
I -1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian suatu tujuan sosial,

ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pedukung

bagi kegiatan ekonomi nasional. Pada saat ini Indonesia mengalami krisis energi

dikarenakan sumber energi yang digunakan berasal dari sumber energi yang tidak

terbarukan dan jumlah produksinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Menurunnya produksi beberapa bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara

dan gas alam dari tahun ke tahun. Telah diketahui bahan bakar fosil telah menjadi

kebutuhan utama bagi setiap orang secara luas dalam kehidupan manusia yang dimulai

dari sektor transportasi, industri, perumahan, pertanian, kehutanan, bisnis, pemerintah,

perikanan, dan lain-lain. Antara 2011-2012 terjadi penurunan sumber daya batu bara dari

120 milliar ton menjadi 119 milliar ton sementara cadangannya bertambah dari 28 milyar

ton menjadi 29 milyar ton. Dengan tingkat produksi batubara 353 juta ton pada 2011 dan

386 juta ton pada 2012, maka rasio cadangan terhadap produksi  batubara tersebut turun

dari 79 tahun pada tahun 2011 menjadi 75 tahun pada tahun 2012. Pada tahun 2011, total

cadangan minyak Indonesia sebesar 7,73 milyar barel yang terdiri atas sekitar 4,04 miliar

barel cadangan terbukti (proven) dan 3,69 miliar barel cadangan potensial. Pada 2012,

total cadangan minyak tersebut menurun menjadi 7,41 milyar barel yang terdiri atas 3,74

milyar barel cadangan terbukti dan 3,67 milyar barel cadangan potensial. Total cadangan

gas bumi pada 2011 mencapai sekitar 153 TSCF yang terdiri dari cadangan terbukti

sebesar 105 TSCF dan cadangan potensial lebih dari 48 TSCF. Total cadangan gas

tersebut pada 2012 cenderung menurun mencapai 151 TSCF yang terdiri atas 103 TSCF

cadangan terbukti dan 47 TSCF cadangan potensial [1].

Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan jumlah produksi bahan bakar fosil di

Indonesia dari tahun 2011 hingga 2012. Dapat dilihat jumlah produksi minyak bumi, batu

bara dan gas alam dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan dikhawatirkan akan

terus berkurang seiring berjalannya waktu karena bahan bakar fosil tergolong kedalam

energi tidak terbarukan maka cepat atau lambat energi ini akan menjadi habis, sehingga

menyebabkan pasokan listrik di Indonesia terancam habis dikarenakan sumber energi

listrik di Indonesia yang masih menggunakan sumber energi tidak terbarukan.
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Potensi tenaga air di dunia adalah 75.000 MW selanjutnya studi terbarukan pada

tahun 2011 oleh Nippon Koei potensi tenaga air di Indonesia adalah 26 GW, yang terdiri

dari proyek yang sudah beroperasi 4 GW  , proyek yang sudah direncanakan dan sedang

konstruksi 6 GW  dan potensi baru 16 GW. Untuk mini/ mikro hidro, Indonesia memiliki

potensi sebesar 500 MW [1].

Menurut peraturan pemerintah No. 03 Tahun 2005 tentang ketenagalistrikan pada

pasal 2:

Ayat 1 :

Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan Rencana

Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Ayat 2 :

Menteri menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan

mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ayat 3 :

Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin

sumber energi yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat 4:

Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan

kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi.

Provinsi Riau mempunyai potensi alam yang besar yang berasal dari sumber air

khususnya dalam skala kecil yang tersebar pada wilayah perdesaan. Hal itu dapat

diharapkan dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Biasanya PLTMH ini dibangun didaerah terpencil yang jauh dari dari jangkauan PLN

dengan memanfaatkan tenaga air dalam skala kecil yang berasal dari saluran irigasi,

sungai maupun air terjun dengan memanfaatkan head dan debit air. PLTMH dibangun

untuk memasok kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat perdesaan dan melayani

kebutuhan industri kecil perdesaan. Berikut ini merupakan potensi sumber energi air

yang ada di Riau:
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Tabel 1.1. Potensi Sumber Energi Air di Provinsi Riau

