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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-
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Kota Balikpapan, tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu selesainya Laporan ini. 

 Selanjutnya harapan penyusun semoga ini dapat bermanfaat dan mendapat 

masukan untuk dilanjutkan pengambilan kebijakan mengenai energi terbarukan Kota 
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1. BAB I  
PENDAHULUAN  
 

1.1. Latar Belakang 

Penyediaan energi masa depan merupakan permasalahan yang senantiasa 

menjadi perhatian semua negara, karena kesejahteraan manusia dalam kehidupan 

modern sangat terkait dengan jumlah energi yang tersedia.Seiring dengan meningkatnya 

pembangunan terutama di sektor industri ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan energi terus meningkat. Badan Energi 

International , IEA, menyatakan dalam laporan World Energi Outlook 2008 bahwa harga 

minyak akan meningkat menjadi lebih dari 100 US$/barrel ketika ekonomi dunia telah 

stabil. Pada tahun 2030 harga minyak diklaim telah meningkat di atas 200 US$/barrel  

(IEA,2008). 

Bagi suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia , penyediaan 

energi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan. Sampai 

saat ini minyak bumi masih merupakan sumber energi utama dalam memenuhi 

kebutuhan energi Indonesia. Namun demikian cadangan minyak bumi Indonesia hanya 

cukup untuk 12 tahun kedepan (IEO, 2010). Kesadaran akan pentingnya pelestarian 

lingkungan saat ini khususnya pengurangan CO2 merupakan pendorong untuk 

mengurangi konsumsi bahan fosil. Di Indonesia sendiri telah menyadari betapa 

pentingnya pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan sebagai pengganti energi 

tidak terbarukan seperti minyak bumi, batubara, dan gas yang telah menimbulkan 

dampak yang sangat merusak terhadap bumi. 
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Telah diketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai cadangan energi 

terbarukan yang besar bersumber dari matahari, air, angin, biomassa , dan lain-lain. 

Namun sumber daya yang ada ini belum dieksplorasi dan digunakan secara efektif dan 

maksimal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas 

sehingga potensi energi angin di wilayah perairan Indonesia juga melimpah, serta 

kepulauan Indonesia yang berada di garis katulistiwa potensi energi tenaga surya juga 

melimpah. Dengan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia cukup tinggi potensi 

sampah yang dihasilkan akan tinggi, hal ini menjadikan potensi energi dari biomassa juga 

cukup tinggi. 

Di berbagai daerah pedalaman di Indonesia solusi energi tidak terbarukan belum 

tersedia karena akses jaringan PLN masih sangat terbatas. Propinsi Kalimantan Timur 

khususnya kota Balikpapan memberikan solusi energi terbarukan menjadikan jawaban 

untuk memenuhi permintaan kebutuhan pembangunan daerah pedesaan di Balikpapan, 

sesuai dengan visi “ Mewujudkan KALTIM Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan 

Berbasis Agroindustri dan Ramah Lingkungan”. Makna yang dimaksud dalam visi 

tersebut salah satunya adalah Energi Ramah Lingungan. Dan salah satu misinya adalah “ 

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan 

Energi terbarukan “ 

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi energi terbarukan dari 

berbagai aspek dan perhitungan kelayakan dari sumber energi alami yang berpotensi di 

Kota Balikpapan. 
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1.2.1.  Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi potensi energi 

terbarukan dan studi kelayakannya di Kota Balikpapan dan menyusun hasil kajian yang 

informatif dan bisa diimplementasikan 

1.2.2. Sasaran 

 Sasaran Penyusunan Kajian Energi Terbarukan Kota Balikpapan meliputi: 

1. Ketersediaan dokumen yang menunjang dari hasil kajian bisa menjadikan 

usulan Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Energi 

Terbarukan di Balikpapan. 

2. Tersedianya media yang praktis dan informative dalam Program Penyediaan 

dan Pemanfaatan Energi Alternatif. 

1.3. Landasan Hukum  

Landasan hukum yang digunakan dalam membuat laporan ini adalah : 

1. Undang-undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 1: Sumber energi 

terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang 

berkelanjutan yang jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, 

bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan 

suhu lapisan laut. 

2. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan 

3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional 

4. Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, Industri dan Transportasi 

tahun 2010-2020 ( Konversi BBM/energi fosil ke EBT dan konservasi energi)     
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1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh wilayah Kota Balikpapan yang 

memiliki potensi energi terbarukan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu pendahuluan, literatur terkait energi 

terbarukan, gambaran wilayah studi, analisis energi terbarukan ,kesimpulan dan 

rekomendasi. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang lingkup substansi, 

ruang lingkup wilayah, sistematika. 

BAB 2 KAJIAN LITERATUR TERKAIT ENERGI TERBARUKAN 

Berisi kajian literature terkait energi terbarukan 

BAB 3 GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Berisi gambaran umum wilayah studi dan gambaran isu strategis mengenai 

kondisi energi terbarukan di Kota Balikpapan 

BAB 4 ANALISIS ENERGI TERBARUKAN DI KOTA BALIKPAPAN 

Berisi analisis mengenai energi terbarukan di Kota Balikpapan 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan energi terbarukan di Kota 

Balikpapan dan implementasinya. 
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2. BAB II  
KAJIAN LITERATUR DN DATA TERKAIT 
ENERGI TERBARUKAN DI BALIKPAPAN 
 
2.1. Potensi Energi Surya 

2.1.1. Potensi Energi Surya di Indonesia 

Peluang bisnis di bidang energi pembangkit listrik tenaga surya demikian besar. 

Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 4.8 KWh/m2 setara 112.000 GWp 

sepuluh kali lipat dari potensi Jerman dan Eropa. Sumber energi yang renewable tidak 

lama lagi bakal berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Pemanfaatan Energi Surya untuk Kebutuhan Energi Listrik 

 

Semestinya kekhawatiran terhadap sumber energi justru menginspirasi dan 

memotivasi anak-anak bangsa. Diperlukan terobosan untuk menciptakan teknologi 

untuk mengolah kekayaan dan potensi sumber energi terbarukan untuk mengganti 
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sumber energi yang renewable. Saatnya kita berpaling untuk memanfaatkan kekayaan 

dan potensi energi yang sumbernya beragam seperti tenaga surya/sinar matahari. 

Pemerintah telah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk 

menerangi beberapa pedesaan di tanah air. Tahun 2013 hingga tahun 2014, 

pemerintah baru berhasil melelang 8 atau 10 persen dari 80 proyek PLTS yang 

pembangunannya direncanakan hingga tahun 2015. Berdasarkan data dari Dirjen Energi 

Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, proyek PLTS itu berlokasi di 

Kupang, Nusa Tenggara Timur yang kapasitas 5 MW dengan investasi Rp. 100 miliar 

(harga di luar tanah) PLTS itu beroperasi akhir tahun 2014. 

Kebutuhan listrik terus meningkat sesuai dengan kemajuan masyarakat. Apabila 

pemerintah kurang berhasil memenuhinya keadaan menjadi masah besar. Sekadar 

catatan, energi listrik yang mampu dipasok oleh PLN baru 1500-2000 MW. Oleh karena 

itu, PLN sering melakukan pemadaman listrik bergilir. Proyek listrik 10.000 MW yang 

sudah selesai dibangun belum mampu memenuhi permintaan listrik yang terus melonjak 

tiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Peta Potensi Tenaga Surya Dunia 
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Gambar di atas menunjukkan potensi tenaga surya dunia. Potensi tenaga surya 

Indonesia secara umum berada pada tingkat satisfy (cukup) yang dapat kita jadikan 

sebagai salah satu patokan untuk menyusun perencanaan pembangunan sumber energi 

PLTS pada masa depan. Menuju pada tingkat kemampuan yang baik dalam 

hal supply tenaga listrik yang bersumberkan dari energi surya, kita memerlukan 

teknologi konversi tenaga surya menjadi tenaga listrik—bukanlah teknologi sederhana. 

Teknologi ini memerlukan berbagai mesin, sistem, komponen yang harus dihitung 

cermat dan baik agar sesuai dengan kondisi alam Indonesia. 

Potensi energi surya di Indonesia sangat besar yakni sekitar 4.8 KWh/m2 atau 

setara dengan 112.000 GWp. Indonesia memanfaatkan baru sekitar 10 MWp. 

Untungnya, pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang 

menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 mencapai sebesar 0.87 GW 

atau sekitar 50 MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup 

besar dalam pengembangan energi surya pada masa datang. 

Komponen utama sistem PLTS dengan menggunakan teknologi fotovoltaik 

adalah sel surya. Saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya 

konvensional yang sudah komersial adalah penggunaan teknologi wafer silikon kristalin 

yang proses produksinya cukup kompleks dan mahal. Secara umum, pembuatan sel 

surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika 

solar grade (ingot), dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. 

Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya, kemudian sel-sel surya disusun 

membentuk modul surya. Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul surya 

denganbalance of system (BOS) menjadi sistem PLTS. BOS adalah komponen pendukung 

yang digunakan dalam sistem PLTS seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain. 
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Meski pengembangan PLTS telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek 

kebijakan, namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan 

secara optimal. Secara teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia baru mampu 

melakukan pada tahap hilir—memroduksi modul surya dan mengintegrasikannya 

menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih impor. Padahal sel surya adalah komponen 

utama dan yang paling mahal dalam sistem PLTS. Harga yang masih tinggi menjadi isu 

penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya 

terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya 

agar mampu bersaing dengan sumber energi lain. 

Ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55-60 % dan hampir seluruh 

pedesaan belum dialiri listrik jauh dari pusat pembangkit listrik. Oleh karena itu, PLTS 

yang dibangun hampir di semua lokasi merupakan alternatif sangat tepat untuk 

dikembangkan. Dalam kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah merencanakan 

menyediakan 1 juta Solar Home System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat 

berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid untuk daerah terpencil. Hingga 

tahun 2025 pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW kapasitas PLTS 

terpasang. 

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar energi surya di Indonesia 

sudah cukup besar untuk menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya berkapasitas 

hingga 25 MWp per tahun. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi industri lokal 

untuk mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya. 

Dengan wilayah yang luas dan intensitas cahaya matahari yang tinggi, pasokan listrik 

dari tenaga surya bisa menjadi andalan. Di Jerman dengan intensitas matahari yang 

tidak terlalu tinggi, bisa membangkitkan listrik 25 ribu Megawatt. Indonesia memiliki 
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potensi 6 hingga 10 kali dari Jerman (Principal Advisor Deutsche Gessellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit Indonesia Rudolf Rauch, 2012) 

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya menyerap investasi yang besar. 

Pembangunan pembangkit surya berkapasitas 7.500 Megawatt di Jerman yang menelan 

investasi 50 miliar Euro (Rp. 606,5 triliun). Sedangkan biaya pembangunan pembangkit 

surya di Indonesia bisa lebih murah karena paparan sinar matahari 50 persen lebih 

banyak ketimbang di Eropa. Pembangunan pembangkit berkapasitas 10.000 MW 

misalnya, diperkirakan memerlukan investasi 10 miliar Euro (Rp. 121,3 triliun).  

Kunci kebehasilan PLTS terletak pada penyusunan receiver dengan bahan dan 

susunan yang dapat menyerap energi panas dari matahari dengan baik dan memiliki 

harga yang ekonomis. Untuk mampu menyerap energi panas diperlukan struktur film 

yang kristalin. Dalam pembuatan satu sel dengan struktur kristalin diperlukan teknologi 

yang baik dan cukup mahal. Umumnya bahan ini berbasiskan silikon. Sebagai gambaran, 

bentuk receiver panas surya dapat dilihat pada gambar pada awal tulisan ini. Receiver 

berbentuk silinder tersusun dari tabung gelas, ruang vakum dan sel penyerap panas. 

Selain dalam hal receiver panas kendala lain dalam aplikasi sel surya adalah pembuatan 

baterai penyimpan energi listrik yang murah. Oleh karena itu, penelitian ke arah 

teknologi sel surya dan komponen-komponennya yang lebih ekonomis dan praktis 

sangat diperlukan. Dengan demikian, teknologi ini diharapkan tidak hanya menjadi 

teknologi yang berguna bagi negara maju namun juga bagi daerah yang mengalami 

keterbatasan pasokan listrik. 

2.1.2. Potensi Energi Surya di Kota Balikpapan 

Potensi energi surya di Kota Balikpapan dapat diidentifikasi melalui data lama 

penyinaran (variasi) matahari dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun 
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Klimatologi Balikpapan dengan mengambil data pengamatan dari Stasiun Klimatologi 

Balikpapan. Berdasarkan data yang diterima, rata-rata tahunan variasi penyinaran untuk 

di tahun 2010 adalah 48,20 %, dan tahun 2014 adalah 50,09 %. Variasi penyinaran pada 

puncak tertinggi dalam 4 tahun terakhir terjadi pada kisaran di bulan Mei – Oktober. 

Sebagai negara yang berada di wilayah khatulustiwa, potensi energi surya di 

Indonesia sebesar 4,8 Kwh/m2 dalam satu hari atau 10 jam dengan waktu penyinaran 

dari jam 7 pagi s/d jam 5 sore. Jika tidak terganggu oleh cuaca atau penyinaran 

mencapai 100% sehingga dalam 1 (satu) bulan terjadi penyinaran matahari selama 300 

jam.  Dengan adanya variasi penyinaran tersebut, jika dihitung dengan perbandingan 

variasi 100% dalam 1 (satu) bulan dihasilkan potensi energi 144 Kwh/m2, maka energi 

tertinggi dalam 5 tahun terakhir pernah terjadi pada bulan september tahun 2012 yaitu 

sebesar 128,30 Kwh/m2.  

Berikut ini adalah tabel variasi penyinaran dan potensi energi surya di Kota Balikpapan : 

Tabel II.1 Variasi Penyinaran Dan Potensi Energi Surya Di Kota Balikpapan 

Bulan 
Variasi Penyinaran Tahun (%) Potensi yang Dihasilkan (Kwh/m2) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 22,5 41,6 39,6 42,1 31,0 

32,40 59,90 57,02 60,62 44,64 

Februari 

73,0 

44,3 44,2 43,6 50,3 

105,12 63,79 63,65 62,78 72,43 

Maret 61,1 31,0 46,2 51,7 47,9 

87,98 44,64 66,53 74,45 68,98 

April 49,6 29,7 50,2 50,1 51,5 

71,42 42,77 72,29 72,14 74,16 

Mei 80,0 44,9 62,4 38,5 49,1 

115,20 64,66 89,86 55,44 70,70 

Juni 37,5 46,9 45,6 48,8 41,7 

54,00 67,54 65,66 70,27 60,05 

Juli 32,1 58,2 46,2 40,4 65,7 

46,22 83,81 66,53 58,18 94,61 

Agustus 48,6 72,3 57,1 53,6 45,5 

69,98 104,11 82,22 77,18 65,52 

September 43,3 48,5 89,1 51,6 73,0 

62,35 69,84 128,30 74,30 105,12 

Oktober 42,9 46,9 57,6 61,9 67,0 

61,78 67,54 82,94 89,14 96,48 
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Bulan 
Variasi Penyinaran Tahun (%) Potensi yang Dihasilkan (Kwh/m2) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Nopember 49,9 51,7 55,1 40,1 45,1 

71,86 74,45 79,34 57,74 64,94 

Desember 37,9 33,3 35,7 42,7 33,3 

54,58 47,95 51,41 61,49 47,95 

Rata-rata 

48,2 45,8 52,4 47,1 50,1 69,41 65,92 75,48 67,81 72,13 

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Balikpapan, 2015 dan Analisa Penyusun, 2015 

 

Gambar 2.3 Fluktuasi Potensi Energi Surya Di Kota Balikpapan 

Sumber : Analisis, 2015 

Berdasarkan grafik di atas terlihat jika potensi energi surya tertinggi berada pada 

kisaran bulan Mei – Oktober. Karena PLTS sangat tergantung kepada sinar matahari, 

maka perencanaan yang baik sangat diperlukan. Perencanaannya terdiri dari: 

1. Jumlah daya yang dibutuhkan dalam pemakaian sehari-hari (Watt-hour). 

2. Berapa jumlah panel surya yang harus dipasang. 

3. Berapa unit baterai yang diperlukan untuk kapasitas yang diinginkan dan 

pertimbangan penggunaan tanpa sinar matahari. 

Selanjutnya perlu ditentukan, apakah energi yang diinginkan “FULL OUTPUT” 

atau “PEAK” energi saja. Bila yang dibutuhkan adalah FULL OUTPUT, maka diperlukan 
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banyak battery & untuk perhitungan-perhitungan kebutuhannya nanti, akan ada 

semacam “Faktor-faktor Angka Pengali” yang digunakan. 

