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ABSTRAK 

Studi literatur telah dilakukan untuk mengetahui potensi dan pengembangan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Indonesia. Berdasarkan studi 

literatur dapat disimpulkan bahwa Pengembangan PLTMH di Indonesia dapat 

dilakukan dengan mengintegrasikan antara program pengembangan PLTMH dengan 

kegiatan ekonomi masyarakat, memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, 

mendorong industri mikrohidro dalam negeri, dan mengembangkan berbagai pola 

kemitraan. Pola kemitraan akan menjamin pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan akan berjalan baik karena sinergisitas antara masing-masing komponen. 

 

Kata kunci : Energi Baru Terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro,Sistem 

Konversi Energi Air 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kurun waktu dari tahun 1990 sampai 2002, konsumsi listrik nasional 

meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 10% per tahun dari 27,7 TWh 

menjadi 87,1 TWh, sementara produksi listrik PLN meningkat rata-rata 8,8% per 

tahun dari 23,29 TWh menjadi 89,29 TWh. Sedangkan kebutuhan bahan bakar fosil 

dan bahan bakar terbarukan untuk pembangkit listrik juga terus meningkat rata-rata 

sebesar 7,8% per tahun. Jenis bahan bakar yang mengalami peningkatan tertinggi 

selama periode tersebut adalah bahan bakar gas bumi sebesar 27,8%, panas bumi 

15,1%, batubara 10,1%, minyak solar 9,5%, dan tenaga air 2,7% per tahun. 

Sedangkan pemakaian minyak diesel dan minyak bakar menurun masing-masing 

sebesar -3,3% dan -1% per tahun.  

 

1.2. Potensi Energi Baru Terbarukan 

Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar 

diantaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, biomassa 50 GW, surya 4,80 

kWh/m
2
/hari, angin 3-6 m/det dan nuklir 3 GW. Pengembangan EBT mengacu kepada 

Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dimana kontribusi EBT 

dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan 

komposisi bahan bakar nabati sebesar 5%, panas bumi 5%, biomasa, nuklir, air, surya, 

dan angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro 
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Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025,biomasa 180 MW pada tahun 2020,angin 

(PLT Bayu) 0,97 GW, surya 0,87 GW, dan nuklir 4,2 GW. Total  

investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar 

13,197 juta USD.  

 

1.3. Upaya Pengembangan Energi Baru Terbarukan 
Pengembangan biomasa dilakukan dengan  mendorong pemanfaatan limbah industri 

pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya, 

mengintegrasikan pengembangan biomassa dengan kegiatan ekonomi masyarakat, 

mendorong  pabrikasi teknologi konversi energi biomassa dan usaha penunjang, dan 

meningkatkan penelitian dan pengembangan pemanfaatan limbah termasuk sampah 

kota. Upaya dalam mengembangkan energi angin dilakukan melalui pengembangan 

energi angin untuk listrik dan non listrik (pemompaan air untuk irigasi dan air bersih), 

pengembangkan teknologi energi angin yang sederhana untuk skala kecil (10 kW) dan 

skala menengah (50 - 100 kW) dan mendorong pabrikan memproduksi SKEA skala 

kecil dan menengah secara missal. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan 

PLTS di pedesaan dan perkotaan, mendorong komersialisasi PLTS dengan 

memaksimalkan keterlibatan swasta, mengembangkan industri PLTS dalam negeri, dan 

mendorong terciptanya sistem dan pola pendanaan yang efisien dengan melibatkan 

dunia perbankan. Untuk mengembangkan energi nuklir, langkah-langkah yang dambil 

pemerintah adalah melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan 

melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk meningkatkan penguasaan 

teknologi. Sedangkan pengembangan mikrohidro dilakukan dengan mengintegrasikan 

program pengembangan PLTMH dengan kegiatan ekonomi masyarakat, 

memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, mendorong industri mikrohidro 

dalam negeri, dan mengembangkan berbagai pola kemitraan dan pendanaan yang 

efektif. 

