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ABSTRAK: Pembangkit listrik tenaga hibrida menrpakan kombinasi pembangkit listrik dengan sumber energi yang
dapat diperbaharui (renetvable) dan yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Secara menyeluruh iutegrasi pada
PLTH ini merupakan sistem.-vang multi variabel sehingga dibutuhkan bantuan perangkat luoah dalam hal ini HOMER
versi 2.67. perangkat tunak ini hengoptimasi berdasarkan nilai NPC. Dengan studi kasus PLTH di desa Simpang
Sender Timur, diintegrasikan PLm, PLTMH, PLTS, dan PLTB. Hasil simulasi dan optimasi dengan bantuan perangkat
lunak HOMER menunjukau bahwa secara keseluruhan PLTH yang optimum rurtuk diterapkan di area sfudi adalah
kombinasi PLTD dan PLTMH. Pada kondisi yang optimum ini kontribusi PLTMH adalah sebesar 82% dan PLTD
sebesar l7Yo, dengan nilai bersih sekarang {net present cost, NPQ sebesar $330.823, biaya pembangkitan lislik (cost of
energ), COf) sebesar $0,i47lkwh, kousumsi BBM pertahun sebesar 24.880 L, dan kelebihau energrnya sebesar
1iJ.'84 fu:*h/bfi=.utr.

Kata kunci : PLTH, Simulasi, NPC, COE

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari hari lisfik sangat diperlukan
untuk melakukan berbagai aktifitag mulai dari aktifitas

hingga ahifitas perindustrian. Akan tetapi,
masih banyak daerah pedesaan yang terisolir yang belum
dapat menikmati listrik dan jauh dari distribusi listrik pL
Pln. Penggunaan mesin diesel dapat menjadi solusi
masalah ini, akan tetapi kelangkaan dan harga bbm yang
mahal dapat menjadi kandala dalam pengopcrasan
mesin diesel, oleh karena itu dibutuhkan sumber energi
tambahan yang etbktif dan ekonomis. Sistem
.peurlriingkit" .tdtri{ia difuarqpliffi 'J4pai :*cqia<ii
pemecahan bagi permasalahan pemenuhan kebutuhan
listrik pada daerah pedesaan yang terisolir. Sistem
pembangirir hibrida merupakan jenis sisrem peinbangkit
yang mengkombinasikan pembangkit listrik dengan
srmber energi yang dapat dipertaharui (renewable) dan
yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Dangan
pembangkit hibrida pemenuhan kebutuhan listrik di
suatu daerah dapat disuplai dengan pemanfaatan potensi
sumber euergi ierbaharukan yang ada pada daerah
tersebut

Adapun nrjuan yang ingin dicapai dari penelitian id
adalah :

l. Merancang sistem pembangkit hibrida yang sesuai
dengan potensi sumber daya alam terbaharukan yang
ada pada desa Simpang Sender Timur kecamatan

Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kabupaten OKU
'setatirir llrovil*i'sffiiateia scliirln.

2. Merancang kombinasi pembaugkit hibrida yang
paling ekonomis untuk digrmakan di desa Simpang
Sender Tirn:r keeamataa.Buay Perratang Rih* Ranstl
Tengatr kabupaten OKU Selatan provinsi Sumatera
Selatan dengan bantuan software HOMER.

3 Mor gh itr:ag hia-ya .pemhangki tan enetgi ! i stn k s-ister
pembangkit lisbik tenaga hibrida di desa gimpang

Sender Timur kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau
Tengah kabupaten OKU Selatan provinsi Sumateia
Selatan.

4. Membandingkan suplai listrik yang paling ekonomis
untuk kebutuhan hidup di desa Simpang Sender
funur kecamatan Buay Pematang fu'bu Ranau
Tengah kabupaten OKU Selatan provinsi Sumatera
Selatan.

Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (Hybrid System)

Pernbangkit listrik tenaga hibrida (plth) merupakan
salah satu alternatif sistern pernbangkit yang tepat
diaplikasikan pada rlaerah yang sukar dijangkau oleh
sistem pembangkit besar seperti jaringan pln atau pltd-
Plth ini memanfaatkan renewable energl sebagai sumber
uteete /,*{*BFe yesg 4*.eeehg{*,s.g 4e*g*- ?Le,.,cl
Generator Sebagai Sumber Energi Cadangan (Sekunder).