Jika kebutuhannya hanya PEAK saja, artinya ini akan meminimalisir penggunaan 

battery (atau tanpa battery sama sekali) & energi yang dihasilkan terutama untuk 

penggunaan di siang hari saja (Hybrid System Dikombinasikan dengan listrik PLN, genset 

atau sumber energi lain). Tipe PEAK ini jauh lebih ekonomis dengan ROI yang lebih 

cepat. Cocok sekali untuk kalangan Industri (Pabrik, UKM, dll), Commercial (Mall, 

Gedung Perkantoran, dll) serta Telecommunication (BTS). Untuk lebih jelasnya, berikut 

contoh perhitungannya : 

Perhitungan kebutuhan 2200 watt FULL OUTPUT: 

1. Asumsi 1 : 

Dibutuhkan untuk dapat menyala 24 jam 

Maka jumlah daya yang dibutuhkan untuk pemakaian sehari-hari adalah : 

2200 wp x 24 jam = 52.800 watt-hour per hari 

2. Asumsi 2 : 

Menggunakan Solar panel @ 100 wp 

3. Asumsi 3 : 

Lama penyinaran dalam 1 hari adalah 4 jam  ini berdasarkan perhitungan energi 

surya dari jam 7 pagi s/d jam 5 sore (10 jam) dan asumsi konversi energi minimal 4 

jam sehari (menggunakan konstruksi solar panel terpasang fixed menghadap 1 arah 

mata angin saja) 

4. Asumsi 4 : 

a. Menggunakan battery kering type 12 volt 100 ah (ah = ampere hour) 
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Dalam tataran ideal, digunakan faktor angka pengali 2 & 3 untuk menghitung kebutuhan 

battery, atau secara total angka pengalinya adalah 6 (dari 2 x 3). 

Angka pengali 2 (dua), timbul karena battery tidak boleh lebih dari 50% 

kehilangan kapasitasnya bila ingin battery-nya tahan lama, terutama untuk battery 

kering seperti type gel dan AGM. Dengan kata lain diusahakan agar DOD ( Depth of 

Discharge ) tidak melampaui 50% karena akan sangat mempengaruhi life time dari 

battery itu sendiri. 

Faktor angka pengali 3 (tiga) adalah untuk kebutuhan Battery. Angka 3 ini adalah 

kemungkinan terburuk dari jumlah hari yang diasumsikan terjadi hujan/mendung/tidak 

ada sinar matahari selama 3 hari berturut-turut. Namun ada juga yang menghitung 

langsung faktor angka pengalinya 4 atau 5 saja 

Maka berdasar asumsi 1, 2, 3 & 4, diperoleh perhitungan untuk : 

5. Banyaknya solar panel yang diperlukan : 

 

6. Banyaknya battery yang diperlukan : 

 

Asumsi perhitungan diatas jika dikaitkan potensi energi surya di wilayah Kota 

Balikpapan, dapat dihitung banyaknya solar panel yang diperlukan untuk diterapkan 

dilokasi adalah sebagai berikut : 

Tabel II.2 Perhitungan Jumlah Solar Panel 

Bulan 

Asumsi Lama Konversi Energi (jam) Banyaknya solar panel yang diperlukan 

(pcs) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 
2,3  4,2 4,0 4,2 3,1 235 127 132 125 170 
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Bulan 

Asumsi Lama Konversi Energi (jam) Banyaknya solar panel yang diperlukan 

(pcs) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Februari 
7,3 4,4 4,4 4,4 5,0 72 119 119 121 105 

Maret 
6,1 3,1 4,6 5,2 4,8 86 170 114 102 110 

April 
5,0 3,0 5,0 5,0 5,2 106 178 105 105 103 

Mei 
8,0 4,5 6,2 3,9 4,9 66 118 85 137 108 

Juni 
3,8 4,7 4,6 4,9 4,2 141 113 116 108 127 

Juli 
3,2 5,8 4,6 4,0 6,6 164 91 114 131 80 

Agustus 
4,9 7,2 5,7 5,4 4,6 109 73 92 99 116 

September 
4,3 4,9 8,9 5,2 7,3 122 109 59 102 72 

Oktober 
4,3 4,7 5,8 6,2 6,7 123 113 92 85 79 

Nopember 
5,0 5,2 5,5 4,0 4,5 106 102 96 132 117 

Desember 
3,8 3,3 3,6 4,3 3,3 139 159 148 124 159 

Rata-rata 
4,8 4,6 5,2 4,7 5,0 110 115 101 112 105 

 Tidak dipakai karena kurang dari 4 jam 

 

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Balikpapan, 2015 dan Analisa Penyusun, 2015 

Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir, jumlah solar panel yang dibutuhkan 

untuk menerapkan energi surya di Kota Balikpapan dengan kebutuhan 2200 watt FULL 

OUTPUT setidaknya menyediakan 132 solar panel (angka ini merupakan angka 

perhitungan jumlah panel surya maksimal). Dari segi lokasi, penerapan energi surya 

dapat diterapkan di semua titik di Kota Balikpapan, namun karena potensi energinya 

yang tidak terlalu besar dan untuk investasi pembangkit listrik tenaga surya skala besar 

cukup mahal, maka sebaiknya penerapan energi surya ini lebih diarahkan pada kawasan 

permukiman yang tidak terjangkau oleh pelayanan listrik PT. PLN. 
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2.2. Potensi Energi Angin 

2.2.1. Mengenal Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan 

angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini 

dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin 

angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber 

energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin 

merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. 

 

Gambar 2.4 Komponen pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 

Sistem pembangkit listrik tenaga angin ini merupakan pembangkit listrik yang 

menggunakan turbin angin (wind turbine) sebagai peralatan utamanya. Turbin angin 

terbagi dalam dua kelompok yaitu turbin sumbu horisontal, turbin angin sumbu 

horisontal biasanya baik memiliki dua atau tiga modul. Jenis lain yaitu turbin sumbu 

vertikal. Turbin ini berbilah tiga dioperasikan melawan angin, dengan modul menghadap 

ke angin. 
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Turbin skala utility memiliki berbagai ukuran, dari 100 kilowatt sampai dengan 

beberapa megawatt. Turbin besar dikelompokkan bersama-sama ke arah angin,yang 

memberikan kekuatan massal ke jaringan listrik. turbin kecil tunggal, di bawah 100 

kilowatt dan digunakan pada rumah, telekomunikasi, atau pemompaan air. Turbin kecil 

kadang-kadang digunakan dalam kaitannya dengan generator diesel, baterai dan sistem 

fotovoltaik. Sistem ini disebut sistem angin hibrid dan sering digunakan di lokasi 

terpencil di luar jaringan, di mana tidak tersedia koneksi ke jaringan utilitas. 

Komponen-komponen yang ada di dalam turbin angin yaitu : 

1. Anemometer 

Mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. 

2. Blades 

Kebanyakan turbin terdiri dari dua atau tiga pisau. Angin bertiup di atas 

menyebabkan pisau-pisau mengangkat dan berputar. 

3. Brake 

Digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada 

titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator 

memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan 

energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. 

Kehadiran angin diluar diguaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada 

poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini dapat merusak 

generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya overheat, 

rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus 

yang cukup besar. 
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4. Controller 

Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam (mph) dan 

menutup mesin turbin sekitar 55 mph. tidak beroperasi pada kecepatan angin 

sekitar 55 mph di atas, karena dapat rusak karena angin yang kencang. 

5. Gear box 

Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan 

meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit (rpm), sekitar 1000-1800 

rpm, kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk 

menghasilkan listrik. gearbox adalah bagian mahal (dan berat) dari turbin angin dan 

insinyur generator mengeksplorasi direct-drive yang beroperasi pada kecepatan 

rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kotak gigi. 

 

Gambar 2.5 Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

6. Generator 

Biasanya standar induksi generator yang menghasilkan listrik dari 60 siklus listrik AC. 
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7. High-speed shaft 

Drive generator. 

8. Low-speed shaft 

Mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit. 

9. Nacelle 

Nacelle berada di atas menara dan berisi gear box, poros kecepatan rendah dan 

tinggi, generator, kontrol, dan rem. 

10. Pitch 

Blades yang berbalik, atau nada, dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan 

menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk 

menghasilkan listrik. 

11. Rotor 

Pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor 

12. Tower 

Menara yang terbuat dari baja tabung (yang ditampilkan di sini), beton atau kisi baja. 

Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan 

turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. 

13. Wind direction 

Ini adalah turbin pertama”yang disebut karena beroperasi melawan angin. turbin 

lainnya dirancang untuk menjalankan “melawan arah angin,” menghadap jauh dari 

angin. 

14. Wind vane 

Tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan 

turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. 
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15. Yaw drive 

Yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai 

perubahan arah angin. 

16. Yaw motor 

Kekuatan dari drive yaw. 

17. Penyimpan energi (Battery) 

Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang hari angin 

akan selalu tersedia) maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu 

digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai back-up energi listrik. 

Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan 

angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik 

tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian energi yang 

dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang 

atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. 

2.2.2. Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Angin 

Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan 

dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari 

pembangkitan listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. 

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin (bukan menggunakan listrik untuk 

menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik). 

Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada 

generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi 

energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang 

dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator 
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yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika 

poros generator mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang 

akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik 

tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan 

listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang 

dihasilkan oleh generator ini berupa AC (alternating current) yang memiliki bentuk 

gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam 

baterai sebelum dapat dimanfaatkan. 

2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara 

prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi 

sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti 

halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karenanya tenaga angin dapat berkontribusi 

dalam ketahanan energi dunia di masa depan. Tenaga angin juga merupakan sumber 

energi yang ramah lingkungan, dimana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas 

buang atau polusi yang berarti ke lingkungan.  

Penetapan sumber daya angin dan persetujuan untuk pengadaan ladang angin 

merupakan proses yang paling lama untuk pengembangan proyek energi angin. Hal ini 

dapat memakan waktu hingga 4 tahun dalam kasus ladang angin yang besar yang 

membutuhkan studi dampak lingkungan yang luas. 

Emisi karbon ke lingkungan dalam sumber listrik tenaga angin diperoleh dari 

proses manufaktur komponen serta proses pengerjaannya di tempat yang akan didirikan 

pembangkit listrik tenaga angin. Namun dalam operasinya membangkitkan listrik, secara 

praktis pembangkit listrik tenaga angin ini tidak menghasilkan emisi yang berarti. Jika 
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dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan batubara, emisi karbon dioksida 

pembangkit listrik tenaga angin ini hanya seperseratusnya saja. Disamping karbon 

dioksida, pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan sulfur dioksida, nitrogen oksida, 

polutan atmosfir yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan 

menggunakan batubara ataupun gas. Namun begitu, pembangkit listrik tenaga angin ini 

tidak sepenuhnya ramah lingkungan, terdapat beberapa masalah yang terjadi akibat 

penggunaan sumber energi angin sebagai pembangkit listrik, diantaranya adalah 

dampak visual , derau suara, beberapa masalah ekologi, dan keindahan. 

Dampak visual biasanya merupakan hal yang paling serius dikritik. Penggunaan 

ladang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan 

tidak mungkin untuk disembunyikan. Penempatan ladang angin pada lahan yang masih 

dapat digunakan untuk keperluan yang lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi 

penduduk setempat. Selain mengganggu pandangan akibat pemasangan barisan 

pembangkit angin, penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan 

pertanian serta pemukiman. Hal ini yang membuat pembangkitan tenaga angin di 

daratan menjadi terbatas. Beberapa aturan mengenai tinggi bangunan juga telah 

membuat pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat terhambat. Penggunaan 

tiang yang tinggi untuk turbin angin juga dapat menyebabkan terganggunya cahaya 

matahari yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Perputaran sudu-sudu menyebabkan 

cahaya matahari yang berkelap-kelip dan dapat mengganggu pandangan penduduk 

setempat. 

Efek lain akibat penggunaan turbin angin adalah terjadinya derau frekuensi 

rendah. Putaran dari sudu-sudu turbin angin dengan frekuensi konstan lebih 

mengganggu daripada suara angin pada ranting pohon. Selain derau dari sudu-sudu 
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turbin, penggunaan gearbox serta generator dapat menyebabkan derau suara mekanis 

dan juga derau suara listrik. Derau mekanik yang terjadi disebabkan oleh operasi 

mekanis elemen-elemen yang berada dalam nacelle atau rumah pembangkit listrik 

tenaga angin. Dalam keadaan tertentu turbin angin dapat juga menyebabkan 

interferensi elektromagnetik, mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi 

gelombang mikro untuk perkomunikasian. 

Penentuan ketinggian dari turbin angin dilakukan dengan menganalisa data 

turbulensi angin dan kekuatan angin. Derau aerodinamis merupakan fungsi dari banyak 

faktor seperti desain sudu, kecepatan perputaran, kecepatan angin, turbulensi aliran 

masuk. Derau aerodinamis merupakan masalah lingkungan, oleh karena itu kecepatan 

perputaran rotor perlu dibatasi di bawah 70m/s. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa 

penggunaan skala besar dari pembangkit listrik tenaga angin dapat merubah iklim lokal 

maupun global karena menggunakan energi kinetik angin dan mengubah turbulensi 

udara pada daerah atmosfir. 

Pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah 

terhadap populasi burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat terluka atau 

bahkan mati akibat terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar. Namun dampak 

ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat 

kendaraan, saluran transmisi listrik dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan 

pembakaran bahan bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya 

pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan 

kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus 

juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut. 
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Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut 

dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat 

mengganggu permukaan dasar laut. Hal lain yang terjadi dengan konstruksi di lepas 

pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Efek negatifnya dapat terjadi seperti 

di Irlandia, dimana terjadinya polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok 

ikan di daerah pemasangan turbin angin. Studi baru-baru ini menemukan bahwa 

ladang pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menambah 80 – 110 dB kepada 

noise frekuensi rendah yang dapat mengganggu komunikasi ikan paus dan kemungkinan 

distribusi predator laut. Namun begitu, ladang angin lepas pantai diharapkan dapat 

menjadi tempat pertumbuhan bibit-bibit ikan yang baru. Karena memancing dan 

berlayar di daerah sekitar ladang angin dilarang, maka spesies ikan dapat terjaga akibat 

adanya pemancingan berlebih di laut. 

Dalam operasinya, pembangkit listrik tenaga angin bukan tanpa kegagalan dan 

kecelakaan. Kegagalan operasi akibat perputaran telah menyebabkan beberapa 

kecelakaan dan kematian. Kematian juga terjadi kepada beberapa penerjun dan pesawat 

terbang kecil yang melewati turbin angin. Reruntuhan puing-puing berat 

yang dapat terjadi merupakan bahaya yang perlu diwaspadai, terutama di daerah padat 

penduduk dan jalan raya. Kebakaran pada turbin angin dapat terjadi dan akan sangat 

sulit untuk dipadamkan akibat tingginya posisi api sehingga dibiarkan begitu saja hingga 

terbakar habis. Hal ini dapat menyebarkan asap beracun dan juga dapat menyebabkan 

kebakaran berantai. 

Meskipun dampak-dampak ini menjadi ancaman dalam pembangunan 

pembangkit listrik tenaga angin, namun jika dibandingkan dengan penggunaan energi 
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fosil, dampaknya masih jauh lebih kecil. Selain itu penggunaan energi angin dalam 

kelistrikan telah turut serta dalam mengurangi emisi gas buang. 

2.2.4. Perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Indonesia dan Dunia 

Pada saat ini, sistem pembangkit listrik tenaga angin mendapat perhatian yang 

cukup besar sebagai sumber energi alernatif yang bersih, aman, serta ramah lingkungan 

serta kelebihan-kelebihan lain yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Turbin angin 

skala kecil mempunyai peranan penting terutama bagi daerah-daerah yang belum 

terjangkau oleh jaringan listrik .Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan 

energi terbaru yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari WWEA (World 

Wind Energi Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang 

dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 GW dan menghasilkan lebih dari 1% dari 

total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol dan China merupakan negara terdepan 

dalam pemanfaatan energi angin. Diharapkan pada tahun 2010, total kapasitas 

pembangkit listrik tenaga angin secara global mencapai 170 GigaWatt. 

Indonesia, negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan 

mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah 

potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin, namun sayang potensi 

ini nampaknya belum dilirik oleh pemerintah. Sungguh ironis, disaat Indonesia menjadi 

tuan rumah konfrensi dunia mengenai pemanasan global di Nusa Dua, Bali pada akhir 

tahun 2007, pemerintah justru akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar 

batubara yang merupakan penyebab nomor 1 pemanasan global. 

Namun, pada akhir tahun 2007 telah dibangun kincir angin pembangkit dengan 

kapasitas kurang dari 800 watt dibangun di empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar 

tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-



Penyusunan Kajian Energi Terbarukan Kota Balikpapan  25 

 

masing satu unit. Kemudian, di seluruh Indonesia, lima unit kincir angin pembangkit 

berkapasitas masing-masing 80 kilowatt kW) mulai dibangun. Mengacu pada kebijakan 

energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) ditargetkan mencapai 250 

megawatt (MW) pada tahun 2025. 