 

1.4. Kebijakan dan Regulasi untuk Pengembangan EBT 
Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, pemerintah sudah 

menerbitkan serangkaian kebijakan dan regulasi yang mencakup Peraturan Presiden no. 

5/2006 tentang kebijakan energi nasional, undang-undang no.30/2007 tentang energi, 

undang-undang no.15/1985 tentang ketenagalistrikan, PP no.10/1989 yang telah diubah 

dengan PP no. 03/2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1989  

tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan PP no. 26/2006 tentang 

penyediaan & pemanfaatan tenaga listrik, Permen ESDM no.002/2006 tentang 

pengusahaan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan skala menengah, dan Kepmen 

ESDM no.1122k/30/mem/2002 tentang pembangkit skala kecil serta RPP tentang 

Energi Baru Terbarukan  yang  berisi pengaturan kewajiban penyediaan dan 

pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan pemberian kemudahan serta insentif.  

 

II. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO 

Indonesia adalah negara kepulauan yang masih memiliki banyak daerah terpencil 

yang belum memiliki listrik. Padahal listrik sangat dibutuhkan agar daerah tersebut 

tidak ketinggalan dalam memperoleh informasi yang bertujuan untuk memajukan 

daerah tersebut dan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Oleh karena itu, 

untuk memenuhi kebutuhan akan listrik untuk daerah terpencil perlu diciptakan alat 

yang dapat menjangkau tempat terpencil yang murah dan ramah lingkungan, yaitu 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH khususnya didaerah 
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terpencil perlu dikembangkan karena daerah-daerah tersebut masih banyak yang 

memiliki gunung dan air terjun yang belum dimafaatkan secara optimal. PLTMH 

dapat juga digunakan sebagai alternatif pembangkit listrik dengan menggunakan 

diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar minyak khususnya solar. 

Berdasarkan keadaan tersebut maka perlu diadakan pengembangan tentang 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena bahan baku air yang mudah didapat dari 

saluran irigasi, sungai kecil yang ada didataran rendah, atau kepulauan yang tidak 

memiliki bukit-bukit tetapi air yang melimpah. Pada daerah seperti ini PLTMH 

menggunakan sistem cetak miring. Pada sistem cetak miring, sebagian air sungai 

diarahkan ke saluran pembawa kemudian dialirkan melalui pipa pesat (penstock) 

menuju turbin. Air yang keluar dari turbin akan dikembalikan lagi ke aliran semula, 

sehingga hal ini tidak banyak mempengaruhi lingkungan atau mengurangi air yang 

keperluan pertanian. Air akan dialirkan kedalam turbin melalui sudu-sudu runner 

yang akan memutarkan poros turbin. Putaran inilah yang akan memutarkan generator 

untuk menghasilkan energi listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Contoh Konstruksi PLTMH 

 

Hingga saat ini diperkirakan sekitar 48% atau 100 juta penduduk Indonesia, 

khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, belum menerima aliran listrik. Padahal 

potensi sumber alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk pedesaan 

cukup besar, khususnya pembangkit listrik tenaga air skala mikro (PLTMH), potensi 

tersebut sekitar 7500 MW. Pembangkit listrik yang dibangun dengan memanfaatkan 

air akan menghemat dana yang cukup besar. Bila dibandingkan dengan pembangkit 

listrik bertenaga bahan bakar minyak (BBM), tiap 1 megawatt (MW) listrik yang 

dihasilkan bisa menghemat uang Rp 10 miliar per tahun. "Pembangkit listrik di 

Indonesia saat ini masih banyak menggunakan energi fosil, padahal harga BBM sudah 

tinggi. Kalau digantikan dengan pemanfaatan air, kita bisa menghemat uang cukup 

besar, 1 MW saja bisa menghemat Rp 10 miliar per tahun,"  Pada sistem run of river 

ini, sebagian air sungai diarahkan ke saluran pembawa kemudian dialirkan melalui 

pipa pesat (penstock) menuju turbin. Setelah melewati turbin, air dikembalikan lagi ke 