Pada PLTH, renewuble energt yang digunakan dapat
berasal dari energi matahari, angin, dan lainJain yang
dikombinasikan dengan Diesel-Generator Set sebingga
menjadi suatu pembangkit yang lebih efisien, efektif dan
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handal unfuk dapat mensuplai kebutuhan onergi listrik
.baik .sah. .egei .pe*e[ep.ge*. r*r1* .geq ke-b**nahftn. pqi+latafl
listrik yang lain seperti TV, pompa air, setrika listrik
serta kebutuhan industri kecil di daerah rersebut. Dengan
adan_va kombinasi dari sumber-sumber energi tersebu!
diharapkan dapat menyediakan catu daya listrik yang
kontinyu dengan efisiensi yang paling optimal.

Pnnsip K-ega Pr.TH

Cara ke{a Pembangkit Listrik Sistim Hibrida
sailgat tdrgsiltcsg diali 'i*xui" 'befuai: 'aiar f*ui**asi
pemakaian eneryS (oad profile) yang mana selama 24

;.;cr &is&ilxasi ireba;i tiSdl i:,'srara cafiih satiap. -*,akfri.lrya.

Load profile ini sangat dipengaruhi penyediaan
r€rgiel:s.. {Jal*k *cr:gatasi p.a:i:asclshm tci**b.iii .:Ealia

kombinasi sumber energi arrtara Sumber energr
terbarukan dan Diesel Generator atau disebut
Pembangkit Listrik Sistern Hibrida adalah salah satu
solusi paling cocok rmtuk sistern pembangkitan listrik
pada daerah yang terisolir dengan jaringan yang lebih
besar seperti jaringan PLN.

Pada urtumnva PLTH hekeria sesuai urutan
sebagai berikut:
l. Pada kodisi beban rendah, maka beban disuplai 100%

dari baterai dan PV module, selama kondisi baterai
masih peuuh sehingga diesel tidak pedu beroperasi.

2. Untuk beban diatas TiYobebm inverter (tergantung
setting parameter) atau kondisi baterai sudah kosong
sampar level yang disyaratkan, ciiesel mulai
beroperasi untuk mensuplai beban dan sebagian
mengisi baterai sampai beban diesel mencapai 70-
80Y, kapasie,sryra (tcrganfong sci**ng paramctcr).
Pada kondisi ini Hybrid Conholler bekerja sebagai
charger {merubah tegangan AC dari gensrator
n e*!:C i tegargsl DC )'.tnh:k menps i b+ te_ r-,j.

3. Pada kondisi beban puncak baik diesel maupun
inverter akan beroperasi dua-duanya untuk menuju
paralel sistem apabila kapasitas terpasaflg diesel tidak
mampu sampai beban puncak. Jika kapasitas genset
cukup untuk mensuplai beban puncak, maka inverter
tidak akan beroperasi paralel dengan genset.

4. Semua proses keq'a tersebut diatas dianr oleh System
Command Unit yang terdapat pada Hybrid
Controller. Proses kontrol ini bukau sekedar
mengaktifkan dan meuonaktifl<an diesei tstapi yang
utama adalah pcngaturan cncrgi agar pcmakain BBM
diesel me4iadi efisien. Parameter Pemakaiau BBM
--!:,=.,-r-!--.- J. - ---- o .r .t F ,dinlnLifiAii riir35dii Spuuljia,i i" uti Ca*td.tr,itiiuit
(SFC), ywt:a volume bahan bakar untuk dapat
menghasilkan energi tertentu dari zuatu diesel-
genetator. Njlai SFC terganhrng efisiensi engine dan
berzpa persan daya yang dipikul oleh mgine terhadap
kapasitas maksimumnya, yang nilainya antara 0.25 -
0,5 liter/kWh. Nllai optimum diperoleh saat
pembebanan genset 75%-80%

Komponen Komponen PLTH

Komponen komponen pada sistem pembangkit
listrik tenaga hibrida terdiri dari kombinasi pembangkit
listrik yang akan digunakan. Untuk kombiuasi antara
PLTD, PLTMH, PLTS dan PLTB maka komponennya
terdiri dari :

Sumber : htto.surya enerq.v.com/fur./syVhybrid/ohp.

