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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber energi primer pada pembangkit listrik milik PLN (PLTU, PLTD, 

PLTG, PLTGU) merupakan jenis energi tidak terbarukan (batubara, minyak dan 

gas bumi) yang jumlahnya kian menipis, hal ini mendorong untuk berpaling dan 

melakukan penelitian secara lebih intensif, terarah pada energi alternatif yang 

cukup tersedia di bumi ini yang dapat diharapkan keberlanjutannya. Energi 

terbarukan merupakan suatu pilihan tepat yang sesuai dengan potensi alam 

persada nusantara yang diuntungkan oleh letak dan kondisi geografisnya. Yang 

termasuk golongan energi terbarukan adalah energi matahari, angin, air, biomasa, 

dan panas bumi (PSE UGM, 2002). 

Cadangan minyak dunia yang semakin menipis dan kebutuhannya yang 

semakin tinggi membuat harga minyak dunia semakin tinggi juga. Saat ini harga 

minyak dunia mencapai US $ 105 per barel. Ketergantungan PT. PLN terhadap 

minyak dan gas bumi sebagai sember utama pembangkitan listrik menuntut PT. 

PLN untuk selalu berusaha menyesuaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) (Kedaulatan 

Rakyat, 2008). Kondisi demikian menuntut mencari dan mengkaji pemanfatan 

sumber-sumber energi lain yang lebih murah dan berkelanjutan. Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik 

berskala kecil dengan memanfatkan sumber tenaga air sebagai sumber energi 

utamanya. Pengembangan PLTMh sangat cocok untuk daerah terpencil atau 
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pedesaan yang pada umumnya masih banyak terdapat sumber daya air teristimewa 

daerah yang masih banyak ditumbuhi pepohonan. Namun upaya pengembangan 

PLTMh ini juga memiliki hambatan karena biaya yang diperlukan untuk 

membangun sebuah PLTMh masih lebih besar dibanding Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD) (Perdana Putra, 2004).Walaupun demikian, untuk jangka 

panjang operasional PLTMh akan lebih murah, karena sumber energinya tidak 

perlu membeli, hanya perlu peliharaan secara kontinuitas.  

Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus mengikuti perkembangan 

permintaan oleh konsumen atau rakyat, mengingat semakin menipisnya bahan 

bakar fosil maka untuk memenuhi kebutuhan energi listrik perlu adanya 

pembangunan pembangkit listrik yang terbarukan, pembangkit listrik tenaga angin 

atau PLTB, mikrohidro. Kedua jenis pembangkit ini membutuhkan generator. 

Generator yang banyak tersedia dipasaran biasanya berjenis high speed induction 

generator. Generator jenis ini mebutuhkan putaran tinggi dan juga membutuhkan 

energi listrik awal untuk membuat medan magnetnya. Penggunaan generator jenis 

ini kurang sesuai untuk PLTB karena potensi angin di Indonesia tergolong pada 

level kecepatan sedang (daerah pantai Jepara memiliki kecepatan angin 3 – 4 m/s), 

sehingga perlu adanya pengembangan generator yang bekerja dengan kecepatan 

rendah dan tidak memerlukan energi listrik awal untuk mendapatkan keluaran 

yang maksimal atau besar agar dapat digunakan pada daerah – daerah yang tidak 

memiliki aliran listrik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu:  

a. Mendapatkan desain generator magnet permanen kecepatan rendah.  

b. Sebagai salah satu upaya meninkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga 

angin dan mengurangi defisit energi listrik atau mengurangi ketergantungan 

energi listrik dengan bahan bakar fosil sebagai energi primer. 