aliran semula. Dengan demikian PLTMH tidak banyak mempengaruhi lingkungan 

atau mengurangi air untuk keperluan pertanian. Yang terpenting pembangunan 

PLTMH tidak memerlukan relokasi tempat tinggal masyarakat setempat akibat 
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pembuatan bendungan atau waduk. Disamping itu PLTMH tidak memerlukan bahan 

bakar apapun. Masukan energi primer berupa aliran massa air tidak dikurangi, namun 

hanya dimanfaatkan energinya dalam jarak ketinggian tertentu atau diambil energi 

potensialnya saja. PLTMH tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Sumber air 

yang dibutuhkan PLTMH relatif sedikit dan itu banyak terdapa di desa-desa. Untuk 

itulah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang telah merealisasi penerapan 

sistem model hidro ini di desa Taratak (Lombok Tengah) dengan kapasitas PLTS 48 

kWP dan PLTMH sebesar 6,3 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konstruksi PLTMH 

 

III. POLA KEMITRAAN 

Langkah-langkah dalam pengembangan mikrohidro adalah dengan 

mengintegrasikan program pengembangan PLTMH dengan kegiatan ekonomi 

masyarakat, memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, mendorong 

industri mikrohidro dalam negeri, dan mengembangkan berbagai pola kemitraan dan 

pendanaan yang efektif. Penyediaan dan pembangunan PLTMH di desa diusahakan 

menggunakan pola kemitraan antara komponen Perusahaan Pelaksana Konstruksi 

PLTMH, LSM, Pemerintah Setempat dan Masyarakat. Pola kemitraan antar 

komponen tersebut dapat digambarkan pada gambar 3. Pengusaha lokal dan sebuah 

LSM yang bertindak selaku fasilitator bersama dengan masyarakat lokal melakukan 

kerjasama membangun PLTMH bagi warga masyarakat pedesaan setempat dengan 

konsep kemitraan. Melalui konsep kemitraan, diharapkan tercipta suatu model 

pengelolaan bersama yang saling menguntungkan melalui pendekatan kesejahteraan 

sosial masyarakat. Kapasitas daya yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat desa setempat. Untuk keberlanjutan fungsi PLTMH nantinya 

diharapkan dapat terbentuk wadah pengelola yang merepresentasikan unsur-unsur 

terkait dalam kerjasama tersebut. Rencana pembangunan PLTMH ini, nantinya 

sedapat mungkin mengusahakan model kemitraan yang saling menguntungkan antara 

pihak terkait. 
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3.1. Pembangunan PLTMH 

Sebelum pembangunan pembangkit listrik dilaksanakan ada beberapa kegiatan 

yang perlu dilakukan terlebih dahulu antara lain : 

1) Studi kondisi fisik lokasi rencana pembangunan PLTMH; Kegiatan ini dilakukan 

sepenuhnya oleh TIM Pelaksana Pembangunan PLTMH. Hasil dari kegiatan studi 

ini adalah rekomendasi dapat tidaknya dibangun PLTMH di lokasi tersebut. 

Beberapa bagian dari kegiatan studi antara lain survey dan pengukuran sumber air, 

perhitungan daya sumber, dan lahan untuk lokasi dan tata letak Turbin dan gardu  

generator. 

2) Sosialisasi dan Penjaringan aspirasi dan dukungan masyarakat dan 

pemerintah/aparat desa setempat; Kegiatan ini dilaksanakan bersama antara 

Pelaksana Konstruksi PLTMH dan LSM. Maksud kegiatan adalah untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat /pemerintah desa setempat tentang  

rencana pembangunan PLTMH dengan model kemitraan. Hal mendasar yang perlu 

diketahui adalah keinginan masyarakat setempat untuk memperoleh penerangan 

dan atau tenaga listrik untuk kebutuhan rumah tangga, serta kesediaan untuk 

berkonstribusi dalam pengadaan jaringan dan pembayaran biaya pemakaian listrik, 

serta dukungan kemanana sosial lainnya. 

3) Pengurusan perizinan dan surat-surat formal; dilaksanakan bersama antara 

pelaksana konstruksi PLTMH, LSM, Aparat desa serta surat dukungan masyarakat. 