Gambar l. Skema PLTH kombinasi Tenaga Surya,
Angin dan Diesel

Pada sistem diatas, PLTS dan PLTB akan mengisi
baterai. Liskik keluaran PLTS dan PLTB berupa listrik
dc yang kemudian akan diubah menjadi listrik ac dengan
bantuan Phase SPP lnverrer. Lisrrik keluaran PLTMH
sudah berupa lisirik AC. Pada saat beban dalam keadaan
minimum maka listrik dapat disuplai dari baterai, akan
tetapi paria saat oeban datam keadaan maksiruurn atau
baterai dalam keadaan minimum maka lisfrik akan
disuplai dad PLTD.

Kelebihan dan Kekurangan PLTH

Kelebihan dari penggunaan sistem PLTH itri
audtru.
1. Ramah Lingkungan (environruental friendly\
2. Praktis digunakan pada wilayah pesisir pantai

Tidak memerlukan perawatan khusus
Teknologinya tidak rumit
Disaiauya dari batran yang tidak r:rudah karatan
fkorosi)
Mudah mengoperasikan
Mengurangi emisi zat karbon yang disebabkan oleh
penggunaan PLTD.

Kekurangan dari penggunaan sistem PLTH ini adalah :
1. Bunrh biaya yang cukup besar untuk pembuaun

sistem PLTH
2. Implernentasi yang sulir
3. Metodologi Peuelitian

METODOLOGI PEMLITIAN

Kondisi Topografi rlan Administrasi

Penelitian di Simpang Sender secara administratif
berlokasi di desa Simpang sender Timur, Kecamatan
Buay Peinatang Ribu Ranau Telgah, Kabupaten OKU
Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan, sekitar 38 hr dari

3.
4.
5.

6.
7.
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"kola hInaft &a fBB Kda'OKU S61ete1u Desa Sir*paag
Sender Timur ini berada pada koordinat 04 "48' 13.7"
tirxamg'ssia#ffi dm it4 n&i' 5.+,2 "bai.'a. 'iirxtr patla
ketinggian +660 m dari permukaan laut. Arah utara
--------.-l---- t---l-1, -r--.--- l------:-:------, - raO l:-- -L -,1-r---ttaurUliAhi{.r U{frrrt-U.Uiq$i8ri h.UlrB}rsEisr -'b* , ulil}iitr lir,lijrlrH
bukit dengan kemiringan >45o, di arah Timur bukit
I^--- I-^*;-:*-^- \J (o J:^--L fr^-^+ L*.-- l^*L^Lq9(5q Eu,rlfuul;4+ - a' , l€U j44 glru{B iUW&

dan aliran sungai. (Putri Rama Consultan, CV. 2008)

Perangikat Lunak HOMER

Perangkat lunak HOMER adalah suatu perangkat
hrnak -vang digunakan rnhrk oltima.si mndel sistcm
pembangkit listrik skala kecil (micropct'n er), perangkat
lunak fui mempermudah evaluasi desain sistem
pembangkit lisfrik mtuk berbagai jenis pembangkit
listrik skala kecil baik vang tersambung ke iaringan
listrik atanpun tidak. Perangkat lunak ini melatukan
perhitungan keseimbangan energi ini untuk setiap
konfigurasi sistem yang akan dipertimbangkan.
Kemudian men€ntukan konfigurasi yang layak, apakatr
dapat memenuhr kebutuhan listrik di bawah koudrsi yang
ditentukarf perkiraan biaya instalasi dan sistem operasi
sdiama masa proyek. Sistem perhitrmgan'biaya modal,
penggantian, operasi dan pemeliharaan, bahan bakar dan
'bunga.

Perangkat hmak ini bekerja berdasarkan tiga langkah
't&aina, laihl itisidia$ri, ofEiitla$. da$ arldiiiik scilsfrifftas.

Kelebihan perangkat lunak ini adalah penggunaarmya
"trr&dafi, .bis-a m;rrsitxutrui, ffiig060i&r6si sdalrr Ek)i$di
kemufian secara otomatis bisa menemukan konfigrrrasi
.J"-{.-- ---l:.*-..* -.-..*.- L:---. --- -*.*-t-.: L.-L---- l.-------.-brffiu upufiH,r.n yiasrg ursi, srgrSirpiiri 'ugL]i&] u,grrgaur

biaya sekarang terendah (NPC), dan bisa menggunakan
parametsr sensitivitas untuk hasil yang lebih bagus.
Sedangkan kelemahannya adalah perangkat luaak ini
keluaran utamanya berupa parameter ekonomi (NPC,
COE) bulolr model sistem yang teperinci, dan beberapa
teknologi energi terbarukan masih belum bisa
disimulasikaa dengan perangkat lunak isi. (Gilman, P.,
Lambert, T., 2005 tlomer Version 2.67).

