan yang terjangkau dan 

berkelanjutan. Program Desa Mandiri Energi (DME) adalah program terobosan atau 

program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB 

tahun 2009-2013. 

Di Nusa Tenggara Barat, Pengembangan DME diarahkan sebagai pemanfaatan 

potensi setempat baik berbasis nabati maupun non nabati yang arahnya mengikuti 

kebijakan pemerintah setempat. 

Sasaran utama DME adalah terwujudnya pemenuhan energi dari sumber daya 

lokal serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di desa miskin, desa 

tertinggal, desa transmigrasi, desa pesisir, desa pulau kecil dan desa daerah perbatasan. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi energi terbarukan yang cukup melimpah, 

diantaranya energi air, panas bumi, angin, biomassa, biogas, dan surya. 

Meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah namun 

pemanfaatannya baru dilakukan secara terbatas karena pertimbangan biaya dan terknologi 

yang terbatas. Jenis energi terbarukan yang dikembangkan sejauh ini adalah energi air 

skala kecil melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenga Mikrohidro (PLTMH) dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), energi surya untuk penerangan rumah 

tangga pedesaan serta pemanfaatan biogas dan biomassa untuk bahan bakar memasak 

skala rumah tangga. 

Dusun Selayar sebagai objek berada di Desa Gelanggang, Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat. Desa ini adalah desa transmigrasi yang sejak berdirinya (1998) hingga 

kini (2013) masi belum maksimal teraliri listrik. Namun memiliki sumber angin yang 

sangat potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga angin 
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skala kecil. Kecepatan angin rata yang didapat mencapai 3,4 m/s dan dapat menghasilkan 

1000 watt/ turbine. Yang akan dibangun 7 buah trubin untuk menghasilkan listrik agar 

bisa mensejahterakan masyarakat sekitar (sumber: Dinas Pertambangan dan Energi NTB). 

Studi kelayakan sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Provinsi NTB pada tahun 2008 dan terbilang layak untuk dibangun sebuah PLTB 

namun realisasinya juga belum ada. Mengingat potensi angin sangat baik kedepannya, 

hasil analisa ini nantinya akan dikonversikan menjadi sebuah program aplikasi yang mana 

dengan program aplikasi ini masyarakat yang ingin mengetahui analisa mekanik dan 

elektrik dari potensi suatu sumber angin untuk dijadikan PLTB dapat mengetahuinya 

dengan mudah tanpa harus melakukan perhitungan rumit secara manual. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan masalah yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan tipe dan spesifikasi peralatan mekanikal dan elektrikal 

PLTB yang paling efektif untuk diaplikasikan di Dusun Selayar, Desa 

Gelanggang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat? 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi simulasi menggunakan microsoft office 

excel berdasarkan analisa mekanikal-elektrikal PLTB? 

 

1.3 Tujuan 

1. Melakukan analisa terhadap PLTB dusun Selayar , desa Gelanggang, Kab. 

Lombok Timur. 

2. Merancang dan menentukan tipe dan spesifikasi mekanikal-elektrikal PLTB 

Dusun Selayar, Desa Gelanggang, Kab. Lombok Timur. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Masalah dibatasi dengan tidak terlalu melakukan pembahasan mendalam 

mengenai aspek sipil dari PLTB itu sendiri, melainkan seperlunya saja. 

2 Sistem mekanikal yang dibahas adalah sistem mekanik pada sudu/blade, poros 

dan pasak, kecepatan rotor. 
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3 Sistem elektrikal adalah sistem elektrik pada PLTB hingga ke transmisi listrik 

(generator, kontrol elektronik, pembebanan semu, penggunaan baterai dan sistem 

transmisi). Tidak termasuk instalasi pada beban. 

4 Perhitungan menggunakan  microsoft office excel dari hasil analisa. 

 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam menyusun tugas akhir dengan judul “Analisa 

Pembuatan Pembangkit Litrik Tenaga Bayu (PLTB) pada Dusun Sselayar, Desa 

Gelanggang, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat” adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan. 

Yaitu dengan mengunjungi lokasi objek studi (Dusun Sselayar, Desa Gelanggang, 

Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan mengunjungi Dinas pertambangan dan 

Energi provinsi NTB untuk memperoleh data terkait yang dibutuhkan. 

2. Kajian Literatur. 

Dalam kajian literatur, penulis menggunakan beberapa sumber informasi dari 

referensi buku dan jurnal dari media cetak maupun media elektronik seperti internet. 

3. Perancangan. 

Pada perancangan ini diperlukan beberapa analisa yang harus dilakukan 

untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan antara lain menganalisa daya 

terbangkit, transmisi daya mekanik, dan analisa perancangan kelistrikan. 

Disamping itu perlu ditambahkan perhitungan menggunakan program yang telah 

ditentukan. 

4. Kesimpulan. 

Kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, 

kesimpulan harus dilakukan dengan tajam dan jelas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir “Analisa Pembuatan Pembangkit Litrik 

Tenaga Bayu (PLTB) pada Dusun Sselayar, Desa Gelanggang, Kab. Lombok Timur, 

Nusa Tenggara Barat” adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi 

penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka mengacu pada buku jurnal ilmiah nasional maupun 

internasional. 

BAB III PERANCANGAN 

Perancangan serta merumuskan seperti yang dijelaskan pada BAB II. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Menganalisa sistem mekanikal-elektrikal yang efektif, efisiensi dan aktual 

serta pembuatan program perhitungan. 

PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil analisa. 