2.2.5. Potensi Energi Angin untuk Energi Listrik di Kota Balikpapan 

Di dalam mengidentifikasi potensi angin untuk energi listrik di Kota Balikpapan 

ini, data yang diperlukan adalah data kecepatan angin dan massa angin atau density 

udara. Data kecepatan angin rata-rata per bulan selama 5 tahun terakhir di Kota 

Balikpapan adalah sebagai berikut : 

Tabel II.3 Kecepatan Angin Kota Balikpapan 

Bulan 
Tahun Data Kecepatan Angin (Knot) Tahun Data Kecepatan Angin (m/s) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 
4 

5 4 4 4 
2,06 2,57 2,06 2,06 2,06 

Februari 
7 

5 4 4 4 
3,60 2,57 2,06 2,06 2,06 

Maret 
6 

3 4 3 4 
3,09 1,54 2,06 1,54 2,06 

April 
4 

4 4 3 3 
2,06 2,06 2,06 1,54 1,54 

Mei 
4 

4 4 3 4 
2,06 2,06 2,06 1,54 2,06 

Juni 
4 

5 5 3 4 
2,06 2,57 2,57 1,54 2,06 

Juli 
4 

6 6 5 5 
2,06 3,09 3,09 2,57 2,57 

Agustus 
5 

7 7 6 6 
2,57 3,60 3,60 3,09 3,09 

September 
4 

5 6 6 6 
2,06 2,57 3,09 3,09 3,09 

Oktober 
5 

4 4 5 5 
2,57 2,06 2,06 2,57 2,57 

Nopember 
4 

4 3 4 3 
2,06 2,06 1,54 2,06 1,54 

Desember 
5 

4 3 4 3 
2,57 2,06 1,54 2,06 1,54 

Rata-rata 
4,67 4,67 4,50 4,17 4,25 2,40 2,40 2,31 2,14 2,19 

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Balikpapan, 2015, Analisa 2015 

Untuk menghitung daya listrik dari potensi energi angin dapat dilakukan dengan rumus : 

E = 0,5 x C x P x A x V3 
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Dimana  

E : Energi 

C : 59,3% 

P : Rapat Udara 

A : Luas Sapian Baling-Baling (1 m2) 

Sedangkan perhitungan rapat udara dapat dilakukan dengan rumus : 

    P = P / (R xT) 

Dimana 

P : Rapat Udara 

P : Tekanan Udara (Di Kota Balikpapan rata-rata 101.040 Pascal / 101.040 Kg m/s2) 

R : Konstanta Gas (287,05 J / Kg K) 

T : Temperatur (Di Kota Balikpapan rata-rata 7511,71˚Kelvin) 

Sehingga dari data kecepatan angin di atas dapat ditentukan potensi energi angin 

sebagai berikut : 

Tabel II.4 Daya Listrik dari Potensi Energi Angin  

Bulan 
Daya (watt) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 12,92 25,23 12,92 12,92 12,92 

Februari 69,23 25,23 12,92 12,92 12,92 

Maret 43,60 5,45 12,92 5,45 12,92 

April 12,92 12,92 12,92 5,45 5,45 

Mei 12,92 12,92 12,92 5,45 12,92 

Juni 12,92 25,23 25,23 5,45 12,92 

Juli 12,92 43,60 43,60 25,23 25,23 

Agustus 25,23 69,23 69,23 43,60 43,60 

September 12,92 25,23 43,60 43,60 43,60 

Oktober 25,23 12,92 12,92 25,23 25,23 
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Bulan 
Daya (watt) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nopember 12,92 12,92 5,45 12,92 5,45 

Desember 25,23 12,92 5,45 12,92 5,45 

Rata-rata 20,51 20,51 18,39 14,60 15,49 

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, 2014, Analisa 2014 

 

Gambar 2.6 Fluktuasi Potensi Energi Angin Di Kota Balikpapan 

Sumber : Analisis, 2014 

Daya tersebut bukan merupakan daya yang dihasilkan oleh turbin angin, melainkan 

potensi daya yang masuk ke dalam turbin. Untuk asumsi perhitungan energi listrik dari 

potensi angin menggunakan turbin angin adalah setengah dari potensi energi angin 

sebagai berikut : 

Tabel II..5 Perhitungan Daya Listrik dari Energi Angin 

Bulan 
Daya (watt) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 
6,46 12,62 6,46 6,46 6,46 

Februari 
34,62 12,62 6,46 6,46 6,46 
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Bulan 
Daya (watt) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Maret 
21,80 2,72 6,46 2,72 6,46 

April 
6,46 6,46 6,46 2,72 2,72 

Mei 
6,46 6,46 6,46 2,72 6,46 

Juni 
6,46 12,62 12,62 2,72 6,46 

Juli 
6,46 21,80 21,80 12,62 12,62 

Agustus 
12,62 34,62 34,62 21,80 21,80 

September 
6,46 12,62 21,80 21,80 21,80 

Oktober 
12,62 6,46 6,46 12,62 12,62 

Nopember 
6,46 6,46 2,72 6,46 2,72 

Desember 
12,62 6,46 2,72 6,46 2,72 

Rata-rata 
10,26 10,26 9,20 7,30 7,75 

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Balikpapan, 2015, Analisa 2015 

Penerapan pembangkit listrik tenaga angin sebaiknya diimplementasikan di 

lokasi daerah pantai, di Kota Balikpapan. 

2.3. Potensi Energi Air 

Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau air terjun. 

Air yang mengalir ke puncak baling-baling atau baling-baling yang ditempatkan di sungai, 

akan menyebabkan baling-baling bergerak dan menghasilkan tenaga mekanis atau 

listrik. 

Tenaga air sudah dikembangkan dan ada banyak pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA) yang menghasilkan listrik di seluruh Indonesia. Pada umumnya, bendungan 

dibangun di seberang sungai untuk menampung air di mana sudah ada danau. Air 

selanjutnya dialirkan melalui lubang-lubang pada bendungan untuk menggerakkan 
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baling-baling modern yang disebut dengan turbin untuk menggerakkan generator dan 

menghasilkan listrik. Akan tetapi, hampir semua program PLTA kecil di Indonesia 

merupakan program yang memanfaatkan aliran sungai dan tidak mengharuskan 

mengubah aliran alami air sungai. 

Hidro berarti air. Energi Air/Hidro menggunakan gerakan air yang disebabkan 

oleh gaya gravitasi yang diberikan pada substansi yang kurang lebih 1000 kali lebih berat 

daripada udara, sehingga tidak peduli seberapa lambat aliran air, ia akan tetap mampu 

menghasilkan sejumlah besar energi. 

Energi tenaga air adalah sumber energi ramah lingkungan yang telah digunakan 

sejak berabad-abad lalu. Aliran air diarahkan untuk menggerakkan turbin, yang akan 

menghasilkan energi listrik. yang disebut sebagai Energi Tenaga Air. 

Kincir air dan energi Hidroelektrik merupakan bentuk-bentuk dari energi tenaga 

air. Bendungan Hidroelektrik adalah contoh energi air dalam skala besar. Bahkan 16 % 

dari energi listrik dunia disumbang oleh energi tenaga air. 

2.3.1. Cara Kerja Energi Air 

Energi tenaga air mengubah energi potensial yang terdapat di dalam air. Aliran 

air yang mengandung energi potensial tersebut, selanjutnya dialirkan ke turbin yang 

akan menghasilkan energi listrik. Jenis-jenis tenaga air dapat diklasifikasikan 

berdasarkan head (ketinggian jatuhnya air), kapasitas dan tipe grid (Kementerian Dalam 

Negeri, Program PNPM-M/LMP) 

1. Klasifikasi berdasarkan head: 

a. Head tinggi : H > 100m 

b. Head menegah : 30 - 100 m 

c. Head randah : 2 - 30 m 
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2. Klasifikasi berdasarkan kapasitas 

a. PLTA Pico : <500 W 

b. PLTA Micro : 0.5-100 kW 

c. PLTA Mini : 100-1000 kW 

d. PLTA Kecil : 1MW-10 MW 

e. PLTA Skala Penuh : >10 MW 

3. Klasifikasi berdasarkan jenis desain: 

a. Run-of-the-river 

Bentuk yang paling sederhana dalam konteks PLTA mikro dan mini. Skema ini 

tidak memanfaatkan bendungan untuk mengarahkan air ke bangunan 

penyadap,melainkan mengubah lajur aliran air menuju turbin melalui pipa atau 

penstock. 

Sistem Penyimpanan 

Dalam penggunaan sistem ini. Air ini akan disimpan terlebih dahulu dalam jangka 

waktu tertentu (beberapa jam atau dalam beberapa bulan) Dan akan digunakan 

untuk menghasilkan energi ketika dibutuhkan. 

Sistem pompa penyimpan 

Ketika terjadi kebutuhan listrik yang rendah atau kelebihan kebutuhan listrik 

scara tiba-tiba, maka pompa secara otomatis akan mengisi penuh tanki tangki 

penyimpanan. Namun apabila tejadi lonjakan kebutuhan listrik yang tinggi,maka 

tangki tangki yang ada akan segera dikosongkan menuju turbin untuk memenuhi 

kebutuhan produksi yang mencukupi. 

4. Klasifikasi berdasarkan tipe jaringan listrik 

a. Sistem jaringan listrik tersambung 
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Jika jaringan listrik sudah terpasang, energi hidro dapat langsung disambungkan 

dengan jaringan listrik nasional. 

Sistem jaringan berdiri sendiri atau tidak tersambung dengan jaringan. 

Pembangkit listrik tenaga air tidak tersambung dengan jaringan listrik nasional. 

2.3.2. Kelebihan dan Kekurangan Pembangkit Listrik Energi Air 

Kelebihan dan keunggulan penggunaan pembangkit listrik tenaga air antara lain: 

1. Indonesia memiliki potensi tenaga air sampai sebesar 62,2 GW termasuk 458 MW 

potensi mikro hidro bagi masyarakat pedesaan dan terpencil 

2. Pembangkit Mini-hidro dapat mengurangi emisi bahan bakar fosil CO2 sekitar 4.000 

ton per tahun. 

3. Sumber daya energi terbarukan yang bersih dan gratis. 

4. Tidak ada limbah atau emisi. 

5. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan stabilitas jaringan 

listrik. 

6. Sistem Mikro hidro dapat menyuplai listrik tanpa mempengaruhi kualitas air, tanpa 

mempengaruhi habitat, dan tanpa mengubah rute atau aliran sungai. 

7. Emisi CO untuk PLTA 3,65 mini hidro MW adalah 0,88 kg CO2/kWh 

8. Sistem Micro hidro dapat dikombinasi dengan sistem energi surya untuk 

menghasilkan energi pada musim dingin, di mana banyak aliran air dan minimnya 

energi surya. 

Apa kekurangan dari penggunaan energi tenaga air? 

1. Bendungan sangat mahal untuk dibangun, dan memerlukan lahan yang luas. Skema 

ini tidak termasuk dalam proyek-proyek PNPM. 
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2. Berpotensi kerusakan ekosistem dan kualitas air. 

3. Pembendungan yang berlebihan dan perusakan wilayah adat adalah hasil dari 

perencanaan yang buruk. 

4. Hanya berguna jika dekat dengan sumber air. 

5. Bergantung pada pengurusan wilayah resapan air yang baik dan sehat. 

2.3.3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

2.3.3.1. Pengertian Mikrohidro 

Pembangkitan listrik mikrohidro adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh 

generator listrik DC atau AC. Mikrohidro berasal dari kata micro yang berarti kecil dan 

hydro artinya air, arti keseluruhan adalah pembangkitan listrik daya kecil yang 

digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air besaral dari aliran sungai kecil atau danau yang 

dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan 

menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. 

Generator yang digunakan untuk mikrohidro dirancang mudah untuk 

dioperasikan dan dipelihara, didesain menunjang keselamatan, tetapi peralatan dari 

listrik akan menjadi berbahaya bila tidak digunakan dengan baik. Beberapa point dari 

pedoman ini, instruksinya menunjukan hal yang wajib diperhatikan dan harus diikuti 

seperti ditunjukkan berikut ini. 

2.3.3.2. Prinsip Kerja PLTMH 

Pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda 

ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai atau air 

terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. 

Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik.  
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2.3.3.3. Bagian-bagian PLTMH 

Bagian-bagian dari bangunan dan alat PLTMH antara lain : 

1. Waduk (reservoir) 

Waduk adalah danau yang dibuat untuk membendung sungai untuk 

memperoleh air sebanyak mungkin sehingga mencapai elevasi. 

2. Bendungan (dam) 

Dam berfungsi menutup aliran sungai – sungai sehingga terbentuk waduk.Tipe 

bendungan harus memenuhi syarat topografi, geologi dan syarat lain seperti 

bentuk serta model bendungan. 

3. Saringan (Sand trap) 

Saringan ini dipasang didepan pintu pengambilan air, berguna untuk menyaring 

kotoran – kotoran atau sampah yang terbawa sehingga air menjadi bersih dan 

tidak mengganggu operasi mesin PLTMH. 

4. Pintu pengambilan air (Intake) 

Pintu Pengambilan Air adalah pintu yang dipasang diujung pipa dan hanya 

digunakan saat pipa pesat dikosongkan untuk melaksanakn pembersihan pipa 

atau perbaikan. 

5. Pipa pesat (penstok) 

Fungsinya untuk mengalirkan air dari saluran pnghantar atau kolam tando 

menuju turbin. Pipa pesat mempunyai posisi kemiringan yang tajam dengan 

maksud agar diperoleh kecepatan dan tekanan air yang tinggi untuk memutar 

turbin. Konstruksinya harus diperhitungkan agar dapat menerima tekanan besar 

yang timbul termasuk tekanan dari pukulan air. Pipa pesat merupakan bagian 

yang cukup mahal, untuk itu pemilihan pipa yang tepat sangat penting. 
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6. Katub utama (main value atau inlet value) 

Katub utama dipasang didepan turbin berfungsi untuk membuka aliran air, 

Menstart turbin atau menutup aliran (menghentikan turbin). Katup utama 

ditutup saat perbaikan turbin atau perbaikan mesin dalam rumah pembangkit. 

Pengaturan tekanan air pada katup utama digunakan pompa hidrolik. 

7. Power House 

Gedung Sentral merupakan tempat instalasi turbin air,generator, peralatan 

Bantu, ruang pemasangan, ruang pemeliharaan dan ruang control. 

Beberapa instalasi PLTMH dalam rumah pembangkit adalah : 

a. Turbin, merupakan salah satu bagian penting dalam PLTMH yang menerima 

energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran (energi mekanis). 

Putaran turbin dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik.  

Generator, generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik 

AC. Untuk memilih kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik 

disesuaikan dengan perhitungan daya dari data hasil survei. Kemampuan 

generator dalam menghasilkan listrik biasanya dinyatakan dalam 

VoltAmpere (VA) atau dalam kilo volt Ampere (kVA). 

Penghubung turbin dengan generator, penghubung turbin dengan generator 

atau sistem transmisi energi ekanik ini dapat digunakan sabuk atau puli, 

roda gerigi atau dihubungkan langsung pada porosnya. 

1) Sabuk atau puli digunakan jika putaran per menit (rpm) turbin belum 

memenuhi putaran rotor pada generator, jadi puli berfungsi untuk 

menurunkan atau menaikan rpm motor generator. 

2) Roda gerigi mempunyai sifat yang sama dengan puli 
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3) Penghubung langsung pada poros turbin dan generator, jika putaran turbin 

sudah lama dengan putaran rotor pada generator. 

 

Gambar 2.7 Bagian dan Instalasi PLTMH 
Sumber : pembangkit-listrik-tenaga-mikro-hidro.html 

2.3.3.4. Perhitungan Teknis 

Potensi daya energi air dapat dihitung dengan persamaan daya: 

 

dimana:  

P  = Daya (W) 

Q  = debit aliran (m3/s) 

Hn  =  Head net (m) 

9.81  = konstanta gravitasi 

 = massa jenis air (1.000 kg/m3) 
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ŋ  = efisiensi keseluruhan (tergantung alat yang digunakan) 

2.3.4. Potensi Energi Air Sungai di Kota Balikpapan 

Berdasar pada Pedoman Umum, bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan 

studi kelayakan, perlu dilakukan studi potensi atau pra-studi kelayakan. Kegiatan  studi 

potensi ini adalah kegiatan awal sebagai kajian umum atau penjajakan awal untuk 

pengumpulan atau mendapatkan data dan informasi tentang mungkin tidaknya suatu 

daerah aliran sungai  yang ada dan dapat dikembangkan atau dimanfaatkan menjadi 

suatu potensi pembangkit energi listrik yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik  Tenaga 

Mikrohidro (PLTMH). 

Kegiatan studi potensi ini dapat diperkenalkan sebagai kegiatan Pra Studi 

Kelayakan (Pra-FS). Dari hasil kegiatan Pra-FS ini menjadi masukan untuk pengambilan 

keputusan apakah studi perlu dilanjutkan atau tidak, dan bila ternyata memiliki banyak 

potensi yang layak dapat membantu memilih suatu prioritas. 

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk survey awal  di 

lapangan atau lokasi daerah aliran sungai yang diperkirakan memiliki potensi sumber 

energi mikrohidro. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data dan Informasi teknis 

tentang potensi sumber daya air (aliran/debit, dan head) di daerah aliran sungai untuk 

PLTMH dimana besaran kuantitatif dan kualitatif data dan informasinya dapat dipetakan 

pada standar potensi kelayakan pembangunan dan pengembangan PLTMH. 

Untuk memberikan batasan atau parameter (kuantitatif dan kualitatif) kelayakan potensi 

daerah aliran sungai dan untuk pertimbangan studi kelayakan lanjut, minimal  

memenuhi adanya pertimbangan :  

1. Total jarak atau panjang jaringan transmisi/distribusi dari titik lokasi pembangkit 

terhadap penerima daya (beban) terjauh. Jarak ke jaringan PLN. 
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2. Jumlah calon konsumen (orang, rumah,KK) yang ada. 

3. Potensi daya listrik terbangkit  mencukupi (kW) 

4. Kontinuitas ketersediaan aliran air sungai sepanjang tahun (musim hujan dan 

kering), minimal. 

5. Tingkat aksesibilitas menuju lokasi tidak sangat ekstrim membutuhkan teknologi 

transportasi yang sangat mahal. 

6. Lokasi pembangkit tidak merusak dan atau berada di kawasan cagar alam atau 

budaya yang dilarang oleh undang-undang dan tidak diperbolehkan membangun 

bangunan fisik permanen. 

7. Tidak memimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim terhadap kondisi sosial 

politik dan ekonomis. 

8. Memenuhi ketentuan standar persyaratan (lihat SNI) untuk pengembangan energi 

terbarukan dan investasi. 

