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ABSTRAK 
Penyebaran energi listrik yang tidak merata di berbagai wilayah di Sulawesi menyebabkan 
dibutuhkannya pembangkit listrik tersebar guna memenuhi kebutuhan listrik penduduk yang terus 
meningkat dengan cepat. Untuk itu, pengembangan energi terbarukan untuk mencukupi kebutuhan 
listrik di wilayah Sulawesi sangat terbuka baik sebagai obyek usaha kelompok masyarakat atau usaha 
swasta. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut di atas, telah dilakukan suatu kajian potensi dan 
tekno ekonomi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah Sulawesi 
yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan PLTMH khususnya di wilayah 
Sulawesi. Metodologi penyusunan kajian ini meliputi pengumpulan dan analisis data menggunakan 
informasi yang diperoleh baik melalui data sekunder maupun data primer. Dari hasil kajian, didapat 
bahwa wilayah Sulawesi memiliki potensi PLTMH yang sangat besar dengan total potensi sebesar 
154,23 MW atau hampir 30% dari total potensi PLTMH di Indonesia. Dari potensi PLTMH tersebut, 
lebih dari 30% atau sekitar 47,73 MW masih belum dimanfaatkan sama sekali. Dalam pengembangan 
PLTMH di wilayah Sulawesi, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengembangannya.  
 
Kata kunci: pembangkit listrik, pengembangan, potensi mikro hidro, tekno ekonomi, wilayah Sulawesi 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan 
Sumatera dengan luas daratan 174.600 km2. Pemerintahan di Sulawesi dibagi menjadi enam 
propinsi yaitu propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sulawesi Tengah merupakan propinsi terbesar 
dengan luas wilayah daratan 68.033 km2 dan luas laut mencapai 189.480 km2.  

Pesatnya pembangunan di wilayah Sulawesi seiring dengan otonomi daerah dan 
demokratisasi akan meningkatkan kebutuhan energi listrik. Penyebaran energi listrik yang 
tidak merata di berbagai propinsi di Sulawesi menyebabkan dibutuhkannya pembangkit listrik 
tersebar untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat dengan cepat. Untuk itu 
pengembangan energi terbarukan untuk mencukupi kebutuhan listrik sangat terbuka baik 
sebagai obyek usaha kelompok masyarakat atau usaha swasta.  

Salah satu  potensi energi terbarukan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) yang potensinya banyak tersebar di wilayah Sulawesi. Pengembangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro di wilayah Sulawesi ditujukan untuk meningkatkan rasio 
elektrifikasi kawasan Sulawesi terutama di pedesaan, mendorong peningkatan kegiatan 
ekonomi  kawasan Sulawesi melalui pemanfatan  penyediaan listrik bersumber dari PLTMH, 
mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, memanfaatkan sumber energi yang ramah 
lingkungan sehingga tercapai penurunan emisi karbon yang signifikan serta untuk 
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan industri kecil di tengah-tengah 
masyarakat wilayah Sulawesi.  

Dari latar belakang tersebut, kiranya diperlukan suatu kajian pengembangan potensi dan 
tekno ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), khususnya di wilayah 
Sulawesi, yang diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mempercepat 
pengembangan PLTMH di wilayah Sulawesi. 
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1.2 Tujuan  
Tujuan makalah ini adalah untuk memaparkan tentang potensi Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro di wilayah Sulawesi dan memberikan pedoman analisis tekno ekonomi dalam 
pengembangannya. Dalam makalah ini akan dijabarkan tentang pengetahuan umum turbin 
air, metode survey potensi air, besarnya potensi PLTMH di wilayah Sulawesi, kajian ekonomi 
biaya pembangunan PLTMH dan strategi dalam pengembangan PLTMH di Sulawesi. 
 