Studi Implemenksi PLTH Desa Simpaag Sender Timur

Shrdi ini menggunakan bantuan ,perangtat lunak
HOMER dengan algoritma saperti terlihat pada gambar
berikut:

Gambar 2. Diagram Alir PLTI{

Model PLTH Desa Sirrpaug Sender Timrr

Model PLTH yane akan disimulasi dan dioptimasi
terdiri dari panel surya (photovoltaik), hutin air, turbin
angi4 diesel geaeratoE inverter dan baterai. Gambar
berikut adalah model PLTH yang akan disimulasi dan
dioptimasi olehHOMER:

Sumber ; Homer, NREL

Gambar 3. Model Sistrrn PLTH Desa Srnpang Sender
Timur

l@ i'lr Lfu
ndu.brl* ffi,
tEc, EEfirlir.lrfirri
riu eiJrrrail
!i&ir&
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v_^m h-6 L-mh^n-6 D--,-"-,- Dr TtJrau,,r!.v,.w,1 .\v'(fr,rvrqrr r.'vrtJslst.'r ts: ! I

Komponen * komponen penyuslrn PITH terdiri
dari panel photovoltaic, turbin angln, turtin air,
generator diesel, inveiter dan baterai.

r Modul Suryc
Modul surya terdiri dari 70 modul yang tersusuu
secara seri dan diparalelkan, kapasitas tiap - tiap
modul surya 100 Wp. Harga untuk 28 kWp modul
surya adalah $68.600, biaya penggmtian $68.600,
biaya operasional dan pemeliharaan $500 pertahun,
masa pakai modul surya selama 25 taftun. (Solar
E lu ettit su ityiy, 2&1t 2'1.

Hli rfl(n r*d{.,1;1#

10x

Turbin Air
,l',.-L:h 

^.3*.,--- J:.-,--1.^- ^,1-1^L *.-Lj- ^Z- ^-^^-l4u-& @ ]l{iE uEdl&& M* !uu& &'urJ*
flow. Biaya investasi untuk turbin cross flow ini
adalah $18.850 dengan daya 40 kW, biaya
penggantian $18.850. biaya opcrasi dan
pemeliharaau diasumsikan sebesar $360. Masa
pakai turbin air selama l0 tahun. {Powers City
System Co.,Ltd. Cowrisht 2012\

Turbin Angin
Turbin angin yang digunakan adalah type BWC
Excel-R dengan daya nominal 7,5 kW DC. Biaya
modal untuk 1 unit turbin angin 7,5 kW DC $
40.380, biaya penggantian $ 28.200, biaya operasi
tia*r peineiiharran diastlrnsik*r sebes*ri. $ l-frStl
Masa pakai turbin aagin selama 15 tahuq
pemasangan tubin angin di ketinggian 20 meter
dari pemrukaan tanah. (Bergey wind power,
December 5,2012).
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Biaya investasi diesel dengan kapasitas 50 kW
adalah $16.502, biaya penggantian $16.502,
biaya operasi dan pemeliharaan perhari
diasumsiliran $ l. (Powers City Systew Co.,Ltd.
Copynsht20lZi.

fnverter
Inveder yang digimakarr adalah BidirEetional
Inverter (inverter-rectifier) dengau efisiensi
inverter sebesar 97o/o dan lama waktu
mnar^+oaiarntrn t n i.h,'- C^,|^--L^- ^*.:*.;* !v !#w. 4uk{i.q4: Llct!#r
rectifier adalah 96% dan capacig relative to
inverter sebssar rcA%. Biaya iavestasi
Bidirectional Inverter untuk 7 kW ,dalah $
6.700, biaya penggantian sebesar $ 6.700, biaya
..-.---.-..i ..r-.- - .---.-r:L^--...--- --..r.-L,--- -li ------:l-irPc-i;is-r linn'i. parxliriiE;ifiiiiil perdriliiil $iirsiliijsiiiitrr
sebesar $ 670. (SMA America corp. 2012,
aa^ ).. ^+ -- ) ^*;^ ^ ^1f' -";) 