9. Geologi dan geometri perlu dipertimbangkan. 

Pengumpulkan bahan dasar yang dibutuhkan antara lain : 

1. Peta Lokasi :  

Merupakan peta tentang wilayah dusun/desa lokasi potensi, relatif terhadap lokasi 

pusat pemerintahan desa, kecamatan, kota dan beberapa fasilitas umum. Peta ini 

dapat menggambarkan tingkat aksesibilitas lokasi PLTMH. 

2. Peta  Topografi : 

Informasi yang diperlukan antara lain tanah pertanian, lokasi desa-desa, kemiringan 

sungai, daerah tangkapan air dari lokasi yang diusulkan, jalan menuju lokasi dan 

sebagainya. Peta topografi, skala dimaksud diperoleh dari Badan Koordinasi Survei 

dan Pemetaan Nasional. 
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3. Data Curah Hujan : 

Peta ini menyediakan data informasi perkiraan indikasi dari curah hujan di wilayah 

tersebut dan daerah yang berdekatan. 

Pemilihan lokasi potensi sumber energi mikrohidro dapat dilakukan secara desk study 

atau survei awal sebagai pendekatan.  

1. Pemilihan berdasarkan Peta Perkiraan Ketinggian 

2. Pemilihan Kemiringan Sungai dan Daerah Aliran Sungai 

Pemilihan lokasi potensial ini dengan mempertimbangkan profil tinggi head dan saluran 

air serta debit air aliran sungai yang ada. Berdasarkan kriteria tersebut, potensi PLTA 

masing-masing sungai di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : 

1. Sungai Tempadung ; 

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 1 Watt. Yaitu 

terletak di antara koordinat 472760,98 ; 9878167,31 dengan 472667,99 ; 

9878187,63.  

2. Sungai Berangga ;  

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 0,70 Watt. Yaitu 

terletak di antara koordinat 476079,19 ; 9875716,26 dengan 476007,66 ; 

9875768,41.  

3. Sungai Somber ; 

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 1,58 Watt. Yaitu 

terletak di antara koordinat 481120,60 ; 9866201,42 dengan 481045,88 ; 

9866137,15.  
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4. Sungai Wain : 

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 2,34 Watt. Yaitu 

terletak di antara koordinat 481237,47 ; 9868766,92 dengan 481177,85 ; 

9868687,09. 

5. Sungai Manggar 1 : 

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 1,78 Watt. Yaitu 

terletak di antara koordinat 494718,84 ; 9869587,84 dengan 494767,19 ; 

9869535,34. 

6. Sungai Manggar 2 : 

Potensi daya tertinggi pada suatu lokasi titik pengamatan mencapai 147 KiloWatt. 

Yaitu terletak di antara koordinat 493467,38 ; 9868999,57 dengan 493854,58 ; 

9868653,84 

Selengkapnya mengenai potensi daya masing-masing sungai dapat dilihat di bagian 

LAMPIRAN laporan ini. Adapun secara diagramatis, potensi daya masing-masing sungai 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.8 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Tempadung 
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Gambar 2.9 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Berangga 

 

 

 

Gambar 2.10 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Somber 
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Gambar 2.11 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Wain 

 

 

Gambar 2.12 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Manggar 1 
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Gambar 2.13 Potensi Daya Air untuk PLTA di Sungai Manggar 2 

 

Potensi daya di atas merupakan daya air saja belum termasuk hitungan effisiensi 

dari alat yang digunakan. Jika digunakan asumsi bahwa dari daya air yang dihasilkan 

dianggap terjadi effisiensi daya sebesar 0,5, maka setidaknya daya yang dihasilkan 

adalah setengah dari besar daya air. Adapun ringkasan perhitungan daya yang potensial 

untuk dihasilkan oleh turbin adalah sebagai berikut : 

1. Sungai Tempadung ; 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 0,5 watt.  

2. Sungai Beranga ; 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 0,35 watt. 

3. Sungai Somber 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 0,79 watt. 

4. Sungai Wain 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 1,17 watt. 
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5. Sungai Manggar 1 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 0,89 watt. 

6. Sungai Manggar 2 

Potensi daya yang dihasilkan turbin maksimal mencapai 73,50 Kilowatt.  

Data dasar perhitungan mengacu pada debit saat ini (musim kemarau), jadi 

setidaknya potensi tersebut dapat lebih besar jika terjadi pada musim penghujan. 

2.4. Potensi Energi Biomassa 

2.4.1. Pemahaman Tentang Energi Biomassa 

Jika dikaitkan dengan produksi energi, biomassa berarti bahan biologis yang 

hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Biomassa bisa 

digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, bahan biologis yang 

terdapat di alam ini bisa dimanfaatkan secara praktis untuk bahan bakar atau bisa juga 

diolah terlebih dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Disadari atau tidak, sejak 

zaman dulu manusia telah menggunakan biomassa sebagai sumber energi. Contohnya 

adalah penggunaan kayu bakar untuk menyalakan api unggun. Kayu bakar merupakan 

bahan biologis yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan langsung sebagai sumber 

energi tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Namun sejak ditemukannya bahan bakar fosil, 

penggunaan biomassa mulai terlupakan. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara lebih 

dipilih sebagai sumber energi dalam kehidupan di masyarakat. 

Ada banyak sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan. Biomassa pun 

bisa dijadikan salah satu alternatif yang menjanjikan. Ada beberapa keunggulan 

biomassa jika digunakan sebagai sumber energi. 
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A. Mengurangi adanya gas rumah kaca 

Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (CO2), metana, nitrogen oksida, dan 

beberapa gas lainya yang terperangkap dalam atmosfer. Menurut data UNFCCC (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) konsentrasi global karbon dioksida 

dan beberapa gas rumah kaca lainnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan 

konsentrasi gas rumah kaca ini menyebabkan peningkatan temperatur sehingga suhu 

udara atmosfer menjadi lebih panas. Tanaman atau biomassa akan mengurangi 

konsentrasi karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida 

(CO2) diserap tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika biomassa dibakar, 

karbon (C) akan diubah ke dalam bentuk karbon dioksida dan kembali ke atmosfer. 

Bila proses ini berlangsung secara terus menerus, maka jumlah konsentrasi 

karbon dioksida di atmosfer akan selalu seimbang. Tetapi bila konsumsi energi fosil 

meningkat maka konsentrasi karbon dioksida akan meningkat. Sehingga penambahan 

biomassa dibutuhkan untuk menyeimbangkan kembali jumlah karbon dioksida yang 

diserap dan dilepaskan. Saat ini, kenyataannya terdapat peningkatan konsumsi jumlah 

energi fosil seperti gas dan minyak tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah 

biomassa. Sehingga yang terjadi adalah deforestation atau penggundulan hutan, 

pembalakan dan sebagainya. Hal tersebut makin meningkatkan konsentrasi karbon 

dioksida. Maka dari itu, penggunaan biomassa sebagai pengganti bahan bakar dapat 

mengurangi konsentrasi karbon dioksida. 

B. Mengurangi limbah organik 

Sampah organik seperti sampah pertanian (jerami, tongkol), limbah pengolahan 

biodiesel (cangkang biji jarak pagar, cangkang sawit), sampah kota, limbah kayu, ranting, 
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dan pengolahan kayu (sawdust) merupakan limbah yang keberadaanya kurang 

bermanfaat. Limbah tersebut bila dibiarkan atau dibuang tanpa dibakar terlebih dahulu, 

dapat melepaskan gas metana yang berbahaya. Hasil pembakaran limbah merupakan 

abu yang memiliki volum 1% bila dibandingkan dengan limbah padat. Untuk 

meningkatkan nilai kalor dan mengurangi emisi limbah organik biasanya dilakukan 

proses karbonisasi. Selain itu pembentukan menjadi briket bermanfaat sebagai bahan 

bakar padat. 

C. Melindungi kebersihan air dan tanah 

Penggunaan pupuk ternak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap 

kebersihan air dan tanah. Mikroorgranisme seperti salmonella, brucella, dan coli di 

dalam pupuk menyebabkan penularan kepada manusia dan binatang. Salah satu proses 

pengolahan sampah ini adalah proses anaerobic digestion, yaitu dengan penimbunan 

pupuk kandang ataupun biomassa lainnya dalam suatu digester. Anaerobic digestion 

akan menghasilkan metana (CH4) dan slurry yang telah terbebas oleh mikroorgranisme. 

D. Mengurangi polusi udara 

Limbah pertanian, biasanya langsung dibakar setelah masa panen. Hal ini akan 

menyebabkan partikel-partikel atau jelaga dan polusi udara. Limbah ini dapat 

dikonversikan menjadi bahan bakar yang lebih bermanfaat sehingga mengurangi jelaga 

dan polusi udara. Selain limbah pertanian, pembakaran hutan sering terjadi dimana-

mana. Efek pembakaran ini dapat menimbulkan polusi asap yang berbahaya bagi 

kesehatan manusia. Pembakaran biomassa di dalam ruang bakar menggunakan boiler 

mengurangi efek polusi asap karena pembakaran dalam industri menggunakan 



Penyusunan Kajian Energi Terbarukan Kota Balikpapan  46 

 

peralatan kendali polusi untuk mengendalikan asap, sehingga lebih efisien dan bersih 

daripada pembakaran langsung. 

E. Mengurangi hujan asam dan kabut asap 

Hujan asam merupakan fenomena yang disebabkan oleh asam sulfur dan asam 

nitrit. Asam-asam ini terbentuk melalui reaksi antara air, oksigen, sulfur dioksida, dan 

nitrogen oksida. Zat reaktan terebut berasal dari emisi pembakaran yang kurang 

sempurna dari bahan bakar fosil. Asam yang terbentuk jatuh ke bumi dalam bentuk 

hujan asam, kabut, dan salju. Akibat hujan asam ini meningkatkan keasaman danau dan 

sungai, sehingga akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Hujan asam juga merusak 

bahan bangunan dan cat. 

Melalui pembakaran biomassa efek hujan asam ini akan direduksi, karena 

pembakaran biomassa akan menghasilkan partikel emisi SO2 dan NOx yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran biomasa lebih efisien 

dan sempurna bila diproses melalui karbonisasi karena akan menghasilkan bahan bakar 

yang terbebas dari volatile matter atau gas mudah terbakar. Untuk mencegah dampak 

buruk bagi lingkungan dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan proses 

yang merupakan penyumbang gas rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil. 

Pembakaran bahan bakar berkaitan erat dengan pemenuhan sektor energi bagi 

peningkatan perekonomian suatu negara. Pengembangan biomasa sebagai sumber 

energi untuk substitusi bahan bakar bisa menjadi solusi untuk mengurangi beredarnya 

gas rumah kaca di atmosfer. Dengan penggunaan biomassa sebagai sumber energi maka 

konsentrasi CO2 dalam atmosfer akan seimbang. 
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F. Dampak Biomassa Bagi Bahan Baku Pangan 

Gandum, tebu, dan jagung adalah contoh bahan pangan yang juga dapat diolah 

menjadi energi dari biomassa. Energi tersebut tergolong energi ramah lingkungan yang 

bahan dasarnya disediakan alam. Namun, penggunaan energi dari biomassa kadang 

membawa dampak sampingan yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah naiknya 

harga bahan baku pangan.  

G. Dampak Lingkungan 

Dampak lain penanaman produk pertanian untuk biomassa adalah kerusakan 

pada alam. Di Afrika sumber daya alam yang dapat diperbarui luas digunakan. Banyak 

warga masih memakai kayu untuk memasak. Namun, dampak negatifnya adalah 

kerusakan kawasan hutan karena penebangan yang tidak terkontrol. Hilangnya vegetasi 

hutan menyebabkan pengikisan lapisan tanah yang subur. Akibatnya, lahan pertanian 

pun makin berkurang.Untuk mendapatkan lahan pertanian baru, penduduk Afrika 

membuka hutan. Akibatnya siklus kerusakan alam terus berlanjut. Penebangan pohon-

pohon untuk lahan pertanian menyebabkan karbondioksida dilepaskan ke udara. 

Padahal karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu gas rumah kaca penyebab 

pemanasan global. 

H. Masa Depan Biomassa Sebagai Bahan Bakar 

Saat ini, bioenergi hanya memegang pangsa 13 persen dari keseluruhan sumber 

energi dunia. Menurut pakar biologi Andre Baumann kunci untuk meningkatkan efisiensi 

energi bukan dengan memperluas produksi tanaman untuk biomassa. Sebaliknya, 

penggunaan energi keseluruhanlah yang perlu dikurangi.  
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2.4.2. Proses Mengubah Biomassa Menjadi Energi Listrik 

Zaman sekarang, ketika teknologi mulai maju, teknologi pengolahan biomassa 

menjadi energi mengalami kemajuan pula. Dibawah ini akan dijelaskan berbagai macam 

bentuk pengolahan biomassa menjadi energi melalui pembakaran ataupun proses non-

pembakaran. 

A. Thermochemical 

Proses ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

a. Pembakaran langsung 

Pembakaran langung telah dilakukan sejak zaman dahulu. Biomass dikeringkan 

untuk menghilangkan kadar air dan langsung dibakar kedalam api. Salah satu 

contoh proses pembakaran langusng yang sampai saat ini masih dipergunakan 

adalah pembakaran pada boiler/tungku pabrik gula. Ampas tebu hasil ekstraksi 

gula, setelah dikeringkan di masukan kedalam boiler. Panas yang dihasilkan akan 

mendidihkan air dalam boiler sehingga timbul uap. Uap ini lah yang di 

pergunakan sebagai penggerak turbin untuk menghasilkan energi listrik. 

Gasifikasi 

Gasifikasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi material karbon seperti 

batubara, minyak dan biomassa kedalam karbon monoksida dan hidrogen dengan 

mereaksikan material pada temperatur tinggi dengan mengkontrol oksigen. Hasil 

campuran gas disebut gas sintesis (synthesis gas) atau biasa disebut dengan syngas. 

Gasifikasi merupakan metode yang efisien dalam mengkonversi material orgranik 

menjadi energi dan merupakan aplikasi yang bersih. 

Keuntungan dari proses gasifikasi ini adalah sangat efisien bila dibandingkan 

dengan pembakaran langsung. Gas sintetik memiliki dua keuntungan yaitu bisa dibakar 
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langsung menggunakan mesin pembakaran dalam (internal combustion engine) 

ataupaun diekstak menjadi methaanol dan hidrogen. 

Pirolisis 

Pirolisis merupakan suatu proses dekomposisi material organic dengan panas 

tanpa mengandung oksigen. Bila oksigen ada pada suatu reactor pirolisis maka akan 

bereaksi dengan material sehingga membentuk abu(ash). Untuk menghilangkan oksigen, 

pada proses pirolisis biasanaya di bantuk oleh aliran gasn inner sebgai fungsi untuk 

mengikat oksigen dan mengeluarkan dari reactor. 

Produk pirolisis berupa gas, fluida carir dan padat berupa carbon dan abu. Gas 

hasil pirolisis dapat diekstrak menjadi bahan bakar gas. Sedangkan carbon dapat 

dimanfaatkan menjadi bahan bakar padat. 

B. Biochemical 

Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan 

bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut 

anaerobik digestion Gas yang dihasilkan sebagian besar (lebih 50 % ) berupa metana. 

material organik yang terkumpul pada digester (reaktor) akan diuraiakan menjadi dua 

tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama material orgranik akan 

didegradasi menjadi asam asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. 

Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis 

yaitu penguraian senyawa kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, 

karbohidrat menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan asifdifikasi yaitu 

pembentukan asam dari senyawa sederhana. Setelah material organik berubah menjadi 

asam asam, maka tahap kedua dari proses anaerobik digestion adalah pembentukan gas 
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metana dengan bantuan bakteri pembentuk metana seperti methanococus, 

methanosarcina, methano bacterium. 

C. Anaerobik Digestion 

Perkembangan proses Anaerobik digestion telah berhasil pada banyak aplikasi. 

Proses ini memiliki kemampuan untuk mengolah sampah / limbah yang keberadaanya 

melimpah dan tidak bermanfaat menjadi produk yang lebih bernilai. Aplikasi anaerobik 

digestion telah berhasil pada pengolahan limbah industri, limbah pertanian limbah 

peternakan dan municipal solid waste 

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan diantaranya adalah 

reactor jenis kubah tetap, reaktor terapung, raktor jenis balon, jenis horizontal, jenis 

lubang tanah, jenis ferrocement. Dari keenam jenis digester biogas yang sering 

digunakan adalah jenis kubah tetap dan jenis Drum mengambang. Beberapa tahun 

terakhi ini dikembangkan jenis reaktor balon yang banyak digunakan sebagai reaktor 

sedehana dalam skala kecil. 

a. Reaktor kubah tetap (Fixed-dome) 

Reaktor ini disebut juga reaktor china. Dinamakan demikian karena reaktor ini 

dibuat pertama kali di China sekitar tahun 1930 an, kemudian sejak saat itu reaktor ini 

berkembang dengan berbagai model. Pada reaktor ini memiliki dua bagian yaitu digester 

sebagai tempat pencerna material biogas dan sebagai rumah bagi bakteri,baik bakteri 

pembentuk asam ataupun bakteri pembentu gas metana. bagian ini dapat dibuat 

dengan kedalaman tertentu menggunakan batu, batu bata atau beton. Strukturnya 

harus kuat karna menahan gas aga tidak terjadi kebocoran. Bagian yang kedua adalah 

kubah tetap (fixed-dome). 
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Dinamakan kubah tetap karena bentunknya menyerupai kubah dan bagian ini 

merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak (fixed). Gas yang dihasilkan dari material 

organik pada digester akan mengalir dan disimpan di bagian kubah. Keuntungan dari 

reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada menggunaka reaktor terapung, 

karena tidak memiliki bagian yang bergerak menggunakan besi yang tentunya harganya 

relatif lebih mahal dan perawatannya lebih mudah. Sedangkan kerugian dari reaktor ini 

adalah seringnya terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konstruksi tetapnya. 