2. METODOLOGI 

Secara garis besar, metodologi yang dilakukan dalam penyusunan kajian ini meliputi: 
a. Pengumpulan data sekunder 

Data-data diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, prosiding, jurnal dan internet. 
Selain itu, data sekunder juga didapat dari bahan materi workshop “Pelatihan Analisa 
Kelayakan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Mini Hidro” yang diselenggarakan di 
Jakarta pada tahun 2010 oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). 
 

b. Pengumpulan data primer 
Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan diskusi 
dengan stakeholder yang terdiri dari beberapa unsur dinas pemerintahan kabupaten di 
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan 
BAPPEDA. Wawancara dan diskusi diadakan pada saat workshop mikro hidro dengan 
tema “Pemanfaatan PLTMH sebagai Pintu Masuk Pengembangan Pedesaan” yang 
diadakan pada tahun 2009. Workshop ini juga diikuti oleh lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) dan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin di Makasar. Hasil diskusi dan 
workshop ini kemudian disarikan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah 
pengembangan PLTMH di wilayah Sulawesi. 
 

c.  Analisis data 
Dari data sekunder dan data primer di atas, selanjutnya dilakukan analisis guna 
tersusunnya suatu pedoman bagi para perencana ketenagalistrikan di wilayah Sulawesi 
dengan memanfaatkan potensi air sebagai pembangkit listrik atau lebih dikenal dengan 
nama Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 
 

 
3. PENGETAHUAN UMUM TENTANG TURBIN AIR  

Prinsip kerja turbin air dapat diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu: 
a. Turbin  Impuls (Turbin Aksi); turbin yang dibuat sedemikian rupa sehingga rotor bekerja 

karena aliran air atau turbin yang sudu–sudunya mendapatkan tekanan yang sama.  
b. Turbin  Reaksi; turbin yang dibuat sedemikian rupa sehingga rotor bekerja karena aliran 

air dengan tinggi terjun dan perbedaan tekanan. Turbin reaksi bisa disebut juga dengan 
turbin yang sudu–sudunya tidak mendapatkan tekanan yang sama.  

 
Berdasarkan head dan debit yang ada, pemilihan jenis turbin dapat dilakukan seperti yang 

terdapat pada Tabel 1 dan Gambar 1 di bawah ini. 
 
Tabel 1. Pengelompokan turbin air berdasarkan head 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
sumber: Harvey, A. Microhydro Design Manual.1993 
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Gambar 1. Berbagai macam turbin dengan perbandingan debit dan 
 
4. SURVEY POTENSI AIR

Potensi PLTMH biasanya banyak dijumpai pada lokasi dekat aliran sungai yang 
mempunyai head atau tinggi jatuh air 
sangat sesuai karena debit yang 
dan keluaran daya yang dihasilkan. Selain debit dan 
merupakan salah satu yang harus diperhitungkan dalam menentukan potensi
suatu lokasi untuk pembanguna
informasi yang akurat baik mengenai kondisi teknis maupun non teknis suatu lokasi, karena 
sebuah PLTMH akan bekerja dengan baik jika daerah tersebut memiliki tinggi jatuh air besar 
dan aliran yang stabil. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemilihan 
potensi untuk pembangunan PLTMH adalah:
a. Adanya tinggi jatuhan air (
b. Sumber air yang selalu mengalir sepanjang tahun
c. Bendung atau kolam penampung air
d. Saluran air yang merupakan alat pembawa 

untuk menentukan debit dan kecepatan air.
 

Pada kegiatan survey potensi PLTMH, m
asosiasi mikro hidro, Lembaga Swadaya Masyarakat/
akademik. Keterlibatan masyarakat lokal dalam 
dalam pengembangan PLTMH berbasis masyarakat karena masyarakat sudah diikutkan 
dalam tahap awal proses pembangunan 
studi potensi PLTMH adalah
potensial dan dapat membantu dalam pengukuran data potensi PLTMH. Tanpa peran serta 
masyarakat maka studi potensi PLTMH tidak dapat berjalan dengan lancar.
besar survey potensi air dapat 
a. Penentuan lokasi 

Salah satu cara untuk mengetahui lokasi yang potensial untuk dikembangkannya PLTMH 
yaitu dengan survey lapangan. 
penandaan lokasi menggunakan 
saluran pembawa dari bendungan ke bak penampungan dan jalur pipa 
penampungan ke rumah turbin, kita d
GPS. 

b. Pengukuran tinggi jatuh air 
Pengukuran head atau 
umum pengukuran menggunakan altimeter adalah pengukuran yang terbaik terutama 
untuk pengukuran kondisi tertentu misalnya untuk pengukuran 
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sumber: http://www.3helixpower.com/hydropower/types