:--,--t--l
i;i t'e4tL wt* yt .at uij tt 1B a/tyct t9t j

Baterai
Baterai yang digunakan adalah baterai Lead
Aeitl, biaya invest*si *ntuk baterai iri sebesar $

670, biaya penggantian sebesar $ 570, biaya
operasi dan pemeliharaan pertahun diasumsikan

HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

I{asil Simulasi

Simulasi dan optimasi dengan me*ggunak*n
HOMER menghasilkan beberapa konfigurasi yang
be6eda sesuai dengan batasan minimum kontibusi
merci tcrhanrlranr.ro.]..*-.]4."*..

Simulasi yang dilakukan pada kondisi kedua
deiigarr batasan miuinium kontribusi energi tertrarukarr
adalah 0%. Simulasi pada kondisi ini didapatkan
beberapa konfigurasi optimunr, seperti terlihat dalam
+^L^l L^-il-,r .G.&r'ltsaasr _

7 :PLTS b:PLTD
& ;PLTB @ :.$*!+s'*
l7 : PLTMH EI : Converter

r Generetor Diecel
Generatm diesel yang diprnakan adalah satu unit
gen€rator dengan kapasita.s 50 kW. Waktu operasi
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{t

g*
;20arfil

0

generator diperkirakan solama 15.000 jam dan
"ptm*,irutrt fthiffieffiiyib'Il3d& 3@'6. se$tisar $
50. (Affordable. solay stare for battery. 2012).

Pembahasan Hasil Simulasi

Kriteria yang diterapkan penulis urruk
rma,lnrntl.o.- arrahr ointam DT TIJ !,.-^ ,rali*,'- ^J-l^L4j{s-rrat+*..g rwEs rlJrt4 r -ara J*r+6 vlilBi@ ffi*s
kombinasi sistem PLTH dengan nilai NPC terendah.
Berdas+;k-a;r hasi! sinru!.as, konfiggra.ei yqrlg
memenuhi syarat sebagai sistem PLTH optinmm
adalah sistem PLTH yeng ferdiri dari PITMH dan
PLTD. Kolfigurasi sistem PLTH optimum terdiri dari :
. UnitPLTMH dengankapasitas40 kW
r I UnitPLTDkapasitas 50kW

furalisis selengkapnya sebagai berikut :

o Produksi Listrik
'F^r-l *^J."1.-: t":---":1, -,-.^- l:L-^:'11--- ^l^LluE PiW reB ,iElE Uuffi{iLilr Ul'!A

PLTMH-PLTD adalah 290.M1 kWh/ahun dengan
kontribusi PLTMH sebesar 82o/o atau 237 3As
kWl/tahun sedangkan korttribusi PLTD sebesar
18% atau 52.737 kWh/tahun.

-ACnffiyL,ad* ltah-Furcr

-PLEIourcr
- fxcEr.&.kiEfy

Gambar 4 Kondisi beban harian - daya keluaran
PLTMH-PLTD 50kW- Kelebihan listrik yang tidak
teryakai

Gam-Qqr A. aialZb .ko.1disi -1qp!a,i l.igtrik pad.a
tanggal l0 mei, dapat dilihat PLTH beroperasi
sepanjang hari sedangkan PLTD hanya beroperasi
padajam 17.30 hingga 24.00 dan padajam 05.30
hingga 06.30. Keluaran daya maksimum PLTMH
adalah sebesar 27,1 kW. PLTD hanya beroperasi
selama 8 jam karena daya yang dihasilkan oleh
PL"IMH sudah crikup besar sehingga rrampu
mensuplai liskik untuk beban pada jam 06.30
hingga 17.30 dan 00.00 hingga 05.30.

Kelcbihau iisirik yamg tidak terpakai pada
sistem ini cukup besar yaitu 113.734 kWh/tahun
atau 39,2o/o hal ini te{iadi karena listrik yang
dpra,foksi si.ch PLTMII scla;ma se3i tahua
berlebihan dibandingkan dengan beban yang ada
Pada gambar 4.3 kelebihan lisrik terjadi sepanjang
hari" Kelebihan listrik dapat juga diserap dengan
menambahkan beban lain ke sistem ini seperti
penambahan mesin penggiling kopi yang dapat
menuniang aktifitas penduduk desa simpang sender
yang sebagian besar bekerja sebagai petani kopi.