Reaktor floating drum 

Keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas 

yang tersimpan pada drum karena pergerakannya. Karena tempat penyimpanan yang 

terapung sehingga tekanan gas konstan. Sedangkan kerugiannya adalah biaya material 

konstruksi dari drum lebih mahal. faktor korosi pada drum juga menjadi masalah 

sehingga bagian pengumpul gas pada reaktor ini memiliki umur yang lebih pendek 

dibandingkan menggunakan tipe kubah tetap. 

D. Fermentasi 

Fermentasi merupakan salah satu proses anaerob yang mengkonversi glukosa, 

fruktora dan s sukrosa menjadi etanoll dan karbon dioksida. Etanol dari gula sebagai 

bahan bakar digunakan sebagai campuran premium (bensin) telah di aplikasikan secara 

luas oleh beberapa engara di amerika dan eropa yaitu brazil, amerika, prancis, swedia 

dan spanyol. Campuran antara ethanol dan premium memiliki keuntungan dari 

kandungan emisi yang di hasilkan yaitu menurunkan angka NO. 

Reaksi yang terjadi dalam proses fermentasi memecah glukosa (sukrosa atau 

fruktosa), (C6H12O6), dan menghasilkan menjadi etanol (2C2H5OH) dan energi. reaksi ini 

merupaka jenis ekstoterm dengan menghasilkan panas atau energi. 
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Persamaan Reaksi Kimia 

C6H12O6 + 2C2H5OH + 2CO2 + energi 

E. Chemical 

Ekstraksi mekanik merupakan proses chemical yangpada prinsipnya proses 

ekstraksi biomassa menjadi energi dengan memberikan tekanan atau peremasan 

biomassa sehingga kandungan minyak akan keluar. Hasil akhir yang diperoleh pada 

proses ekstraksi adalah cairan / liquid. Sisa dari proses ini berupa ampas yang 

kemanfatannya masih bisa ditingkatkan sebagai bahan bakar padat ataupun diolah 

menjadi arang aktif yang berguna bagi industri. 

2.4.3. Potensi Energi dari Limbah Padi 

2.4.3.1. Sekam Padi Sebagai Energi Baru Terbarukan 

Salah satu hal yang paling sering dilakukan petani terhadap sekam padi adalah 

dengan pembakaran, akan tetapi aktivitas ini dapat meningkatkan jumlah polutan dalam 

udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sekam padi yang selama ini 

dipandang sebagai limbah yang dianggap sebagai polutan lingkungan sebenarnya adalah 

salah satu sumber energi biomasa yang dipandang penting untuk menanggulangi krisis 

energi belakangan ini khususnya di daerah pedesaan. 

Jika suatu teknologi tersedia, bahan bakar sekam padi ini akan bisa dikonversi 

menjadi energi thermal untuk kebutuhan tenaga listrik di daerah pedesaan. Salah satu 

alasan kenapa bahan bakar sekam padi masih jarang dipakai sebagai sumber energi 

yaitu karena kekurang-cukupan informasi tentang karakteristik dan emisi yang 

dihasilkannya. 
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Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari 

dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses 

penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau 

limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang dapat digunakan 

untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak dan energi atau 

bahan bakar. 

Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari 

bobot gabah. Sekam padi memiliki komponen utama seperti selulosa (31,4 – 36,3 %), 

hemiselulosa (2,9 – 11,8 %) , dan lignin (9,5 – 18,4 %) (Champagne, 2004). 

Selulosa dan hemiselulosa adalah suatu polisakarida yang dapat dipecah 

menjadi monosakarida untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk produksi senyawa-

senyawa yang berguna, salah satunya adalah etanol. Produksi etanol dari suatu sumber 

daya alam terbarukan (untuk selanjutnya disebut bio-etanol) sejalan dengan program 

pemerintah melalui instruksi Presiden No 1 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar 

alternatif. 

Selain itu pemanfaatan sekam padi untuk produksi etanol berkontribusi pada 

penanganan limbah pertanian. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam 

sekitar 20-30%, dedak antara 8- 12% dan beras giling antara 50-63,5% data bobot awal 

gabah. Sekam dengan persentase yang tinggi tersebut dapat menimbulkan problem 

lingkungan. 

Ditinjau data komposisi kimiawi, sekam mengandung beberapa unsur kimia 

penting seperti dapat dilihat pada data berikut : 

1. Menurut Suharno (1979). 
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a. Kadar air  9,02 

Protein kasar 3,03 

Lemak  1,18 

Serat kasar  35,68 

Abu  17,71 

Karbohidrat kasar  33,71 

2. Menurut DTC-IPB 

a. Karbon (zat arang) 1,33 

b. Hidrogen 1,54 

c. Oksigen 33,64 

d. Silika 16,98 

Dengan komposisi kandungan kimia seperti tersebut, sekam dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan di antaranya: 

1. sebagai bahan baku pada industri kimia, terutama kandungan zat kimia furfural yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri kimia, 

2. sebagai bahan baku pada industri bahan bangunan,terutama kandungan silika (SiO2 

) yang dapat digunakan untuk campuran pada pembuatan semen portland, bahan 

isolasi, husk-board dan campuran pada industry bata merah, 

3. sebagai sumber energi panas pada berbagai keperluan manusia, kadar selulosa yang 

cukup tinggi dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil. Sekam 

memiliki kerapatan jenis (bulk density) 125 kg/m3, dengan nilai kalori 1 kg sekam 

sebesar 3300 k. kalori. Menurut Houston (1972) sekam memiliki bulk density 0,100 

g/ ml, nilai kalori antara 3300-3600 k. kalori/kg sekam dengan konduktivitas panas 

0,271 BTU. 
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Dibandingkan bahan bakar fosil, sifat dan karakteristik bahan bakar biomasa 

lebih kompleks serta memerlukan persiapan dan pemrosesan yang lebih khusus. Sifat 

dan karakteristik meliputi berat jenis yang kecil sekitar 122 kg/m3, jumlah abu hasil 

pembakaran yang tinggi dengan temperatur titik lebur abu yang rendah. Abu hasil 

pembakaran berkisar antara 16-23% dengan kandungan silika sebesar 95% 

(Natarajan,1998).  

Titik lebur yang rendah disebabkan oleh kandungan alkali dan alkalin yang relatif 

tinggi. Kandungan uap air (moisture) pada biomasa umumnya lebih tinggi dibandingkan 

bahan bakar fosil, akan tetapi kandungan uap air pada sekam padi relatif sedikit karena 

sekam padi merupakan kulit padi yang kering sisa proses penggilingan. 

Sekam padi mempunyai panjang sekitar 8-10 mm dengan lebar 2-3 mm dan 

tebal 0,2 mm. Karakteristik lain yang dimiliki bahan bakar sekam padi adalah kandungan 

zat volatil yang tinggi (high-volatile matter) yaitu zat yang mudah menguap. Kandungan 

zat volatilnya berkisar antara 60- 80% dimana bahan bakar fosil hanya mempunyai 20-

30% untuk jenis batu bara medium. Energi konversi yang dihasilkan lebih banyak berasal 

dari zat volatil ini dibandingkan dengan bara api (solid residue) biomasa (Ogada,1996). 

A. Sekam Padi Untuk Bahan Bakar Gas (Gasifikasi) 

Sekam bisa dijadikan bahan bakar kompor “gas”, melalui proses gasifikasi, 

sekam bisa menghasilkan energi panas yang tak kalah dengan kompor gas yang 

menggunakan bahan bakar liquid petroleun gas (LPG). 

Proses gasifikasi sebenarnya sudah dikenal sejak seabad lalu untuk mengolah 

batu bara, gambut, atau kayu menjadi bahan bakar gas yang lebih mudah dimanfaatkan. 

Pada tahun-tahun terakhir ini proses gasifikasi mendapat perhatian kembali di seluruh 
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dunia, terutama untuk mengolah biomassa sebagai sumber energi alternatif yang 

terbarukan. 

Kompor gasifikasi sekam padi adalah suatu alat yang dikembangkan untuk 

memasak dengan memanfaatkan sekam padi sebagai bahan bakarnya. Kompor ini 

dirancang untuk membakar sekam padi menggunakan jumlah udara yang terbatas. 

Pembakarannya menghasilkan nyala api berwarna biru yang hampir serupa dengan 

kompor LPG . 

Secara sederhana, proses gasifikasi dapat dikatakan sebagai reaksi kimia pada 

temperatur tinggi antara biomassa dan udara yang tahapannya sebagai berikut : 

a. Tahap pengeringan (1000 C - 2500 C) 

Pada tahapan ini bahan baku akan mengalami pengeringan akibat panas reaksi 

dari tahap oksidasi. 

Tahap pirolisa (2500 C - 5000 C) 

Bahan baku yang turun lebih ke bawah akan mengalami pemanasan pada 

temperatur yang lebih tinggi lagi yang menyebabkan bahan baku terpecah 

menjadi arang (C), tar, minyak, gas dan produk pirolisa lain. 

Bahan baku (C, H, O) arang, uap air, tar, CO2, CO, CH4, H2 

Tahap oksidasi (1.2000 C) 

Arang (C), tar, minyak, gas hasil tahap pirolisa kemudian akan teroksidasi oleh 

oksigen dari udara. Panas yang dihasilkan dari reaksi ini digunakan untuk proses 

pengeringan, pirolisa, dan reaksi endoterm lainnya. 

C, tar, gas + O2 CO2 + H2O + panas. 

Tahap Reduksi (6000 C - 1.2000 C) 
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Di bawah daerah oksidasi terjadi reaksi reduksi, reaksi tukar, dan metamasi gas 

yang bernilai kalor terutama dihasilkan di daerah ini. 

C + CO2 + H2O CO + H2 

Dengan menggunakan kompor gasifikasi sekam padi, ada beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh, antara lain: 

a) Menghemat biaya pengeluaran, 

b) Mudah untuk dioperasikan, 

c) Hampir tidak ada asap yang keluar selama proses memasak, 

d) Dapat memasak beras dan dapat memasak dua bahan makanan yang 

berbeda dalam satu kali proses, hal ini cukup baik untuk yang mempunyai 

keluarga kurang lebih 4 sampai 6 anggota. 

e) Intensitas api yang dihasilkan oleh kompor ini dapat diatur oleh alat 

pengontrol yang disebut dengan switch control, 

f) Hasil dari gasifikasi sekam padi adalah abu dan sisa pembakaran ini dapat 

digunakan untuk bahan lain seperti bahan baku dalam pembuatan batu bata 

karena abu dari sisa pembakaran ini memiliki kandungan silika. 

g) Kompor ini juga bisa menggunakan baterai dengan menggunakan 

appropriate-sized. 

h) Kompor ini juga akan terhindar dari bahaya ledakan karena beroperasi pada 

tekanan udara normal. 

Kendati  beberapa keuntungan diperoleh, namun masih ada kelemahan dari 

kompor gasifikasi, seperti: 
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a) Sulit digunakan di daerah-daerah yang jarang sekali terdapat sekam padi. 

Kompor ini juga tidak bisa dioperasikan dengan bahan lain selain sekam padi 

karena didesain hanya untuk berbahan bakar sekam padi, 

b)  Harus selalu menyediakan bahan bakar apabila pemakai berada jauh dari 

persediaan bahan bakar, 

c) Dibandingkan dengan kompor LPG, kompor gasifikasi ini sedikit lebih 

merepotkan dalam hal memasukkan bahan bakar, 

d) Karena sangat membutuhkan jumlah udara, kompor ini membutuhkan listrik 

untuk meghidupkan kipas. Sistem kerja kompor ini memerlukan energi listrik 

melalui sebuah adaptor 12 volt sekitar 3 watt guna menghidupkan 

blower/fan yang menempel pada tubuh kompor.  

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kompor 

gasifikasi sekam padi. Pertimbangan yang sesuai dengan faktor yang berbeda ini akan 

menjadi bantuan besar untuk sampai pada perancangan kompor yang diinginkan. 

Terdapat beberapa faktor berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan 

suatu kompor gasifikasi dengan menggunakan sekam padi sebagai bahan bakarnya di 

antaranya adalah jenis reaktor, cross-sectional area (pada reaktor), ketebalan tempat 

bahan bakar, tekanan dan aliran udara dari fan (kipas), tipe pembakar, bahan isolasi 

untuk reaktor, tempat pembakaran bahan bakar, tempat sisa pembakaran, dan lain-lain 

(http://klipingut.wordpress.com). Harga kompor gasifikasi skala rumah tangga ini 

bervariatif antara Rp. 150.000,00 s/d Rp. 200.000,00. 
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Gambar 2.14 Bentuk Kompor Gasifikasi Sekam Padi 

Sumber : http://www.kaskus.co.id 

Satu kilogram (kg) sekam padi dapat menghasilkan tiga meter kubik gas. Untuk 

gas yang dapat menyala selama satu sampai dua jam diperlukan sekira dua sampai tiga 

kg sekam padi yang telah diproses. Setiap satu kilogram padi itu sendiri dihasilkan 280 

gram sekam. 

B. Sekam Padi Untuk Pembangkit Listrik (Bio-Diesel) 

Pemanfaatan sekam padi sebagai energi listrik dapat dilakukan melalui proses 

gasifikasi. Gasifikasi dapat didefinisikan sebagai pembentukan gas mampu bakar (CO, H2 

dan CH4) dari hasil reaksi kimia bahan bakar sekam padi dengan media gasifikasi (udara, 

uap air, oksigen ataupun CO2) pada temperatur tinggi. Proses gasifikasi merupakan 

proses pembakaran parsial bahan baku padat, melibatkan reaksi antara oksigen dengan 

bahan bakar padat. Uap air dan karbon dioksida hasil pembakaran direduksi menjadi gas 

yang dapat dibakar, yaitu karbon monoksida dan hidrogen. 
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Produk gasifikasi berupa bahan bakar gas mempunyai beberapa keuntungan 

seperti mudah ditransfer, pengendalian pembakaran mudah, konstruksi burner 

sederhana, emisi partikel tidak ada atau sedikit, dan polusi berkurang. 

Sistem gasifikasi sekam padi yang sudah pernah dikembangkan di Indonesia 

dinamakan dengan istilah Bioner-1. Sistem gasifikasi Bioner-1 terdiri dari tiga sistem 

utama, yaitu: sistem pembuatan gas (gasifier/reaktor), sistem pembersihan dan 

pendinginan gas dan sistem pemanfaatan gas. Gas hasil gasifikasi dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar mesin diesel. Tenaga dari mesin diesel digunakan untuk menggerakkan 

generator menghasilkan listrik sampai sebesar 18 kW atau untuk menggerakkan 

pompa air dengan kapasitas 150 m3/jam (dapat digunakan untuk mengairi areal 

persawahan seluas 4 ha). 

 

Gambar 2.15 Skema sistem gasifikasi Bioner-1 

Sumber : BPPT, 2011 
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Keunggulan Bioner-1 adalah dapat diterapkan di daerah terpencil/pedesaan 

yang mempunyai areal persawahan. Motor diesel yang ada pada sistem gasifikasi 

Bioner-1 dapat digunakan secara simultan atau sendiri-sendiri tergantung keperluan. 

Reaksi gasifikasi berlangsung di gasifier (reaktor) dimana gas dihasilkan. Sekam 

padi diumpankan secara kontinyu pada bagian atas gasifier yang terbuka dan mengalir 

turun ke bawah karena gravitasi. Udara sebagai media gasifikasi masuk melalui 

pori/celah unggun sekam padi. Pada awalnya, produk gas dikeluarkan dari sistem 

gasifikasi Bioner-1 dengan menggunakan bantuan venturi. Setelah sekitar 10 menit 

produk gas ditarik ke dalam motor diesel karena langkah hisap motor diesel. Produk gas 

dari gasifier yang masih mengandung debu, tar dan uap air didinginkan dan dibersihkan 

pada sistem pendinginan dan pembersihan gas. Sistem pembersihan dan pendinginan 

gas terdiri dari filter, cooler dan scrubber. Gas bersih yang keluar dari sistem 

pendinginan dan pembersihan gas digunakan sebagai bahan bakar motor diesel (sebagai 

substitusi minyak diesel). Pemakaian gas hasil gasifikasi untuk motor diesel masih 

memerlukan sejumlah kecil minyak solar. Sistem distribusi gas dan minyak solar ke 

dalam motor diesel dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

Gambar 2.16 Sistem distribusi gas dan minyak solar ke dalam motor diesel 

Sumber : BPPT, 2011 
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Temperatur di dalam gasifier dimonitor dengan menggunakan alat termokopel. 

Posisi alat ukur temperatur dapat dilihat pada Gambar 3.21 Seluruh peralatan sistem 

gasifikasi Bioner-1 ditempatkan di atas trailer, memudahkan pemindahan alat 

tersebut ke tempat lain (Gambar 3.22). 