Berbagai macam turbin dengan perbandingan debit dan 

SURVEY POTENSI AIR 
Potensi PLTMH biasanya banyak dijumpai pada lokasi dekat aliran sungai yang 

atau tinggi jatuh air yang cukup dan debit yang relatif stabil. Lokasi ini 
sangat sesuai karena debit yang handal dan kontinyu akan menjamin ketersediaan suplai air 
dan keluaran daya yang dihasilkan. Selain debit dan head, aksesi
merupakan salah satu yang harus diperhitungkan dalam menentukan potensi
suatu lokasi untuk pembangunan PLTMH. Pemilihan lokasi PLTMH memerlukan data dan 
informasi yang akurat baik mengenai kondisi teknis maupun non teknis suatu lokasi, karena 
sebuah PLTMH akan bekerja dengan baik jika daerah tersebut memiliki tinggi jatuh air besar 

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemilihan 
potensi untuk pembangunan PLTMH adalah: 

Adanya tinggi jatuhan air (head) 
Sumber air yang selalu mengalir sepanjang tahun 

endung atau kolam penampung air 
Saluran air yang merupakan alat pembawa air dari ketinggian sehingga dapat digunakan 
untuk menentukan debit dan kecepatan air. 

Pada kegiatan survey potensi PLTMH, masyarakat lokal perlu diikutsertakan baik melalui 
, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, konsultan

akademik. Keterlibatan masyarakat lokal dalam survey potensi PLTMH sangat diperlukan 
dalam pengembangan PLTMH berbasis masyarakat karena masyarakat sudah diikutkan 
dalam tahap awal proses pembangunan PLTMH. Contoh peran serta masyarakat dalam 

adalah masyarakat dapat membantu dalam 
membantu dalam pengukuran data potensi PLTMH. Tanpa peran serta 

masyarakat maka studi potensi PLTMH tidak dapat berjalan dengan lancar.
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Salah satu cara untuk mengetahui lokasi yang potensial untuk dikembangkannya PLTMH 
yaitu dengan survey lapangan. Setelah didapat lokasi yang memiliki potensi, dilakukan 
penandaan lokasi menggunakan global positioning system (GPS). Untuk merekam jalur 
saluran pembawa dari bendungan ke bak penampungan dan jalur pipa 
penampungan ke rumah turbin, kita dapat memanfaatkan fitur tracks

Pengukuran tinggi jatuh air  
atau tinggi jatuh air dapat dilakukan dengan bantuan 

umum pengukuran menggunakan altimeter adalah pengukuran yang terbaik terutama 
engukuran kondisi tertentu misalnya untuk pengukuran 

 
 

sumber: http://www.3helixpower.com/hydropower/types-of-turbines/ 
Berbagai macam turbin dengan perbandingan debit dan head-nya 

Potensi PLTMH biasanya banyak dijumpai pada lokasi dekat aliran sungai yang 
yang cukup dan debit yang relatif stabil. Lokasi ini 

andal dan kontinyu akan menjamin ketersediaan suplai air 
ibilitas ke lokasi juga 

merupakan salah satu yang harus diperhitungkan dalam menentukan potensial tidaknya 
n PLTMH. Pemilihan lokasi PLTMH memerlukan data dan 

informasi yang akurat baik mengenai kondisi teknis maupun non teknis suatu lokasi, karena 
sebuah PLTMH akan bekerja dengan baik jika daerah tersebut memiliki tinggi jatuh air besar 

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemilihan 

air dari ketinggian sehingga dapat digunakan 

asyarakat lokal perlu diikutsertakan baik melalui 
onsultan ataupun kelompok 

potensi PLTMH sangat diperlukan 
dalam pengembangan PLTMH berbasis masyarakat karena masyarakat sudah diikutkan 

ontoh peran serta masyarakat dalam 
asyarakat dapat membantu dalam mencari lokasi yang 

membantu dalam pengukuran data potensi PLTMH. Tanpa peran serta 
masyarakat maka studi potensi PLTMH tidak dapat berjalan dengan lancar. Secara garis 

sebagai berikut: 

Salah satu cara untuk mengetahui lokasi yang potensial untuk dikembangkannya PLTMH 
Setelah didapat lokasi yang memiliki potensi, dilakukan 

