
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring jumlah penduduk tiap tahunya yang meningkat  maka kebutuhan akan energi 

listrik secara otomatis juga akan meningkat.  Kedual hal ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan apalagi dengan pesatnya peningkatan teknologi, industri dan informasi. Akan 

tetapi dengan sumber daya yang ada, sampa saat ini pihak penyedia energi listrik yaitu pln 

belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan. 

PLTA di Bengkulu yang mensuplai daya 1,66 MW tidak berfungsi jika terjadi 

pendangkalan air di bendungan Way Besai. Akibatnya listik bengkulu hanya di suplai oleh 

PLTD sukamerindu yang berkekuatan 33,71 MW. 

Di sisi lain saat ini semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan juga cadangan gas 

alam yang tidak selalu tersedia ditempat yang diperlukan serta transportasi gas alam yang 

kian mahal, maka salah satu pilihan jatuh pada penggunaan energi panas bumi sebagai energi 

primer non bbm. Sehingga dapat di simpulkan bahwa serta makin meningkatnya kesadaran 

akan usaha untuk melestarikan lingkungan, menyebabkan kita harus berpikir untuk mencari 

altematif penyediaan energi listrik yang memiliki karakter; 

1. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian energi fosil, khususnya 

minyak bumi  

2. Dapat menyediakan energi listrik dalam skala lokal regional  

3. Mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat, serta  

4. Cinta lingkungan, dalam artian proses produksi dan pembuangan hasil 

produksinya tidak merusak lingkungan hidup disekitarnya. 

Akan tetapi sejak tahun 1992 kebutuhan energi listrik nasional meningkat mencapai 18 

persen rata-rata per tahun, atau sekitar dua kali lebih tinggi dari skenario yang dibuat pada 

tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi nasional kaitannya 

dengan pertumbuhan industri dan jasa konstruksi. Jika keadaan ini terus bertahan, berarti 

diperlukan pula pengadaan sistem pembangkit energi listrik tambahan guna mengantisipasi 

peningkatan kebutuhan tersebut. 

Mengingat pentingnya energi listrik bagi kehidupan orang banyak dan bagi pembangunan 

nasional, maka suatu sistem tenaga listrik harus bisa melayani pelanggan secara baik, dalam 

arti sistem tenaga listrik tersebut aman dan handal. Aman disini mempunyai pengertian bahwa 

sistem tenaga listrik ini tidak membahayakan manusia dan lingkungannya dan handal 
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mempunyai arti bahwa sistem tenaga listrik ini dapat melayani pelanggan secara memuaskan 

misalnya dalam segi kontinyuitas dan kualitasnya. 

Pada dasarnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan bertambahnya 

kebutuhan pasokan energi listrik, peningkatan permintaan ini hingga mencapai 8.5% setiap 

tahunnya. Unuk mengatasi krisis tersebut pemerintah sedang melakukan proyek percepatan 

penambahan daya listrik 12.000 MW  dengan kapasitas pembangkit panas bumi (PLTPB) 

sebesar 4000 MW. 

Pembangunan pembangkit listrik panas bumi merupakan salah satu pembangkit yang lagi 

digiatkan. Hal ini dikarenakan kepulauan Indonesia yang dibentuk oleh dominan busur 

vulkanik-magmatik, merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia sebesar 

±40% dari cadangan dunia yaitu 25.875 MW atau setara dengan 12,37 milyar barel minyak. 

Dari potensi tersebut baru ±4% yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan terutama untuk 

pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik 

setiap tahunnya di Bengkulu, maka dirasakan perlu untuk membangun pembangkit tenaga 

listrik yang baru.  

Pembangunan PLTPB Hululais 110 MW di Bengkulu dapat dijadikan jawaban untuk 

pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan 

juga menambah pasokan listrik yang semakin kritis di Indonesia yang rencananya pada tahun 

2012 adalah 3442 MW. 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana kebutuhan listrik di Bengkulu serta cadangan kapasitas daya yang terpasang 

dari pembangkit untuk mensuplai kebutuhan energi listrik saat ini dan tahun – tahun 

mendatang. 

2. Pengaruh pembangunan PLTPB Hulu Lais 110 MW, terhadap pertumbuhan kebutuhan 

listrik di Propinsi Bengkulu 

3. Subsidi yang diberikan jika daya beli masyaakat lebih rendah dari biaya pokok 

penyediaan energi listrik untuk wilayah Bengkulu. 

4. Harga jual energi listrik dari PLTPB Hulu Lais 110 MW, serta lamanya waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan investasi dan mulai mendapatkan keuntungan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari dan menganalisa pembangunan PLTPB 

Hulu Lais 110 MW di Bengkulu dalam usaha pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di 
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Bengkulu khususnnya dan di Indonesia umumnya dengan mempertimbangkan aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan guna menjadikan kehidupan yang lebih baik. 

 

1.4 Metodologi 

Adapun metode yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi literatur melalui data-data sekunder 

2. Metode analisa dengan mrnggunakan metode regresi dan DKL 3.01 untuk peramalan 

konsumsi energi listrik 

3. Metode penentuan harga jual melalui penentuan biaya pokok penyediaan serta biaya 

pembangkitan pembangkit PLTPB Hulu Lais.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan tugas akhir ini adalah : 

BAB I      : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan, 

sistematika pembahasan, dan relevansi. 

BAB II  : Teori dasar sistem pembangkit tenaga listrik, jenis dan kualitas panas bumi, 

teknologi pembangkit tenaga listrik panas bumi dan ekonomi teknik. 

BAB III : Data-data mengenai sistem tenaga listrik Propinsi Bengkulu dan data untuk 

prediksi, data pembangkit tenaga listrik, kebutuhan sampai dengan tahun 2007 

BAB IV   : Analisa sistem ketenagalistrikan Propinsi Bengkulu dengan menggunakan metode 

DKL 30.1, analisa teknologi dan ekonomi pembangkitan berupa biaya investasi, 

biaya subsidi serta penentuan harga pokok penjualan energi listrik setelah 

pembangunan PLTPB. 

BAB V    : Penutup, Kesimpulan dan saran. 

 

1.6 Relevansi 

Mengingat kebutuhan BBM untuk keperluan pembangkitan saat ini sangat tinggi, maka 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) sangatlah penting untuk 

dilakukan. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, dan untuk 

mengurangi pengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Pembangunan PLTPB tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat agar tidak terjadi 

krisis energi listrik. Untuk itu, dengan program pembangunan pembangkit dengan kapasitas 

total 12.000 mega watt di seluruh Indonesia sangatlah penting dalam mensuplai kebutuhan 

listrik di Indonesia. 
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Dari pembahasan ini diharapkan pembangunan PLTPB Hulu Lais 110 MW yang nantinya 

dapat memenuhi pasokan energi listrik di Bengkulu dan dapat mendukung pemenuhan 

kebutuhan energi listrik di Sumatera guna meningkatkan tingkat kelistrikan nasional. Serta 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Bengkulu dalam pembangunan 

pembangkit tenaga listrik dapat bermanfaat sekali bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

guna menjadikan kehidupan yang lebih baik. 
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