 

Gambar 2.17 Skema Reaktor Bioner-1 

Sumber : BPPT, 2011 

 

Gambar 2.18 Bentuk Alat Pembangkit Listrik Bioner-1 

Sumber : BPPT, 2011 
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Perubahan temperatur di dalam gasifier dengan bahan bakar sekam padi harus 

tetap dikontrol melalui profil temperature. Dengan mengetahui profil temperatur, dapat 

diketahui sampai sejauh mana bahan bakar telah bereaksi (dikonsumsi). Zona oksidasi 

diindikasikan dengan tingginya temperatur. Zona oksidasi tidak menetap pada daerah 

tertentu (bergeser). Hal ini disebabkan oleh ketinggian unggun gambut dalam gasifier 

tidak terjaga konstan (disebabkan oleh turun dan naiknya unggun karena reaksi dan 

pengisian kembali bahan bakar). Ketidakstabilan ketinggian unggun berpengaruh 

terhadap penetrasi laju udara masuk ke dalam gasifier dan berakibat pada kualitas 

dan kuantitas produk gas. Perubahan kualitas dan kuantitas produk gas juga disebabkan 

oleh bervariasinya kadar air dalam bahan baku, komposisi bahan baku sekam padi, dan 

lamanya waktu tinggal bahan baku dan gas hasil di daerah reduksi. 

Hasil monitor temperatur di dalam gasifier dapat digunakan untuk mengontrol 

dan mengetahui kapan pengisian kembali bahan bakar harus dilakukan. Bahan bakar 

yang digunakan pada motor diesel tidak semata dari gas hasil gasifikasi, tetapi masih 

memerlukan sejumlah kecil minyak solar supaya penyalaan sendiri (auto ignition) dalam 

silinder motor masih bisa berlangsung. Persentasi minyak solar yang digantikan gas hasil 

gasifikasi sekam padi mencapai 67-87%. Laju rata-rata pemakaian sekam padi berturut-

turut sekitar 24 kg/jam. Konsumsi sekam padi per kWh listrik berturut-turut dihitung 

sebesar 1,5 kg/kWh. Efisiensi konversi sekam padi menjadi listrik sekitar 15%. Hilangnya 

energi (tidak menjadi energi listrik) dalam sistem gasifikasi Bioner-1 disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: terabsorpsi oleh gasifier, terabsorpsi oleh sistem 

pendingin dan pembersih gas, dan ikut sebagai gas buang. 

Sekam padi yang semula hanya ditumpuk dan dionggokkan dipinggir jalan 

selanjutnya akan menjadi bahan baku gasifier tersebut dan dikonversi menjadi listrik. 
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Penerangan jalan, menggerakan pompa air maupun mesin penggilingan padi bisa 

dijalankan dengan listrik yang dihasilkan dari gasifier sekam padi tersebut. Secara umum 

teknologi gasifier tersebut dapat diproduksi lokal dengan menggunakan workshop atau 

bengkel pabrikasi setempat, bisa dibesarkan unitnya sampai kapasitas tertentu sesuai 

keperluan, serta biaya investasi dan operasional terjangkau oleh penduduk lokal. 

Dengan operasi dan perawatan yang baik, unit gasifier dapat berumur lebih dari 5 tahun, 

serta biaya investasi bisa kembali dengan dalam setahun. 

 
Gambar 2.19 100 KVa Genset Dengan Bahan Bakar Kombinasi Solar dan Gas Sekam Padi 

http://www.slideshare.net/ 

2.4.3.2. Jerami Padi Sebagai Bahan Bio-Etanol 

Bahan baku pembuatan bioetanol terdiri dari bahan - bahan yang mengandung 

karbohidrat, glukosa dan selulosa. Jerami merupakan salah satu bahan baku pembuatan 

bioetanol yang mengandung selulosa. Disamping itu pemanfaatan limbah jerami belum 

optimal, biasanya jerami digunakan untuk pakan ternak dan sisanya dibiarkan 

membusuk atau dibakar. Dengan demikian jerami dapat diolah menjadi bioetanol. 

Jerami tersebut dapat diolah menjadi bioetanol dengan cara hidrolisa dan fermentasi 

dengan menarnbahkan yeast. 
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Sebelumnya etanol dibuat dari gula, lalu beralih ke pati-patian. Tetapi karena 

berkopetensi dengan pangan dan pakan, maka etanol dari gula dan pati rasanya tidak 

memungkinkan lagi karena kebutuhan pangan dan pakan lebih penting. Banyak dugaan, 

terutama dari Eropa dan Amerika, menyebutkan bahwa konversi bahan pangan/pakan 

menjadi etanol menjadi salah satu penyebab naiknya harga-harga pangan dan pakan. 

Maka dari itu dicari sumber bahan baku alternatif dan yang paling potensial adalah 

biomassa lignoselulosa. Lignoselulosa dipilih karena tidak berkopetensi dengan pangan 

maupun pakan, tersedia melimpah, murah dan terbarukan. (isroi.wordpress.com)  

Kim and Dale (2004) menyebutkan bahwa rasio jerami/panen adalah 1.4 

(berdasarkan pada berat kering massa). Artinya setiap produksi 1 ton akan menghasilkan 

jerami 1.4 ton. Moiorella (1985) menyebutkan bahwa setiap kg panen dapat 

menghasilkan antara 1-1.5 kg jerami padi. Data dari Moiorella rasanya lebih akurat. 

(isroi.wordpress.com). 

Data dari BPS menyebutkan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2006 

kurang lebih sebanyak 54.7 juta ton dari 11.9 juta ha sawah. Berdasarkan data dari 

Moiorella maka jumlah jerami diperkirakan mencapai 54.7 sampai 82.05 juta ton (OD) 

jumlah yang sangat besar. (isroi.wordpress.com)  

Potensi etanol dari jerami padi menurut Kim and Dale (2004) adalah sebesar 

0.28 L/kg jerami. Sedangkan kalau dihitung dengan cara Badger (2002) adalah sebesar 

0.20L/kg jerami. Dari data ini bisa diperkirakan berapa potensi etanol dari jerami padi di 

Indonesia, yaitu: berdasarkan perhitungan menurut Kim and Dale (2004) dengan 

menggunakan bahan baku jerami padi sebanyak 54,70 juta ton dapat menghasilkan 

etanol sebanyak 15,316 juta liter dan bahan baku jerami padi sebanyak 82,05 juta ton 

dapat menghasilkan etanol sebanyak 22,974 juta liter. Sedangkan perhitungan menurut 
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Badger (2002) dengan menggunakan bahan baku jerami padi sebanyak 54,316 juta ton 

dapat menghasilkan etanol sebanyak 10,940 juta liter dan bahan baku jerami padi 

sebanyak 82,05 juta ton dapat menghasilkan etanol sebanyak 16,410 juta liter. 

Padi merupakan tumbuhan monocotyl yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman 

padi yang lelah siap panen akan diambil butiran - butirannya dan batang serta daunnya 

akan dibuang. Batang dan daun inilah yang disebut dengan jerami. Jerami merupakan 

salah satu limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini jerami 

padi digunakan untuk pakan ternak dan media tumbuh jamur. Meskipun demikian 

jerami masih berlimpah dan terkadang harus dibakar. 

Sebatang jerami yang telah dirontokkan gabahnya terdiri atas :  

1. Batang (lidi jerami) 

Bagian batang jerami kurang lebih sebesar lidi kelapa dengan rongga udara 

memanjang di dalamnya.  

2. Ranting jerami 

Ranting jerami merupakan tempat dimana butiran butiran menempel. Ranting 

jerami ini lebih kecil, seperti rambut yang bercabang – cabang meskipun demikian 

ranting jerami mempunyai tekstur yang kasar dan kuat.  

3. Selongsong jerami 

Selongsong jerami adalah pangkal daun pada jerami yang membungkus batang atau 

lidi jerami. 

Jerami merupakan golongan kayu lunak yang mempunyai komponen utama 

selulosa. Selulosa adalah serat polisakarida yang berwarna putih yang merupakan hasil 

dari fotosintesa tumbuh - tumbuhan. Jumlah kandungan selulosa dalam jerami antara 35 
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- 40 %. Kandungan lain pada jerami adalah lignin dan komponen lain yang terdapat pada 

kayu dalam jumlah sedikit. 

Pada dasarnya proses pembuatan bioetanol dari jerami padi melalui beberapa 

tahap yaitu proses pulping, hidrolisis, fermentasi dan distilasi. Proses pembuatan serbuk 

jerami sendiri dengan cara penghancuran jerami yaitu diblender sampai hasilnya halus 

kemudian diayak. 

Delignifikasi bertujuan untuk menghilangkan lignin dari jerami. Pada proses ini 

digunakan larutan NaOH. Proses pembuatan glukosa dari jerami dilakukan dengan cara 

hidrolisis secara kimia dengan menggunakan larutan HCl sebagai penghidrolisis dan 

katalisator. Supaya pH yang diperoleh sesuai dengan kondisi untuk fermentasi maka 

hasil hidrolisa ditambah dengan HCl. Fermentasi dilakukan dengan variasi lama waktu 

fermentasi dan variasi konsentrasi starter. 

2.4.4. Potensi Energi dari Sampah 

Energi listrik dari pengolahan sampah mampu menghasilkan energi sebesar 

228.150 kwh setiap 30 hari (jika diasumsikan proses pengolahan energi selama 30 hari). 

Penerapan energi terbarukan berbahan baku sampah ini efektif diterapkan di lingkungan 

TPA. Energi listrik yang dihasilkan setidaknya mampu sebagai sumber penerangan dan 

energi operasional mesin-mesin pengolahan sampah. 

Adapun asumsi kebutuhan listrik di dalam suatu pengelolaan TPA adalah sebagai berikut  

1. Kantor pengelola ; 

Dengan asumsi jika kantor pengelola TPA membutuhkan energi listrik 2200 watt 

setiap harinya, maka dapat diperkirakan jika kebutuhan listrik yang diserap adalah 

setiap harinya hanya 52,8 kwh dan 1.584 kwh untuk setiap bulannya. 
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2. Mesin pengolahan kompos/komposter ; 

Diasumsikan terdapat 4 buah mesin pengolah kompos dengan daya masing-masing 

330 watt. Dinyalakan setiap harinya selama 4 jam. Sehingga kebutuhan daya setiap 

harinya adalah : 

 

Sehingga untuk kebutuhan dalam satu bulan mencapai 158,4 kwh. 

Sehingga kebutuhan daya listrik di lingkungan TPA hanya sekitar 1.742,40 kwh. Dengan 

tariff listrik PLN sebesar Rp 1.380 per kilowatt-hour (kWh), maka setidaknya mampu 

menghemat biaya beban listrik sebesar Rp. 2.404.512, - setiap bulannya. 

Menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 04 Tahun 2012 

Tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga 

Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan 

Tenaga Listrik, harga pembelian tenaga listrik apabila berbasis biomassa dan biogas, 

ditetapkan :  

1. Rp 975/kWh x F, jika terinter koneksi pada Tegangan Menengah;  

2. Rp 1.325/kWh x F, jika terinter koneksi pada Tegangan Rendah. 

Dimana untuk wilayah Jawa, Bali, Madura dan Sumatera, nilai F = 1. Jika dari energi 

listrik yang mampu dihasilkan sebesar 228.150  kwh dan yang dimanfaatkan untuk 

kebutuhan sendiri setiap bulannya sebesar 12.940 kwh (termasuk untuk rumah tinggal 

disekitar lingkungan TPA), maka akan terdapat sisa energi sebesar 215210 kwh yang bisa 

dijual ke PLN. Dengan besar tariff untuk tegangan rendah sebesar Rp. 1.325 kwh, maka 

akan diperoleh profit per bulan sebesar Rp. 285,153,250.00 
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3. BAB III  
GAMBARAN UMUM KOTA BALIKPAPAN 
 

 

3.1. Gambaran Umum Wilayah 

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang 

berfunsi sebagai gerbang masuk ke Kalimantan Timur. Letak strategis Balikpapan pada 

posisi silang jalur perhubungan nasional dan internasional memberikan dampak pada 

perkembangan Kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri untuk skala 

Kalimantan Timur hingga Wilayah Indonesia Tengah.  

Kota Balikpapan secara geografis berada antara 1,0 LS-1,5 LS dan 116,5 BT-117,5 

BT dengan luas wilayah sekitar 81.495 Ha dengan pembagian seluas 50.330 Ha berupa 

wilayah daratan dan 31.164 Ha berupa wilayah lautan. Wilayah administrasi Kota 

Balikpapan setelah pemekaran wilayah pada tahun 2012 terdiri dari 6 kecamatan dan 34 

kelurahan. Berikut ini adalah luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Balikpapan:  

1. Kecamatan Balikpapan Timur : 13.069 Ha; 

2. Kecamatan Balikpapan Barat : 18.064 Ha; 

3. Kecamatan Balikpapan Utara : 13.278 Ha; 

4. Kecamatan Balikpapan Tengah : 1.077 Ha; 

5. Kecamatan Balikpapan Selasa : 3.759 Ha; dan 

6. Kecamatan Balikpapan  Kota : 1.074 Ha. 
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3.2. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik Kota Balikpapan yang akan dibahas adalah mengenai topografi, 

litologi/jenis tanah dan klimatologi. 

a. Topografi 

Wilayah Kota Balikpapan sebagian besar (42%) memiliki kelerengan agak curam 

(15-40%), 37% berkelerengan curam (>40%), dan sisanya merupakan daerah datar dan 

landai. 

b. Litologi 

Jenis tanah di Kota Balikpapan dapat dibagi menjadi 5 jenis tanah yaitu alluvial, 

marin, fluviomarin, volkan, dan tektonik/struktural. Jenis tanah yang sedemikian rupa 

menyebabkan Kota Balikpapan cocok sebagai kawasan pengembangan pertanian. 

c. Klimatologi 

Curah hujan Kota Balikpapan sangat beragam menurut data per bulan. Pada 

tahun 2013 curah hujan per bulan terendah adalah 36,8 mm dan curah hujan tertinggi 

adalah 442,4 mm. Suhu udara rata-rata Kota Balikpapan tahun 2013 adalah 27,4°C. 

Kelembaban udara Kota Balikpapan rata-rata berkisar antara 82-873% yang merupakan 

kategori kelembaban udara tinggi. 

 

3.3. Tata Guna Lahan 

Kondisi guna lahan di Kota Balikpapan masih didominasi oleh keberadaan hutan 

rimba. Pada tahun 2014, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur 

mencatat bahwa keberadan hutan rimba di Kota Balikpapan mencapai 11.602,54 Ha. 

Sedangkan guna lahan untuk permukiman hanya sekitar 9.810,24 Ha atau sekitar 19,49% 
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dari seluruh luas lahan Kota Balikpapan, yang sebagian besar permukiman ini teretak di 

daerah perkotaannya dibandingkan dengan daerah pedesaannya.  

 Sementara itu, untuk pertanian sawas luas lahannya mencapai 2.659,01 Ha, 

tegalan 2.636,48 Ha dan perkebunan 5.605,73 Ha. Penggunaan lahan Kota Balikpapan 

pada tahun 2014 didominasi oleh lahan tidak terbangun seluas 40.269,25 Ha (80%), 

sedangkan penggunaan lahan terbangun hanya seluas 10.061,32 Ha (20%). Penggunaan 

lahan tidak terbangun berupa hutan, semak belukar, ladang/kebun, sawah, tambak, 

perkebunan, dan ruang terbuka hijau. Penggunaan lahan terbangun berupa 

permukiman, kegiatan industri dan pergudangan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum. 

3.4. Demografi 

A. Jumlah dan Distribusi Penduduk 

Penduduk pada tahun 2014 berjumlah 706.414 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk 1.403,56 jiwa/km2. Jumlah kepala keluarga sebanyak 237.124 Kepala 

Keluarga. Menurut jenis kelamin penduduk Kota Balikpapan berjumlah 367.966 jiwa laki-

laki dan 338.448 jiwa perempuan. 

Mayoritas penduduk Balikpapan mendiami pusat kota yang terletak di wilayah 

Kecamatan Balikpapan Tengah. Penduduk kota Balikpapan cenderung mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Bahkan jumlah pendatang selama 

tahun 2014 sebanyak 34.450 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun 

terakhir.   

Berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2014, 

Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dengan 237.124 rumah tangga dengan total 

penduduk 706.414 jiwa. Tingkatan kepadatan rata-rata Kota Balikpapan sekitar 4.474,59 
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jiwa/km2. Jumlah penduduk ini telah meningkat sebesar 5,34% dari jumlah penduduk 

tahun 2014. Berikut karakteristik penduduk masing-masing kecamatan tahun 2014. 

Tabel III.1. Karakteritik Penduduk Masing-Masing Kecamatan di Kota Balikpapan 

No Kecamatan 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Jumlah Penduduk Tingkat 
Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Km

2
) 

Rasio Jenis 
Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

1 Balikpapan Timur 26.830 43.043 38.537 594,87 111,69 

2 Balikpapan Barat 34.209 54.321 49.984 579,71 108,68 

3 Balikpapan Utara 50.766 80.472 74.436 1.172,21 108,11 

4 Balikpapan Tengah 40.959 61.931 57.870 10.841,72 107,02 

5 Balikpapan Selatan 49.577 76.194 69.721 3.862,64 109,28 

6 Balikpapan Kota 34.783 52.005 47.900 9.794,61 108,57 

Jumah 237.124 367.966 338.448 4.474,59 108,89 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014 

Penduduk Kota Balikpapan tersebar secara tidak merata. Kepadatan tertinggi 

berada di Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu sebesar 10.841,72 jiwa/km2. Sedangkan 

jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Balikpapan Barat, yaitu sebesar 597,71 

jiwa/km2. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Balikpapan berada pada kisaran 

4.474,59 jiwa/km2. 