(GPS). Untuk merekam jalur 
saluran pembawa dari bendungan ke bak penampungan dan jalur pipa penstock dari bak 

tracks yang terdapat pada 

dapat dilakukan dengan bantuan altimeter. Secara 
umum pengukuran menggunakan altimeter adalah pengukuran yang terbaik terutama 

engukuran kondisi tertentu misalnya untuk pengukuran head yang  tinggi. 
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Pengukuran beda ketinggian juga dapat dilakukan dengan metode pengukuran manual 
yaitu menggunakan meteran ataupun dengan selang water pass.  

c. Pengukuran debit air 
Pengukuran debit air dilakukan menggunakan alat current meters. Current meters adalah 
sebuah batang dengan baling-baling yang dapat bergerak bebas berputar dan 
dihubungkan dengan layar monitor menggunakan kabel untuk membaca kecepatan aliran 
air.  

d. Perhitungan potensi daya terbangkitkan. 
Data hasil survey potensi air diolah untuk mengetahui besarnya daya yang dapat 
dibangkitkan dengan menggunakan persamaan: 

 
P = ρ . g . Q . Heff  (1) 

 
di mana P adalah daya terbangkitkan (Watt), ρ adalah massa jenis air (1000 kg/m3), g 
adalah gravitasi (9,81 m2/s), Q adalah debit (m3/s) dan Heff  adalah tinggi efektif (m). 

 
5. POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO DI WILAYAH SULAWESI 

Dalam kaitannya dengan kebutuhan energi listrik, PLTMH sangat perlu untuk 
dikembangkan  di daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN namun memiliki potensi air. 
Sebagai contoh di Makasar  terdapat 11 kecamatan dengan 99 desa dan 19 desa di 
antaranya tidak tersentuh PLN dengan jumlah kepala keluarga 7796. Beberapa lokasi 
sebenarnya sudah terdapat PLTMH seperti di Luwu Timur dengan 11 PLTMH-nya. Namun 
demikian jumlah tersebut masih dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan listrik di 
daerah tersebut. Berikut ini adalah data yang dikeluarkan oleh DJLPE-Departemen Energi 
dan Sumber Daya Mineral yang dipublikasikan tahun 2006 (sekarang bernama Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral) mengenai potensi PLTMH di Indonesia  (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Potensi PLTMH di Indonesia 

NO DAERAH POTENSI 
(MW) NO DAERAH POTENSI 

(MW) 
1 NAD 17,86 14 Sulawesi Selatan 31,10 
2 Sumatera Utara 53,73 15 Sulawesi Tengah 36,37 
3 Sumatera Barat 44,86 16 Sulawesi Tenggara 21,10 
4 Sumatera Selatan 13,47 17 Gorontalo 17,81 
5 Riau 0,5 18 Bali 1,80 
6 Bengkulu 21,46 19 NTB 51,67 
7 Jambi 2,69 20 NTT 65,21 
8 Lampung 26,27 21 Maluku 16,74 
9 Kalimantan Selatan 5,74 22 Papua 9,76 

10 Kalimantan Barat 17,15 23 Jawa Barat 1,89 
11 Kalimantan Tengah 2,84 24 Jawa Tengah 5,72 
12 Kalimantan Timur 2,42 25 DI Yogyakarta 0,10 
13 Sulawesi Utara 47,85 26 Jawa Timur 18,49 

TOTAL 534,59 
sumber: DJLPE-Departemen ESDM. Potensi PLTMH di Indonesia. 2006 

 
Dari tabel potensi PLTMH di atas dapat dilihat bahwa wilayah Sulawesi memiliki potensi 

