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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan energi yang diperoleh dari perubahan energi 

gerak yang dilakukan secara mekanik ataupun kimiwai dengan bantuan alat 

pembangkit listrik. Keberadaan energi listrik, seperti yang dilansir oleh 

kementrian sumber daya dan air mineral menyatakan bahwa, konsumsi energi 

listrik tiap tahunnya akan mengalami peningkatan, sedangkan ketersedian 

bahan bakar fosil yang menjadi bahan bakar utama semakin tahun mengalami 

penurunan. Dasar inilah Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan 

Konservasi Energi mengembangkan pemberdayaan energi dengan konsep 

yang lebih ramah lingkungan, yakni melalui energi baru terbarukan. Tujuan 

dikembangkannya konsep ini tidak lain adalah untuk menemukan alternatif 

sumber energi pembangkit listrik supaya dapat menyuplai energi listrik 

hingga ke daerah – daerah yang tidak terjangkau oleh PLN (ESDM, 2016). 

Konsep Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah pemanfaatan sumber 

energi yang berasal dari alam seperti: angin, air, gelombang air laut, cahaya 

matahari, dan sebagainya untuk digunakan sebagai alternatif energi 

pembangkit listrik. Konsep ini sudah lama berkembang di negara bagian 

eropa dan mulai dikembangkan di Indonesia. Pengembangan EBT dibidang 

hidro banyak dilakukan dengan pembangunan beragam jenis pembangkit 

listrik tenaga hidro, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH). Pembangkit ini memanfaatkan potensi aliran air di daerah 

tersebut untuk digunakan sebagai daya pembangkit. Potensi aliran air pada 

suatu daerah dapat diperoleh dari saluran irigasi persawahan, air terjun, 

sungai dengan debit tertentu, dan bendungan (Jasa, Ardana, Priyadi, & 

Purnomo, 2017). 

Dimuat dalam jurnal kementrian sumber daya dan air mineral 

menjelaskan, bahwa pengembangan EBT melalui pembangunan PLTMH 

sebnyak 33 unit telah mampu menghasilkan daya sebesar 2.225,39 kw. 

Pencatatan tahun 2014 silam sebanyak 5.511 kepala keluarga yang tersebar 
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di beberapa provinsi yang sulit terjangkau PLN dapat terlayani. Namun, 

optimalisasi pembangunan di beberapa daerah masih belum berjalan secara 

maksimal karena kurangnya perencanaan bangunan sipil yang masih belum 

memenuhi spesifikasi teknis (IMIDAP, Pedoman Teknis Standarisasi 

Peralatan dan Komponen PLTMH, 2008). 

Desa Sanankerto – Turen, terutama disekitar Eko Wisata Boon 

Pring, merupakan daerah yang memiliki sumber daya air yang melimpah 

dengan adanya sumber mata air. Selain itu, terdapat pula saluran irigasi yang 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung potensi aliran. Potensi aliran air yang 

diperoleh dari debit di saluran irigasi dapat lebih diandalkan karena tidak 

adanya fluktuasi yang besar seperti pada saluran alamiah (Pranoto, et al., 

2017). Namun hingga saat ini, potensi – potensi tersebut masih belum 

dikembang lebih lanjut, sehingga harus diadakannya perencanaan 

pembangunan PLTMH yang sesuai dengan spesifikasi dan pedoman teknis 

untuk menyuplai kebutuhan energi listrik di lokasi tersebut. Berdasarkan pada 

penjelasan tersebut, maka penulis mempertimbangkan bahwa perencanaan 

PLTMH Andeman di desa Sanankerto – Kec. Turen perlu untuk dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besaran debit pembangkit yang dapat digunakan dalam 

perencanaan PLTMH Andeman? 

2. Berapa daya pembangkit yang dapat dihasilkan dalam perencanaan 

PLTMH Andeman? 

3. Bagaimana perencanaan tipe turbin yang sesuai dengan potensi hidro 

yang ada? 

4. Bagaimana desain bangunan sipil PLTMH Andeman? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Perencanaan bangunan sipil hanya meliputi perhitungan dan 

perencanaan: pintu air, talang,  forebay, penstock, tailrace, dan power 

house. 

2. Perencanaan pondasi bangunan sipil pada power house, direncanakan 

menggunakan analisa pondasi dangkal. 
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3. Khusus pintu air menggunakan tipe pintu sorong dan dihitung desain 

hidrauliknya saja. 

4. Perencanaan turbin hanya meliputi penentuan tipe turbin, diameter 

runner, lebar turbin, dan tipe generator yang sesuai dengan potensi hidro 

yang ada. 

5. Perencanaan tidak meliputi manajemen konstruksi dan analisa kelayakan 

ekonomi pembangunan PLTMH Andeman. 

1.4 Tujuan Perencanaan 

1. Mengkaji besaran debit pembangkit yang dapat digunakan pada 

perencanaan PLTMH Andeman. 

2. Mengkaji daya pembangkit yang dihasilkan oleh PLTMH Andeman 

3. Menghasilkan desain tipe turbin yang sesuai dengan potensi hidro yang 

ada. 

4. Menghasilkan desain bangunan sipil PLTMH Andeman. 

1.5 Manfaat Perencanaan 

Perencanaan ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga 

untuk masyarakat. Manfaat perencanaan untuk masyarakat meliputi: 

1. Dapat mengoptimalkan potensi aliran air menjadi alternatif energi 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 

2. Membantu suplai energi listrik untuk penerangan jalan raya  dan rumah 

warga di sekitar lokasi pembangunan. 

Manfaat untuk pembaca: 

1. Dapat mengetahui tahap – tahap perencanaan PLTMH Andeman 

2. Salah satu referensi untuk pekerjaan perencanaan PLTMH dilain tempat. 

Sedangkan manfaat untuk penulis: 

1. Dapat Mendesain bangunan sipil dan turbin PLTMH. 

2. Dapat Mengkaji problematika yang mungkin terjadi pada pembangunan 

PLTMH. 

 