Dukungan masyarakat calon pemanfaat daya listrik PLTMH diformalkan dalam 

bentuk surat perjanjian kerjasama kemitraan yang disertai dengan jaminan 

kesediaan bermitra dalam bentuk biaya pendaftaran. Besarnya biaya pendaftaran 

ditentukan secara bersama  antara pelaksana konstruksi, aparat desa dan 

masyarakat yang diasilitasi oleh LSM. Biaya pendaftaran tersebut untuk sementara 

akan disimpan dalam rekening bersama Pelaksana Konstruksi dan Aparat Desa 

yang tidak dapat dicairkan oleh keduanya sebelum listrik dinikmati oleh 

masyarakat. 

4) Pembangunan dan Instalasi PLTMH; Merupakan pekerjaan teknis yang 

sepenuhnya menjadi tangung jawab Pelaksana Konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Komponen Kemitraan, Fungsi, dan   

Tanggung JawabMasing-masing Komponen 
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Gambar 4. Tahapan Rencana Pembangunan PLTMH 

3.2. Operasional PLTMH 

Tahap operasional PLTMH berlangsung sejak kegiatan pembangunan dan 

instalasi PLTMH selesai dikerjakan. Sebelum operasionalisasi PLTMH berlangsung, 

masih terdapat kegiatan pendahuluan yang sufatnya administratif yang masih perlu 

diselesaikan terlebih dahulu. Kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian kewajiban 

masing-masing pihak, terutama kewajiban masyarakat terhadap pelaksana konstruksi, 

berupa pelunasan biaya pemasangan /instalasi jaringan listrik ke rumah masing-

masing. Kegiatan ini difasilitasi oleh LSM sebelum secara resmi unit pengelola 

PLTMH terbentuk. Kegiatan lainnya setelah itu adalah pembentukan dan 

pengoperasian unit pengelola PLTMH, dan pengoperasian PLTMH sendiri sehingga 

masyrakat dapat segera menikmati listrik di rumah masing-masing.  

 

 3.3. Aspek Pembiayaan 

Kebutuhan modal untuk pembangunan PLTMH sangat tergantung dari besarnya 

PLTMH atau besarnya daya listrik yang akan dihasilkan. Dana dibutuhkan terutama 

untuk : 

1) Investasi pengadaan peralatan dan bangunan PLTMH; 

2) Instalasi Jaringan Listrik ke pengguna; 

3) Pemeliharaan peralatan dan jaringan. 

Dengan model kemitraan, kebutuhan dana tersebut dapat ditanggulangi secara 

bersama, dimana setiap komponen kemitraan memiliki porsi  atau konstribusi tertentu. 

Secara umum, konstribusi penyediaan dana untuk PLTMH pada model kemitraan 

yang selama ini diterapkan adalah sebagai berikut : 

1) Pengusaha/Pelaksana Konstruksi : Menyediakan keseluruhan dana untuk investasi 

pengadaan dan bangunan PLTMH; 

2) Masyarakat Pemanfaat Listrik : Menanggung biaya instalasi dari Pusat pembangkit 

ke rumah masing-masing, serta menanggung biaya pemakaian listrik setiap bulan. 

 

 IV. KESIMPULAN 

1. Upaya pengembangan energi terbarukan  tidak bisa hanya dengan mengandalkan 

anggaran pemerintah setempat saja, akan tetapi dibutuhkan peran serta dari 

berbagai pihak diantaranya Industri/swasta,LSM dan masyarakat yang terkait 

untuk lebih mengembangkan energi terbarukan. 

2. Penyediaan dan pembangunan PLTMH diusahakan menggunakan pola kemitraan 

antara komponen Perusahaan Pelaksana Konstruksi PLTMH, LSM, Pemerintah 

setempat dan masyarakat. Adanya konsep dan pola kemitraan akan menjamin 



   

          Prosiding Seminar Nasional AVoER ke-3 

                Palembang, 26-27 Oktober 2011 ISBN : 979-587-395-4 

 

              Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 84 

 

pembangunan, operasional dan pemeliharaan akan berjalan baik karena sinergisitas 

antara masing-masing komponen. 
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