PLTMH yang sangat besar dengan total potensi sebesar 154,23 MW atau hampir 30% dari 
total potensi PLTMH di Indonesia. Daerah Sulawesi yang mempunyai topografi bergunung 
dan banyak mempunyai sungai merupakan potensi sumber energi yang sangat besar untuk 
pembangkit listrik tenaga mini-mikro yang bila direncanakan secara matang dapat mengatasi 
masalah krisis energi. Namun demikian krisis sumber daya energi ini belum dipecahkan 
secara integral menggunakan potensi sumber energi air di daerah yang masih cukup besar. 
Masih banyak desa-desa yang jauh dari perkotaan masih belum mendapatkan pasokan 
listrik secara memadai.  
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Di beberapa daerah di Sulawesi saat ini sudah dan sedang dibangun PLTMH guna 
memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Salah satunya seperti yang  sedang dikerjakan 
oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian 
proyek pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Sulawesi Barat. PLTMH tersebut 
berjumlah satu unit di Kabupaten Mamasa dan tiga unit di Kabupaten Mamuju.Dengan 
potensi PLTMH di wilayah Sulawesi yang sangat besar, yaitu hampir 30% dari potensi 
PLTMH di Indonesia, hal ini merupakan modal terbesar guna mengatasi masalah krisis 
energi yang sedang kita hadapi. Selain itu, PLTMH merupakan Pembangkit Energi Baru 
Terbarukan (EBT) terbesar yang akan dikembangkan dengan total daya sampai tahun 2019 
sebesar 1062 MW (Susilo, 2010). Hal tersebut seperti yang terdapat pada Tabel 3 berikut ini.  

 
Tabel 3. Rencana pengembangan energi terbarukan 

No PEMBANGKIT Stn 
TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 PLTMH MW 53 30 71 175 97 116 120 125 135 140 

2 PLT Surya MW 2 5 5 10 15 30 30 30 30 30 

3 PLT Bayu MW 0 5 5 8 8 8 10 10 10 10 

4 PLT Biomass MW 4 10 10 10 10 25 25 25 25 40 

5 PLT Kalautan MW 0 0 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 2 2,5 

6 PLT Bio-Fuel MW 0 0.5 2 2 2 3 5 5 10 10 

7 PLT Gas-Batubara MW 12 15 15 15 15 25 25 25 30 30 

TOTAL MW 71 66 108 220 148 208 217 222 242 263 

sumber: Susilo, H. Overview tentang PLTM, Tantangan dan Peluang. 2010 
 

Saat ini PLTMH sangat gencar dikembangkan. Pada tahun 2010 ini saja di seluruh 
Indonesia terdapat 17 lokasi PLTMH yang sedang dikembangkan dengan daya terpasang 
mencapai 53.560 kW baik yang dimiliki oleh PLN maupun pihak swasta atau Independent 
Power Producer (IPP). Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, PLTMH 
yang telah ada sekitar 9,93 MW dengan perincian 9,11 MW dimiliki oleh PLN dan 0,82 MW 
dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Tengah, PLMH 
yang dimiliki oleh PLN berdaya 3,64 MW sedangkan pihak swasta berdaya 6,75 MW. Untuk 
lebih jelasnya, progress pengembangan PLTMH berdaya dibawah atau sama dengan 10 
MW dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 
 
Tabel 4. Progress pengembangan PLTMH ≤ 10 MW 

No COD 
JUMLAH LOKASI KAPASITAS TERPASANG 

(KW) KOMULATIF (KW) 

PLN IPP TOTAL PLN IPP TOTAL PLN IPP TOTAL GROWTH 
SHARE 

IPP 

1 s.d Thn 2009 116 14 130 65.696 9.178 74.874 65.696 9.178 74.874  12% 

2 Tahun 2010 10 7 17 16.600 36.960 53.560 82.296 46.138 128.434 71,5% 29% 

3 Tahun 2011 2 5 7 3.000 27.100 30.100 85.296 73.238 158.534 23,4% 17% 

4 Tahun 2012 3 26 29 1.610 69.442 71.052 86.906 142.680 229.586 44,8% 30% 

5 Tahun 2013 0 49 49 - 175.028 175.028 86.906 317.708 404.614 76,2% 43% 

6 Tahun 2014 12 63 75 24.126 73.072 97.198 111.032 390.780 501.812 24,0% 15% 

sumber: Susilo, H. Overview tentang PLTM, Tantangan dan Peluang. 2010 
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sumber: Susilo, H. Overview tentang PLTM, Tantangan dan Peluang. 2010 

Gambar 2. Peta rencana pembangunan PLTMH 
 

Selanjutnya potensi PLTMH yang sedang dalam tahap pembangunan dan yang sudah 
berjalan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 
 