Dengan luas wilayah 503,3 Km2 dan jumlah penduduk pada tahun 2014 

sebanyak 706.414 jiwa, maka Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan secara keseluruhan 

adalah 1.403,56 jiwa/Km2, artinya pada setiap kilomater persegi wilayah Kota Balikpapan 

dihuni oleh 1.403 sampai 1.404 orang penduduk. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

tabel kepadatan penduduk di setiap wilayah Kecamatan/Kelurahan. 

Tabel III.2. Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tiap Kelurahan 

No Kecamatan Kelurahan Jumlah 
Penduduk 

Luas 
Wilayah 
(Km²) 

Kepadatan 

1. Balikpapan Timur 81.580 137,14 594,87 
1   Manggar 37.425 35,25 1.061,70 
2   Lamaru 10.514 48,55 216,56 
3   Teritip 14.843 49,51 299,80 
4   Manggar Baru 18.798 3,83 4.908,09 
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2. Balikpapan Barat 104.305 179,93 579,71 
1   Baru Ilir 22.340 0,58 38.517,24 
2   Baru Tengah 24.579 0,57 43.090,81 
3   Baru Ulu 23.602 0,95 24.719,31 
4   Kariangau 4.984 175,32 28,43 
5   Margo Mulyo 15.554 1,84 8.453,26 
6   Marga Sari 13.246 0,66 20.069,70 
 
3. 

 
Balikpapan Utara 

 
154.908 

 
132,15 

 
1.172,21 

1   Batu Ampar 33.128 10,55 3.139,20 
2   Gunung 

Samarinda 
23.113 2,70 8.550,87 

3   Karang Joang 21.982 93,09 236,14 
4   Muara Rapak 33.831 3,52 9.611,08 
5   Gunung 

Samarinda Baru 
9.902 3,03 3.267,99 

6   Graha Indah 32.952 19,25 1.711,44 
4. Balikpapan Tengah 119.801 11,05 10.841,72 
1   Gunung Sari Ulu 16.333 1,82 8.974,18 
2   Gunung Sari Ilir 25.104 1,14 22.021,05 
3   Karang Rejo 27.035 1,20 22.529,17 
4   Karang Jati 15.386 3,41 4.512,02 
5  Mekar Sari 14.440 1,28 11.281,25 
6  Sumber Rejo 21.503 2,20 9.774,09 
5. Balikpapan Selatan 145.915 37,78 3.862,64 
1  Sepinggan 30.449 7,81 3.897,72 
2  Gunung Bahagia 22.662 3,73 6.075,60 
3  Sepinggan Baru 25.977 10,61 2.448,35 
4  Sepinggan Raya 17.081 6,58 2.595,90 
5  Sungai Nangka 18.707 3,20 5.838,64 
6  Damai Baru 9.224 2,14 4.310,28 
7  Damai Bahagia 21.815 3,70 5.895,95 
6. Balikpapan Kota 99.905 10,20 9.794,61 
1  Prapatan 14.754 3,14 4.698,73 
2  Telaga Sari 19.947 2,53 7.884,19 
3  Klandasan Ulu 16.808 0,89 18.885,39 
4  Klandasan Ilir 27.725 1,43 19.388,11 
5  Damai 20.671 2,21 9.353,39 
Total 706.414 503,30 1.403,56 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014 

 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa wilayah kecamatan Balikpapan Tengah 

merupakan wilayah yang paling padat penduduknya yaitu 10.841,72 jiwa/Km2. Dan di 

Kecamatan tersebut, Kelurahan Karang Rejo adalah yang paling padat penduduknya 

yaitu 22.529,17 jiwa/Km2. Daerah tersebut memang merupakan pusat perdagangan dan 

daerah pemukiman padat penduduk. 
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A. Struktur Penduduk 

Struktur penduduk Kota Balikapan pada tahun 2014 didominasi oleh penduduk 

berjenis kelain laki-laki dan usia produktif (15—64 tahun). Komposisi penduduk Kota 

Balikpapan pada tahun 2014  terdiri dari laki-laki sebanyak 366.599 jiwa dan perempuan 

sebanyak 337.772 dengan rasio jenis kelamin 108,53. 

Tabel III.3 Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis 
Kelamin 

1 0-4 28.066 26.636 54.702 105,37 

2 5-9 33.102 30.919 64.021 107,06 

3 10-14 31.832 29.506 61.338 107,88 

4 15-19 29.724 27.061 56.785 109,84 

5 20-24 30.754 27.859 58.613 110,39 

6 25-29 33.461 31.931 65.392 104,79 

7 30-34 38.750 36.192 74.942 107,07 

8 35-39 35.876 32.131 68.007 111,66 

9 40-44 29.735 26.256 55.991 113,25 

10 45-49 23.172 21.931 45.103 105,66 

11 50-54 18.470 17.112 35.582 107,94 

12 55-59 14.071 12.542 26.613 112,19 

13 60-64 10.218 7.729 17.947 132,20 

14 65-69 4.760 4.175 8.935 114,01 

15 70-74 2.555 2.697 5.252 94,73 

16 75 + 2.053 3.095 5.148 66,33 

Jumlah 366.599 337.772 704.371 108,53 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014 

Presentase terbesar penduduk Kota Balikpapan yaitu 51,23% yaitu untuk 

penduduk dengan kelompok usia dibawah 30 tahun. Sedangkan usia di atas 34 tahun 

sebesar 38,13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumah penduduk usi produktif 

mendominasi kependudukan Kota Balikpapan pada tahun 2014. 
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014 

Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2014 

 

Menurut piramida penduduk, penduduk pada kelompok umur dibawah 5 tahun 

mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran. Sedangkan pada usia 24-44 tahun 

menunjukkan jumlah penduduk yang membengkak. Hal ini menunjukkan besarnya 

penduduk pada usia produktif. Pada kelompok umur 5-14 tahun juga cukup tinggi 

sehingga akan diperlukan adanya tambahan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 

menanggulangi meningkatnya angka pengangguran. 
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4. BAB IV  
ANALISIS ENERGI TERBARUKAN DI 
KOTA BALIKPAPAN 
 

4.1 Gambaran Energi di Balikpapan 

Kebutuhan energi listrik di Kota Balikpapan sebesar 450 MW saat ini sudah lebih 

terpenuhi dengan adanya PLTU Kariangau dengan kapasitas 2 x 110 MW, dan tambahan 

PLTG Senipah 41 yang memiliki kapasitas sebesar MW. Dalam hal pemenuhan energi, 

Kota Balikpapan sebelumnya masih mengandalkan pasokan dari sistem Mahakam 

dimana antara kapasitas Pembangkit dan beban tidak seimbang, beban yang ada lebih 

besar dari kapasitas energi yang dihasilkan oleh pembangkit. Adanya realisasinya 

program PLN pada FTP -1 (Fast Track Program Phase-1) belum mencukupi  kebutuhan 

energi listrik di Balikpapan. Kota Balikpapan masih harus menunggu pasokan energi 

listrik pada program PLN di FTP-2 (Fast Track Program Phase-2) agar seluruh kebutuhan 

listriknya dapat terpenuhi. Program FTP-1 di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 dan FTP-2 pada Gambar 4.2. 

 

                                                        

 

 

 

 

Gambar 4.1 FTP Fase I 
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 Gambar 4.2 FTP Fase 2 

Program PLN pada FTP-2 seperti yang ada pada Gambar 4.2 akan menambah 

kapasitas pasokan energi listrik di seluruh Pulau Kalimantan, yakni melalui CFPP 500 MW 

& GTPP 280 MW. Disamping itu, juga terdapat rencana  perluasan atau ekspansi energi 

listrik di Pulau Kalimantan sampai tahun 2022, yakni seperti yang terdapat pada Gambar 

4.3 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Expansion Plan of Kalimantan 
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Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa untuk Kota Balikpapan sendiri, 

tepatnya dari PLN area Balikpapan, terdapat dua sistem pemenuhan energi listrik bagi 

mayarakat Kota Balikpapan, yakni sistem Petung dan sistem Tanah Grogot. Berkaitan 

dengan gambar tersebut, perlu diketahui bahwa program PLN untuk memenuhi energi 

listrik sampai tahun 2022 sebagian masih menggunakan energi tak terbarukan dengan 

sistem CFPP (Coal Fire Power Plant) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PLTU yang 

menggunakan bahan bakar batu bara. Padahal, perlu diketahui bahwa di Kota 

Balikpapan terdapat beberapa potensi energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. 

Potensi-potensi tersebut antara lain : 

A. Biomassa, merupakan sumber energy terbarukan yang berasal dari bahan-bahan 

organik atau materi alami, seperti tanaman atau limbah. Biomassa juga  dapat 

didefinisikan sebagai bentuk energi terbarukan karena diperoleh dari sumber-sumber 

yang dapat diproduksi lagi. 

 B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, merupakan pembangkit listrik yang 

mengubah energi surya menjadi energi listrik. 

 C. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Wind Turbine), merupakan suatu pembangkit 

listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi 

listrik.Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik 

dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. 
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Gambar 4.4 Sebaran Energi  di Kalimantan 

 

Gambar diatas merupakan sebaran potensi energi di Pulau Kalimantan. Terdapat 

29 titik sebaran pembangkit listrik di Pulau Kalimantan, yang terdiri atas PLTA 

(Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTG 

(Pembangkit Listrik Tenaga Gas) dan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap). 

Titik-titik lokasi pembangkit listrik tersebut sebagian besar berada di Kalimantan bagian 

timur dan selatan. Di bagian barat Pulau Kalimantan juga terdapat beberapa titik 

pembangkit listrik namun jumlahya tidak sebanyak di Kalimantan bagian timur dan 

selatan.  

 Pada gambar diatas juga dapat dilihat besar daya dari masing-masing 

pembangkit listrik pada tahun-tahun tertentu, misalnya PLTU Asam-asam memiliki daya 

130 MW pada tahun 2013, sementara PLTU Kalseteng diperkirakan akan memiliki daya 
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sebesar 200 MW pada tahun 2017. Dengan banyaknya jumlah sumber energi 

(pembangkit listrik yang ada) disertai dengan perkiraan daya yang akan dihasilkan pada 

tahun-tahun mendatang, dapat dikatakan bahwa pasokan energi listrik untuk Pulau 

Kalimantan akan cukup terpenuhi. Namun demikian, mengingat kebutuhan manusia 

akan energi yang semakin hari semakin besar, maka tetap diperlukan adanya energi 

terbarukan  yang juga ramah lingkungan. 

 

4.2 Potensi Energi Terbarukan Balikpapan 

Seperti yang telah dijelaksn sebelumnya, bahwa di Kota Balikpapan sebetulnya 

terdapat beberapa jenis potensi energi yang ramah lingkungan serta terbarukan. Potensi 

tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan energi di Kota 

Balikpapan yang semakin hari semakin besar. Potensi di kota Balikpapan yang dapat 

menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan , antara lain : 

    A. Biomassa 

    B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

    C. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Wind Turbine) 

Adanya timbulan Sampah di Balikpapan dapat menjadi satu jaminan 

keberlangsungan operasional pembangkit listrik dengan sistem biomassa dan gassifier. 

Dengan adanya aplikasi pembangkit listrik menggunakan biomassa dan gassifier, jumlah 

buangan sampah pembuangan di TPA juga akan berkurang, karena timbulan sampah 

kering dan sampah organik dapat digunakan sebagai bahan utama sumber energi 

terbarukan yang ramah lingkungan. 

Perlu diketahui bahwa setiap harinya di Kota Balikpapan terdapat timbulan 

sampah mencapai 17 ton. Pada hari-hari kerja (weekdays) jumlah tersebut akan 
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terakumulasi mencapai angka lebih dari 100 ton, atau tepatnya 292 ton per hari di TPA 

Manggar. Sedangkan pada akhir pekan atau hari libur jumlahnya meningkat menjadi 310 

ton per hari (sumber: masyarakat lokal, Bapak Suryanto). Sementara itu, pada hari besar 

atau hari raya, misalnya pada saat lebaran, jumlahnya bisa meningkat hingga dua kali 

lipat mencapai 661 ton per hari. Melihat hal tersebut, maka sudah seharusnya apabila 

timbulan sampa yang ada dijadikan satu potensi sumber energi yang terbarukan dan 

ramah lingkungan. Salah satu cara pengaplikasian potensi timbulan sampah tersebut 

misalnya dibangun di dekat TPA yang ada. 

Selain itu, juga terdapat potensi lain yang dapat dijadikan sumber energi, yakni 

cahaya matahari.  Berdasarkan data Klimatologi, rata-rata lama penyinaran matahari di 

Kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah 50,09%. Angka tersebut merupakan jumlah 

yang sangat potensial untuk dijasikan sebagai energi terbarukan, yakni melalui 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 

 Sedangkan ketersediaan sumber alami berupa angin di Balikpapan, berdasarkan 

data Klimatologi, rata-rata masih di bawah 2,5 m/s, yang berarti bahwa secara teknis 

tidak dapat diaplikasikan sistem wind turbine horisontal, namun untuk rata-rata 

kecepatan angin yang rendah seperti yang terdapat di Kota Balikpapan, biasanya 

digunakan sistem dengan wind turbine vertical. Dengan melihat hal tersebut maka 

diperlukan kajian ekonomis lebih lanjut mengenai pengaplikasian sistem tenaga angina 

dengan  wind turbine vertical , hal tersebut dikarenakan tipe tersebut  membutuhkan 

biaya yang cukup tinggi. 

4.3 Potensi Energi Biomassa 

Selama ini sampah selalu dianggap sebagai masalah yang lazim ditemukan pada 

wilayah perkotaan. Secara umum tata kelola sampah hanya memindahkan sampah dari 
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tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA). 

Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan solusi alternatif pengolahan 

sampah menjadi sumber energi. Penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi 

sumber energi terbarukan (renewable energi) membutuhkan perencanaan yang matang.  

Proses penguraian bahan organik oleh mikroba dilangsungkan dalam sebuah 

tanki biodigester yang beroperasi secara batch, dimana sampah organik dimasukan 

setelah melalui proses pencacahan yang difermentasikan selama 30 hari. Fermentasi 

bahan organik untuk membentuk biogas dibiarkan berlangsung secara alami kecuali 

pengadukan, hal ini dimaksudkan agar konsentrasi sludge dalam biodigester tetap sama 

atau homogen. Kota Balikpapan, secara umum  termasuk wilayah perkotaan. Timbulan 

sampah yang masuk ke TPA sebagian besar justru berasal dari kawasan pemukiman, 

komersial dan sosial, seperti rumah penduduk, pasar, rumah sakit, serta perkantoran. 

Jika secara keseluruhan Kota Balikpapan digolongkan sebagai kota besar, maka 

dari jumlah penduduk dapat dihitung perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan. 

Penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2014 tercatat mencapai 706,414 jiwa. Dari 

jumlah tersebut, maka perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan sekitar 212 – 283 

ton/hari. Dari seluruh timbulan sampah tersebut, diasumsikan jika 75% sampah yang 

dihasilkan merupakan sampah organik. Dengan asumsi tersebut maka timbulan sampah 

organik di wilayah ini adalah sekitar 210 ton/hari. 

Ketersediaan sumber alami seperti Sampah di Balikpapan khususnya di TPA 

Manggar per hari mencapai 292 Ton sangat memungkinkan untuk dijadikan biomassa. 

Sampah merupakan bahan yang dibuang atau terbuang sebagai hasil dari aktifitas 

manusia maupun hasil aktifitas alam yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis.  
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 Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menurut sifatnya menjadi tiga, 

yakni sebagai berikut : 

a. Sampah Organik  

Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan penyusutan 

Tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan kegiatan 

pertanian, perikanan , atau yang lain. Sampah ini mudah diuraikan 

dalam proses alami.Contoh sampah rumah tangga sisa dari dapur, 

sayuran, kulit buah, daun, dan lain-lain. 

b. Sampah Anorganik  

Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik 

berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan 

bahan tambang, atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh 

alam. Contoh botol plastik, tas plastik, dan kaleng. 

c. Sampah Berbahaya  

Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik 

berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan 

bahan tambang yang tidak dapat diuraikan oleh alam dan langsung 

merusak lingkungan di sekitarnya, contoh botol obat racun nyamuk, 

baterai, lampu neon, jarum suntik bekas. 

Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai 

dari sumber atau timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), 

termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti Reduce (pengurangan volume atau jumlahnya), 

Reuse (penggunaan kembali), Recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya 

untuk pemanfaatan lainnya). Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, 
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pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah. 

Dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan 

juga untuk memulihkan  sumber daya alam. Praktek pengelolaan sampah berbeda-beda 

antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan 

dengan daerah pedesaan,  berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah 

industri. Pengelolaan sampah seperti halnya di TPA Manggar Balikpapan sangat 

berpotensi untuk dikelola menjadi Biomassa dan Gassifier.  

Tabel IV.1 Potensi Biomassa di Balikpapan 

Sumber Potensi Jenis Area Industri Potensi Termanfaatkan 

Umum Teknis Optimasi on-grid off-grid 

Perkebunan Perkebunan Karet 
(Batang & Ranting) 

0.01 0 0 0 0 

Perkebunan Perkebunan Kelapa 
(Sabut & Tempurung) 

0.03 0 0 0 0 

Perkebunan Perkebunan Sawit 
(Pelepah Sawit dan 
Batang Sawit) 

0.02 0 0 0 0 

Pertanian Ubi Kayu (Limbah 
Cair) 

0.14 0 0 0 0 

Pertanian Pertanian Jagung 
(Batang & Daun 
Jagung) 

0.22 0 0 0 0 

Pertanian Pertanian Padi 
(Jerami Padi) 

0.08 0 0 0 0 

Peternakan Limbah Cair Sapi 0.12 0 0 0 0 

Sampah Kota Potensi Sampah Kota 3.69 0 0 0 0 

Sampah Kota Potensi TPA 0 3.56 0 0 0 

 

Tabel diatas merupakan tabel potensi biomassa yang ada di Kota Balikpapan. 