Gambar 5 Kontribusi PLTMH-PLffi

Pada ganibar 5 menirajul*an kontribusi masing
masing perabangkit. Kontribusi PLTMH sebesar
82% dan konribusi PLTD sebesar l8%. Dapat kita
l:lanr Df TIt/fLI martlra.iL^- L*k:L...i ,, -^ ^^--^+i;easvurl.@ 4!,e-rL-lffi .!gq6 s+35u1

besar dalam penyuplaian listrik tiap bulannya akan
tetapi pada bulan agru;tus hingga september,
PLTMH tidak berfungsi sama sekali. Hal ini
diakibatkan karena curah hujan pada bulan tersebut
sangat kecil sehingga debit air tidak dapat memuiar
turbrn.

r Koncumsi BBM
Total konsumsi BBM selama satu tahun pada

Iconilgurasi sistem ?Lffi terdiri dari FLTh&t-
PLTD adalah sebesar 24.880 liter pertahun. Pada
koaligurasi ini penggunaan BtsiG bisa dihemar
hingga 55.567 liter pertahrm atau 69,A7%io pertahun.

r Kelebihen ListrikYang Tidak Terpekai
Dengrm beban hariau tctap, keiebihan lisuik

yang tidak terpakai memiliki nilai yang berflukruasi
seiring dengan total produksi Iistrik pada sistem
P"{"TH. Kcici:'#raar liuiril ici'ilc:ua: ler}adi pa;ia sisiesr
PLTH yang terdiri dari PLTS-PLTMH-PLTB-
PLTD yaitu sebesar 203.029 atau53,3o/o.

. Biaya- Biaye
Secara keseluruhan sistem yang optimal adalah

sistem PT,TH dengan komhinasi vans terdiri dari
PLTMH dan PLTD, biaya - biaya yang didapatkan
dari hasil simulasi adalah sebagai berikut : modal
awal yang diinvestasikan adalah sebesm $35.352,
biaya pengoperasiaa sebesar $23.1l.4 pertahun,
nilai bersih sekarang (NPC) sebesar $330.823, dan
biaya listrik (COE) 0,147 perkWh.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan perhinrugan dengan menggunakan
software HOMER maka korrbinasi yang paling
^Le^'n:d ,*h'1. Ji-'-^!,^- -^,{^ ,{^-- e:*-^--uarr(e v15s@ Puu4 vLrs rur^lJruL
Seuder Timur adalah kombinasi PLTMH deugan
PLTD yainr sebesar $330.823 (Rp 3.137.941.520).
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2. Berdasarkau kondisi gsografis, kombinasi yang
paling efektif unhrk dipakai di desa Siqpang
Sender Timur adalah PLTS-PLTD akan 0etapi biaya
investasi untuk kombirasi ini,iauh lebih mahaljika
dibandingkan dengan kombinasi PLTMH-PLTD
yaitu sebesar $1.052.761 (Rp 9.985.a38.085).

3. Besarnya biaya pembangkitan listrik oleh PLTH
yaitu sebesar $0,1468 (Rp 1.392). Jika
dihandingkan dengan tarif dasar listrik PT. PIN
yaitu sebesar $0,0522 (Rp 495) biaya pembangkitan
listrik per Kwh oleh PLTH jauh lebih mahal
(mencapai 3 kali biaya pembaugkitan listrik oer
Kwh oleh PT. PLN). Akan tetapi, mengingat
keadaan geogralis di desa Simpang Sender Timur
ini maka akan sulit untuk PT. PLN membuat
jaringan distribusi dikarenakan kondisi jalan yang
curam.

4. Biaya produksi listrik yang paling ekonomis
iliha$iiitaur 6'idh Ft"Tlmi i iu'rn bebixar $o,e}z+rkts1r
(Rp I l7lkWh), akan tetapi dibutuhkan PLTD untuk
menunjang proses produksi listrih karena pada saat
kondisi curah hujan yang sangat kecil seperti pada
bulan agustus dan september yaitu 0,125, O,2l
mm/jam maka debit sungai akan menjadi kecil
e-hinmz pITMH firlalr rlamt lwnnemsi
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