Tabel 5.  Potensi dan pembangunan PLTMH di wilayah Sulawesi 

 Sulawesi Utara dan Tengah Sulawesi Selatan dan Tenggara 

Potensi Daya 84,22 MW 52,2 MW 

Eksisting PLN 3,64 MW 9,11 MW 

Eksisting IPP 6,75 MW 0,82 MW 

Proses PLN 6,4 MW 13,8 MW 

Proses IPP 39,4 MW 26,58 MW 

sumber: Susilo, H. Overview tentang PLTM, Tantangan dan Peluang. 2010 
 
6. KAJIAN EKONOMI BIAYA PEMBANGUNAN PLTMH 

Sebelum membangun PLTMH, perlu diperhatikan analisis biaya tahapan-tahapan 
pembangunan PLTMH yang meliputi analisis harga satuan dan analisis finansial. 
Selanjutnya, kedua analisis tersebut seperti yang dikutip dari Media of Indonesian 
Reneweble Energy Society (2007) akan dijabarkan lebih detai seperti yang terdapat di 
bawah ini. 

 
6.1 Analisis Harga Satuan 

Perhitungan analisis harga satuan merupakan tahapan paling terdepan dari estimasi 
biaya pembangunan PLTMH. Parameter perhitungan dan analisis harga satuan pekerjaan 
pada perencanaan PLTMH di Sulawesi di antaranya yaitu perhitungan lokasi sumber 
material pada jarak terdekat dengan lokasi pekerjaan konstruksi. Secara umum komponen 
harga satuan yang diperhitungkan meliputi komponen tenaga, komponen bahan dan material 
yang akan digunakan mengacu pada analisis satuan pekerjaan yang berlaku, dan komponen 
peralatan sebagaimana yang berlaku secara umum dalam pekerjaan sipil. Komponen biaya 
pembangunan PLTMH yaitu: 
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a. Engineering  
Komponen engineering meliputi kegiatan detail desain, supervisi pembangunan dan 
penyiapan dokumen teknis akhir pembangunan PLTMH. 

b. Peralatan elektrikal-mekanik 
Peralatan elektrikal-mekanik meliputi pengadaan sarana dan peralatan seperti:   
• Turbin dan perlengkapannya yang terdiri dari unit turbin, sistem transmisi mekanik, 

base frame, biaya instalasi dan trial run 
• Generator dan base frame 
• Panel kontrol (switch gear) dan kontrol beban/ballast load 
• Instalasi peralatan elektrikal, sistem pengkabelan dan biaya lain-lain. 

c. Pekerjaan sipil  
Pekerjaan sipil pada pembangunan PLTMH meliputi bangunan penyadap, saluran 
pembawa, bak pengendap, bak penenang, pipa pesat, bangunan pelimpas, rumah 
pembangkit, pondasi turbin (under ground), saluran pembuang dan biaya lain-lain yaitu 
sekitar 5%. 

d. Jaringan transmisi, distribusi, dan instalasi rumah 
Terdiri dari tiang listrik, pengadaan kabel, instalasi  rumah dan biaya lain-lain yang juga 
sekitar 5%. 

e. Komponen lain-lain 
Meliputi alokasi untuk penggunaan alat bantu khusus apabila harus diperlukan seperti alat 
berat, alat angkut khusus, training operator dan pengelola. 

f. Pajak 
    Komponen pajak dihitung terhadap total pekerjaan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti 

yang diuraikan di atas. 
g. Biaya pengembangan (project development) 

Biaya pengembangan dapat dikatakan sebagai indirect cost. Komponen ini 
diperhitungkan sebagai akibat proses penyiapan dan perencanaan pembangunan PLTMH 
yang tidak mudah dan memerlukan kegiatan pendukung. Besaran alokasi biaya 
pengembangan diestimasi berdasarkan persentase. Contohnya adalah kegiatan 
administrasi proyek, manajemen proyek di tingkat owner (pemilik pekerjaan), biaya legal, 
penyiapan dan pelaksanaan tender, ganti rugi atas pembebasan tanah apabila ada, 
monitoring dan evaluasi proyek di tingkat owner. Sebagai  acuan, estimasi biaya 
pengembangan dikelompokkan menjadi: 
• Manajemen proyek (10%) dari total biaya fisik dan pajak 
• Tender, kontrak, dan legal (5%) dari total biaya fisik dan pajak 
• Biaya untuk ganti rugi. 