Kabupaten Lokasi Potensi (kW) Keterangan

Kampar

Kampar Nan Gadang 16.000

Kampar kiri 178.000

Koto Tengah 103.000

Koto Panjang 114.000 Telah beroperasi

Pangkalan Serai 20 Telah beroperasi

Kuantan Singingi
Kuantan 350.000

Lubuk Jambi 57,9

Rokan Hulu

Cipang kiri Hulu 23,5 Pelaksanaan

Pembangunan

2005

Mandiangin 40,4

Pintu Kuari 10,9

Sungai Talas 10,3

Rokan Kanan 56.000

Rokan Kiri 132.000

Tibawan 16,2

Pendalian 27,2

Total 949.206,40

Sumber: Tampubolan, 2011

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau

yang memiliki potensi yang sangat besar. Jika dilihat dari tabel 1.1 diatas, Kampar

memiliki potensi tenaga air mencapai  338.123 kW dan kecamatan yang paling besar

potensinya yaitu mencapai 178.00 kW.

Desa Lipat Kain Selatan merupakan desa yang terletak di kecamatan Kampar Kiri

Hulu Kabupaten Kampar. Jarak tempuh dari Kota Pekanbaru ke Desa Lipat Kain Selatan

dapat ditempuh melalui transportasi darat dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit dan

berjarak 65 Km. Jalan menuju lokasi penelitian masih kurang bagus karena masih jalan

tanah. Desa lipat kain selatan ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.120 kepala

keluarga (KK) dan dibagi menjadi dua dusun yaitu dusun koto dan dusun khatulistiwa.
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Rata-rata mata pencarian penduduk Desa Lipat Kain Selatan umumnya adalah penyadap

karet dan nelayan.

Meskipun sudah dialiri listrik oleh PT. PLN Persero, tetapi di Desa Lipat Kain

Selatan masih terkendala dengan seringnya terjadi tegangan rendah dan pemadaman

bergilir yang menyebabkan banyaknya peralatan elektronik masyarakat yang rusak akibat

dampak dari tegangan rendah dan pemadaman giliran tersebut. Desa Lipat Kain Selatan

khususnya di Dusun Koto terdapat potensi PLTMH yang berasal dari Sungai Koboko.

Untuk mengatasi hal tersebut, yang arus dilakukan yaitu perlunya penyediaan sarana

ketenagalistrikan dengan membangun pusat pembangkit yang memanfaatkan

ketersediaan potensi sumber daya energi yang ada didaerah setempat dan dapat

mengoptimalkan penggunaan sarana publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berniat untuk mengambil judul

"Pra Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Desa Lipat

Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah apakah layak dibangun PLTMH di Desa Lipat Kain Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan pra studi kelayakan teknik dan

ekonomi perencanaan pembangunan PLTMH di Desa Lipat Kain Selatan dengan

memanfaatkan air terjun Sungai Koboko.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penulis menganalisa kelayakan teknik dan ekonomi.

2. Penulis merancang PLTMH berdasarkan dari potensi air terjun Sungai Koboko.

3. Penulis membahas secara umum tentang komponen utama Pembangkit listrik

Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

4. Penulis menganalisa kelayakan ekonomi perencanaan pembangunan PLTMH

menggunakan software RETscreen 4.1.

5. Umur investasi selama 25 tahun.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah studi literatur

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTMH)

dan memberikan masukan untuk PT. PLN Persero, pemerintah daerah ataupun pihak

swasta untuk memanfaatkan potensi air yang ada didaerah yang sering terjadi tegangan

rendah dan pemadaman bergilir.

1.5.2 Manfaat Terapan

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain :

1. Untuk menambah wawasan dan memahami tentang sistem pembangkit listrik tenaga

mikrohidro.

2. Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dengan membuat rancangan pembangkit

listrik yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

Analisis diolah dengan cara :

1. Metode literatur

Dalam metode literatur, penulis mengumpulkan dari buku-buku, jurnal, artikel-

artike dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk memperoleh data-data

tentang keadaan desa kobako dan melakukan pengukuran debit dan head secara

langsung.

3. Analisa Kelayakan

Dalam menganalisa kelayakan ekonomi, penulis menggunakan software

RETscreen 4-1.
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1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum dan singkat mengenai latar belakang, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya dan dasar teori yang membahas

tentang kelayakan dari perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan tentang proses pengkuran debit dan head, proses

pemilihan dan perencanaan pembangunan PLTMH, proses analisa kelayakan dari perencanaan

pembangunan PLTMH

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisa biaya untuk analisa kelayakan

dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Desa Lipat Kain Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pada bab-bab

sebelumnya dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.