 

 
sumber: http://www.inovasi.lipi.go.id/new/index.php/energi-dan-
sumber-daya/runner-turbin-pembangkit-listrik-mikro-hidro-pltmh.html 

Gambar 3. Instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro 
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6.2 Analisis Finansial 
Sebelum melaksanakan pembangunan PLTMH, perlu dilakukan perhitungan kelayakan 

secara ekonomis. Aspek kelayakan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
 

a. Pay back periods atau pengembalian investasi maksimum  
b. NPV (Net Present Value) investasi lebih dari 0 
c. IRR (Internal Rate of Return) lebih besar dari discount rate 
d. Profitability indeks lebih dari 1 

Adapun parameter atau asumsi yang digunakan pada perhitungan cashflow ditetapkan 
sebagai berikut: 
a.  Kenaikan biaya operasional and maintenance (O&M) setiap tahun sebesar 4% 
b.  Suku bunga pinjaman komersial 17% - 18% 
c.  Suku bunga deposito 10% 
d.  Tingkat resiko penggunaan equity 5% 
e.  Penyesuaian tarif jual listrik ke PLN setiap tahun 2,5 % 
f.  Skema investasi 100% equity atau equity loan (60% : 40%) 
g.  Depresiasi 10 tahun 
h.  Grace periode pengembalian pinjaman 2 tahun 
i. Jangka waktu pengembalian pinjaman 10 tahun 

 
Berdasarkan hasil analisis kelayakan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor tarif menjadi 

kunci menarik tidaknya investasi pada pembangunan PLTMH. Investasi pembangunan 
PLTMH akan menarik untuk kapasitas pembangkitan skala mini hidro. Pada skala mini hidro 
ini biaya pembangunan per kW daya terpasang cukup kecil yaitu di bawah Rp 10 juta per 
KW. Energi listrik yang dijual cukup besar, pendapatan penjualan energi listrik lebih besar, 
sehingga tingkat pengembalian investasi lebih baik. 

 
7. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN PLTMH DI KEPULAUAN SULAWESI 

Pada kegiatan workshop PLTMH yang dilaksanakan di Makasar tahun 2009, peserta 
workshop yang berasal dari berbagai instansi sangat antusias karena daerah ini sebagian 
besar diselimuti oleh air sehingga potensi PLTMH sangatlah bagus. Pada kegiatan ini 
banyak sekali muncul pertanyaan tentang penempatan, pelaksanaan dan keuntungan yang 
didapat dari PLTMH. Mereka sangat menginginkan adanya pelatihan pembuatan turbin, 
pengoperasian dan pengelolaan PLTMH serta perawatannya. Salah satu harapan dari 
kegiatan ini yaitu adanya regulasi pusat dan daerah yang mendukung mikro hidro masuk di 
daerah Sulawesi serta perlu adanya peraturan daerah yang mengatur mikro hidro. 

Analisis kelayakan tekno ekonomi merupakan hal yang penting dalam proses 
perencanaan pembangunan PLTMH. Dengan analisis tersebut kita dapat mengetahui 
apakah suatu proyek pembangunan PLTMH layak untuk dibangun. Untuk mendukung 
suksesnya pembangunan PLTMH yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, maka 
diperlukan strategi pengembangan PLTMH di wilayah Sulawesi  tersebut. 

Potensi PLTMH di wilayah Sulawesi tersebar di berbagai kabupaten. Karena potensi 
PLTMH tersebut tersebar, maka tingkat kesulitan distribusi lebih kecil dibanding dengan 
pembangkit yang terpusat. PLTMH dapat dimanfaatkan untuk daerah-daerah terpencil di 
wilayah Sulawesi yang sama sekali belum mendapat pasokan listrik. Dengan 
mengembangkan PLTMH di Kepulauan Sulawesi, pemerataan kesempatan untuk 
mendapatkan “kue” pembangunan dan informasi lebih cepat tercapai.  

Untuk mewujudkan pembangunan PLTMH di wilayah Sulawesi, diperlukan langkah-
langkah strategi dan pengembangan PLTMH, di antaranya yaitu: 
1. Mengembangkan skema investasi dan pendanaan dalam pengembangan PLTMH di 

antaranya yaitu mendorong investasi swasta, pemanfaatan semaksimal mugkin 
pendanaan bersumber dari dalam dan luar negeri. 

2. Meningkatkan sarana penyediaan hasil studi potensi PLTMH yang akurat terpercaya serta 
penyediaan bahan baku pembangkit sistem PLTMH seperti:  
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a. Dibuatnya buku acuan studi potensi PLTMH secara akurat dan benar di kawasan 
Sulawesi kemudian disebarkan di tiap kabupaten yang membutuhkan. 

b. Melakukan pemetaan PLTMH di wilayah Sulawesi meliputi kondisi dan potensi pada 
semua lokasi (sungai, danau, saluran irigasi, jaringan PDAM, pasang surut, dan 
sebagainya). 

c. Dibuat database potensi PLTMH online di kawasan Sulawesi sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh stakeholder. 

d. Penyediaan insentif bagi pengusaha di bidang PLTMH oleh bank maupun pemerintah 
daerah. 

3. Menetapkan tata niaga pengembangan PLTMH di kawasan Sulawesi yang diantaranya: 
a. Penetapan standar dan syarat mutu PLTMH. 
b. Penetapan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pembangunan PLTMH. 
c. Penetapan tata niaga yang sederhana untuk distribusi listrik hasil sistem PLTMH. 
d. Memberikan kemudahan dan akses bagi penjualan produk listrik PLTMH. 

4. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi dalam 
pengembangan PLTMH dengan cara: 
a. Memfasilitasi pemgembangan PLTMH dalam rencana pembangunan daerah. 
b. Penyediaan dana PLTMH bersumber dari APBD. 
c. Partisipasi masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan serta merawat 

bangunan PLTMH. 
d. Pendidikan teknologi PLTMH ke masyarakat  dan sekolah-sekolah kejuruan. 
e. Pengembangan jaringan kerja (networking) bidang PLTMH. 
f. Peningkatan peran koperasi desa untuk mengelola manajemen, hasil, dan 

pemeliharaan sistem PLTMH. 
g. Mengkoordinasikan lembaga–lembaga terkait (BAPPEDA, Dinas ESDM, PLN Daerah) 

untuk perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan listrik hasil PLTMH. 
h. Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang mikro hidro yang kondusif. 
i. Pengembangan industri kecil untuk memanfaatkan produk listrik PLTMH. 

5. Pengembangan PLTMH melalui peran lembaga pendidikan seperti di universitas, 
politeknik, sekolah menengah kejuruan di Sulawesi yang terintegerasi melalui wadah 
network. 

6. Pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai skill untuk melaksanakan 
pembangunan PLTMH dari studi kelayakan, perancangan sistem, hingga implementasi 
maupun maintenance serta program pemberdayaan masyarakat penunjang 
beroperasinya PLTMH di tiap propinsi dan kabupaten yang mempunyai potensi PLTMH. 

 
8. KESIMPULAN DAN SARAN 
8.1 Kesimpulan 

Dari kajian pengembangan potensi dan tekno ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) di wilayah Sulawesi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Wilayah Sulawesi sangat potensial untuk pengembangkan energi baru terbarukan 

khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Mikro Hidro (PLTMH). 
2. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memiliki potensi PLTMH sebesar 84,22 MW 

sedangkan yang telah dibangun maupun yang masih pada tahap proses pembangunan 
sebesar 56,19 MW sehingga masih terdapat potensi 28,03 MW yang belum 
dimanfaatkan. 

3. Untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi PLTMH 52,2 MW, 
saat ini telah terbangun PLTMH berdaya 9,93 MW dan yang masih dalam proses 
pembangunan sebesar 40,38 MW.  

4. Sebelum pembangunan PLTMH, diperlukan studi analisis kelayakan PLTMH agar 
pembangunan PLTMH dapat memberikan keuntungan yang nyata bagi peningkatan taraf 
hidup di Sulawesi. 

5. Perlu strategi untuk mengembangkan PLTMH di kepulauan Sulawesi agar pemanfaatan 
potensi PLTMH ini dapat segera memberikan kontribusi untuk pembangunan di Sulawesi. 
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8.2 Saran 
Dengan adanya kajian pengembangan potensi dan tekno ekonomi Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah Sulawesi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan 
PLTMH di wilayah Sulawesi guna memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah tersebut. 
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