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa potensi sampah kota merupakan yang terbesar 
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dibanding yang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya 

pengolahan potensi sampah tersebut menjadi bentuk potensi energi yang dapat 

digunakan dalam pemenuhan kebutuhan, yakni salah satunya melalui biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Potensi Sampah di TPA Manggar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Potensi Sampah di TPA Pasar Pandansari 

 

Potensi timbulan sampah tersebut akan melalui beberapa tahapan konversi 

menjadi biomassa dan gassifier. Secara umum proses untuk menjadi Biomassa dan 

Gassifier  dapat dilihat pada skema berikut : 
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Gambar 4.7 Empat Tahapan Utama Pembentukan Biomassa 

 

 Skema diatas merupakan empat tahapan utama dari pembentukan biomassa. 

Tahap yang pertama adalah Biomass Cultivation yakni pemeliharaan atau 

pengembangan biomassa. Kemudian tahap yang kedua adalah proses pengumpulan 

bahan-bahan yang digunakan, dalam hal ini adalah potensi timbulan sampah di Kota 

Balikpapan. Pada tahap kedua juga terdapat proses disinfektasi, yang diasumsikan 

sebagai proses pembersihan sampah yang digunakan. Selain itu, juga terdapat proses 

pengangkutan dan penyimpanan sampah yang terkumpul dan sudah melalui proses 

disinfektasi. Selanjutnya, tahapan ketiga  adalah proses konversi terhadap bentuk 

energi, yakni sampah yang sudah terkumpul kemudian pada tahap ini dikonversi 

menjadi bentuk energi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Tahap yang terakhir yakni distribution and end use, merupakan tahap 

pendistribusian atau pemasokan energi yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 Empat tahap tersebut merupakan tahapan utama yang harus ada dalam upaya 

pengadaan energi terbarukan dan ramah lingkungan dengan bahan baku timbulan 

sampah. penggunaan sampah sebagai bahan baku energi terbarukan jelas merupakan 

langkah konkrit perbaikan lingkungan, karna dengan digunakannnya sampah sebagai 

bahan baku maka secara tidak langsung upaya pemngadaan energi tersebut juga 

menjadi satu upaya reduksi jumlah timbulan sampah yang semakin hari semakin banyak. 
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Gambar 4.8 Skema Proses Penyusunan Biomassa 

  

Lebih lanjut lagi, pada gambar diatas, yakni skema proses penyusunan biomassa, 

dapat dilihat bagaimana timbulan sampah yang ada dipisahkan menjadi beberapa jenis 

hingga menjadi gassifier, biogas, komposter dan timbulan sampah yang kembali masuk 

ke industri daur ulang. Pertama potensi sampah yang ada harus terlebih dahulu melalui 

tahap pemilihan. Pada skema diatas terdapat tiga jenis kelompok sampah, yakni sampah 

plastik, sampah kering dan sampah organik. Sampah plastik akan melalui proses 

pencacahan dan masuk kembali ke industri daur ulang, jenis sampah ini tidak digunakan 

dalam pembentukan energi biomassa. Kemudian terdapat sampah kering dan sampah 

organik. Sampah kering merupakan jenis sampah yang akan menjadi gasifier, sedangkan 

sampah organik dapat diolah lebih lanjut menjadi biogas dan komposter, yang 

selanjutnya untuk biogas dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi.  

Standart pengolahan plastik menjadi minyak adalah satu kilogram plastik setara 

dengan satu liter BBM. Sedangkan hasil yang aman dengan satu kilogram plastik setara 

dengan 0,8 liter BBM. Standart Pengolahan Plastik membutuhkan suhu 315°C selama 
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115 menit, sedangkan  untuk keamanan dengan penggunaan suhu pemanasan sebesar 

400 C dengan tujuan mempercepat proses dan  membuat lama proses menjadi tiga jam 

dengan tujuan memperhitungkan faktor pengisian, pengurasan dan perawatan. Adapun 

beberapa harga beli bahan baku yang akan diproses, Mulai Rp 500,00/kg hingga Rp. 

1500,00/kg. Dengan melihat peluang ke depan yang lebih baik, dimana sesungguhnya 

tujuan teknologi ini adalah menyambut dan mengantisipasi kenaikan harga BBM 

Indonesia, dan proses pencukupan suplai BBM untuk Industri. Karena pangsa pasar BBM 

masih sangat tinggi dan merupakan Komoditi pokok yang dibutuhkan seluruh golongan 

masyarakat. 

Jadi keterpaduan antara proses biomassa dan gassifier disamping untuk 

menghasilkan energi listrik juga dapat menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti 

solar, dengan caloric value bisa mencapai 9.000 kkal. Bisa digunakan pada internal 

combustion dan external combustion. Output yang dihasilkan mencapai 250 kwh.  Secara 

umum proses biomassa untuk menghasilkan energi listrik seperti gambar 4.8 dan skema 

mesin konversi dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Skema Proses Konversi Energi 



 

Penyusunan Kajian Energi Terbarukan Kota Balikpapan  90 

 

 Menindaklanjuti penjelasan menganai keterpaduan pembentukan energi 

melalui biomassa dan gassifier dan juga sebagai bahan bakar alternatif, maka gambar 

diatas menjelaskan bagaimana proses konversi biomassa yang berbahan baku timbulan 

sampah menjadi bahan bakar minyak.  

 Tahap awal adalah proses pencacahan material bahan baku yang digunakan, 

yang selanjutnya hasil cacahan tersebut dimasukkan ke dalam reactor. Kemudian pada 

saat tungku biomassa dihidupkan, tungku tersebut akan mencari suhu yang sesuai dalam 

proses konversi tersebut. pada suhu yang sesuai, masukan yang berupa cacahan akan 

mulai membentuk gas. Gas tersebut kemudian akan difilter dan mengalami pendinginan. 

Hasil dari proses tersebut adalah terbentuknya minyak yang tersimpan ke dalam 

tampungan. 
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 Pada gambar diatas, terlihat bahwa pada mesin konversi terdapat 15 bagian 

yang berperan dalam pengubahan sampah menjadi minyak. Kelimabelas bagian tersebut 

antara lain adalah reactor, stirring, blower, gas storage, karburator serta beberapa 

bagian lain sebagaimana yang terlihat pada gambar mesin konversi diatas. 

 Adapun timbulan potensi sampah yang dapat diubah menjadi energi biomassa 

di Balikpapan sebagian besar berlokasi di dua titik pasar, yakni Pasar Pandan Wangi yang 

terletak di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Pasar Mangar yang terletak di Kecamatan 

Balikpapan Timur. Untuk lebih jelasnya kedua titik lokasi tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.9 berikut. 
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4.4 Potensi Energi Angin 

 Potensi energi angina di Kota Balikpapan dapat diketahui melalui Data Potensi 

Angin Kota Balikpapan yang berasal dari BMKG Kota Balikpapan. Tabel dibawah ini 

merupakan rata-rata potensi angin yang terdapat di Kota Balikpapan. Dari tabel dibawah 

ini dapat dilihat bahwa rata-rata potesni angina di Kota Balikpapan berkisar antara tiga 

hingga tujuh Knot. Untuk lebih jelasnya mengenai detai potensi angina di Kota 

Balikpapan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV.2. Potensi Angin di Kota Balikpapan (dalam Knot) 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 

2010 4 7 6 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

2011 5 5 3 4 4 5 6 7 5 4 4 4 

2012 4 4 4 4 4 5 6 7 6 4 3 3 

2013 4 4 3 3 3 3 5 6 6 5 4 4 

2014 4 4 4 3 4 4 5 6 6 5 3 3 
Sumber: BMKG,2015 

 

Dari data di atas Jika di konversikan ke satuan m/s rata-rata di Balikpapan 

kurang dari 3 m/s yaitu antara 2,5 sampai 2,7 m/s. Potensi angin bisa digunakan namun 

butuh pengolahan  khusus di desain alat wind turbin. 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Potensi Angin di Balikpapan 

 Terkait dengan perlakuan atau pengolahan khusus yang dilakukan dalam 

mengolah potensi energi angin, hal tersebut berkaitan dengan timbulnya biaya khusus , 
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yakni berupa biaya investasi energi angina. Biaya tersebut merupakan biaya kapital 

untuk pemasangan turbin angin. Yang dimaksud dengan pemasangan turbin angin 

sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Instalasi kabel listrik untuk transmisi listrik dari turbin. 

2. Pusat pengendalian ladang turbin untuk memonitor tenaga dari turbin-turbin.  

3. Bengkel untuk perawatan turbin  Genset Diesel : Kapasitas 1,65 MW 

memerlukan biaya sekitar 350.000 USD atau 175,00 USD / kilowatt dari 

kapasitas standar.  

Berkaitan dengan biaya instalasi turbin pada pengolahan energi angina, maka 

diperlukan adanya perhitungan biaya investasi energi angin. berikut adalah perhitungan 

investasi energi angin. 

 

Tabel IV.3 Perhitungan Biaya Investasi Energi Angin 

Capacity Factor Production (kWh) Cost per kWh NPV @ 3% Rate IRR 

25% 3,613,500 $0.05108  $ (704,681) 1.31% 

30% 4,336,200 $0.04258  $ (330,072) 5.45% 

35% 5,058,900 $0.03653  $     44,537 9.47% 

40% 5,781,600 $0.03197  $   419,147 13.43% 

45% 6,504,300 $0.02843  $   793,755 17.32% 

50% 7,227,000 $0.02560  $1,168,365 21.17% 
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 Pada tabel perhitungan nilai investasi diatas, dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan nilai capacity factor yang berbeda-beda, akan dihasilkan produksi energi 

serta biaya yang berbeda pula. Semakin besar nilai faktor kapasitas yang digunakan, 

maka akan semakin besar pula jumlah energi yang diproduksi dan biaya yang diperlukan. 

Hal tersebut juga diikuti dengan nilai NPV dan IRR yang juga semakin besar sesuai 

dengan nilai capacity factor atau faktor kapasitas dari instalasi energi angin. Selanjutnya, 

juga diperhitungkan kelayakan investasi energi angina tersebut, yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah investasi energi angina yang digunakan memiliki prospek yang baik 

atau tidak, atau dapat mendatangkan keuntungan atau tidak. Rincian perhitungan 

kelayakan investasi energi  angin dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut. 

. Tabel IV.4 Perhitungan Kelayakan Investasi Energi Angin 

Item Nilai/Besaran 
Investasi US$ 1200/kW 

Biaya Operasi dan Pemeliharaan 2% dari investasi 

Produksi 6.504.300 kWh 
Biaya Energi  US$ 0.03 - 0.08 /kWh 

NPV  $    793.755 

IRR 17.32% 

Tingkat Bunga 12% 

Umur Teknis 20 tahun 

 

 Dari tabel perhitungan kelayakan investasi energi angina diatas, diketahui 

bahwa untuk investasi energi angin, dengan nilai investasi sebesar US$ 1200/kW, 

memiliki tingkat kelayakan yang baik. Hal tersebut terlihat dari nilai IRR yakni 17.32% 

(lebih dari 1). Kemudian, biaya operasional  dan pemeliharaan yang diperlukan adalah 

2% dari total investasi, atu setara dengan US$ 24/kW. Nilai investasi energi angin 

tersebut memiliki umur teknis  selama 20 tahun, yang berarti dalam kurun waktu 
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tersebut energi angin yang ada dapat menjadi sumber energi terbarukan bagi 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi. Selanjutnya, diperlukan peralatan 

dalam maintanance dan juga operasional, dalam perhitungan ini bernilai 2% dari total 

investasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun spesifikasi peralatan yang 

diperlukan dalam maintanance dan operasionalnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

. Tabel IV.5 Spesifikasi Alat yang digunakan  

Technical Spesification 

  Rotor Diameter 15 feet (45 m) 

Weight 155 lb (70 kg) 

Shipping Dimensions Box 1 (body): 36 x 25 x 32 
in 
(914 x 635 x 812 mm) 

295 lb (133,8 kg) 

Box 2 (blades): 88 x 12 x 6 
in 
(2235 x 305 x 152 mm) 

38 lb (172 kg) 

 

Box 3 (controller): 22 x 15 x 
10 in 
(559 x 381 x 254 mm) 

75 lb (35 kg) 

Mount 
5 in schedule 40 (127 cm) 
pipe 

Start Up Wind Speed 7.5 mph (3.4 m/s) 

Voltage 
24, 36, 48 VDC (high 
voltage avail) 

Rated Power  
3000 watts at 24 mph (105 
m/s) 

Peak Power 
3200 watts at 27 mph (12 
m/s) 

Turbine Controller 
Whisper Charge Controller 
(included) 

Body Welded steel; powder 
coated protection (not 
marine grade) 

Blades 
2-Carbon reinforced 
fiberglass 

Overspeed Protection Side-furling 

Kilowatt Hours/Month 
538 Kwh/mo at 12 mph 
(5.4 m/s) 

Survival Wind Speed 120 mph (55 m/s) 

Warranty 5 year limited warranty 
 

Technical Spesification 

Whisper 100 

Rotor Diameter 7 feet (2.1 m) 

Weight 
47 lb (21 kg) box: 74 lb (22.56 
kg) 

Mount 
25 in schedule 40 (6.35 
cm)pipe 

Start Up Wind 
Speed 7.5 mph (3.4 m/s) 

Voltage 12, 24, 36, 48 VDC 

Rated Power  900 watt at 28 mph (12.5 m/s) 

Turbine 
Controller Whisper Controller  

Kilowatt 
Hours/Month 

100 Kwh/mo at 12 mph (5.4 
m/s) 

Survival Wind 
Speed 120 mph (55 m/s) 

Warranty 5 year limited warranty 

  

Whisper 200 

Rotor Diameter 9 feet (2.7 m) 

Weight 
65 lb (30 kg) box: 87 lb 
(39.46kg) 

Shipping 
Dimensions 
  

51 x 20 x 13 in 
(1295 x 508 x 330 mm) 

Mount 
25 in schedule 40 (6.35 
cm)pipe 

Start Up Wind 
Speed 7 mph (3.1 m/s) 

Voltage 24, 36, 48 VDC (HV available) 

Rated Power  
1000 watt at 26 mph (11.6 
m/s) 

Blades 3-Carbon reinforced fiberglass 

Overspeed 
Protection Palented side-furling 

Kilowatt 
Hours/Month 

200 Kwh/mo at 12 mph (5.4 
m/s) 

Survival Wind 
Speed 120 mph (55 m/s) 
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 Peralatan dengan spesifikasi diatas dapat diaplikasikan pada titik energi angin di 

Kota Balikpapan. Terdapat dua jenis yang dijelaskan pada tabel diatas, yakni whisper 100 

dan whisper 200. Kedua jenis alat tersebut memiliki perbedaan pada ukuran rotor 

diameter, berat alat, serta daya yang digunakan. Titik energi angin di Kota Balikpapan 

terdapat di bagian timur Kota Balikpapan, berdekatan dengan Selat Makasar. Lokasi 

tersebut tepatnya terletak di Kecamatan Balikpapan Timur. Kelurahan Teritip. Untuk 

lebih jelasnya lokasi titik energi  angin Kota Balikpapan dapat dilihat pada Gambar 4.11 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Kondisi Lingkungan daerah Potensi Angin di KelurahanTeritip 
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4.5 Potensi Energi Surya 

 Potensi energi lainnya yang terdapat di Kota Balikpapan adalah energi surya. 

Tabel berikut ini menjelaskan rata-rata nilai potensi energi surya di Kota Balikpapan 

selama lima  tahun, yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2014, sehingga terlihat 

perbedaan potensi energi surya yang ada.  

Tabel IV.6 Potensi Energi Surya di Kota Balikpapan 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 

2010 22,5 73,0 61,1 49,6 80,0 37,5 32,1 48,6 43,3 42,9 49,9 37,9 

2011 41,6 44,3 31,0 29,7 44,9 46,9 58,2 72,3 48,5 46,9 51,7 33,3 

2012 39,6 44,2 46,2 50,2 62,4 45,6 46,2 57,1 89,1 57,6 55,1 35,7 

2013 42,1 43,6 51,7 50,1 38,5 48,8 40,4 53,6 51,6 61,9 40,1 42,7 

2014 31,0 50,3 47,9 51,5 49,1 41,7 65,7 45,5 73,0 67,0 45,1 33,3 

• Lama penyinaran dalam %, data dari BMKG 2015 
• Rata-rata lama penyinaran lebih dari 20 % 

 

Aplikasi peralatan operasional energi surya tergantung pada desain titik yang 

akan dimanfaatkan, artinya desain tempat dan bangunan (arsitektur) sangat 

menentukan biaya penggunaan solar cell. Untuk intensitas, semua tempat di Balikpapan 

memungkinkan untuk diaplikasikan tenaga surya. Lama Waktu penyinaran yang ada di 

Balikpapan telah memenuhi standar minimal yaitu 1,3% yang dibutuhkan oleh solar cell. 
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Gambar 4.18  Aplikasi Energi Surya 

 Dari gambar pengaplikasian energi surya diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 

beberapa peralatan yang digunakan dalam pengaplikasian energi surya. Peralatan 

tersebut diantaranya adalah panel surya, baterai, alat pengontrol serta transmitter. 

Untuk lebih jelasnya, pengaplikasian energi surya dapat menggunakan paket solar 

sistem yang koplit yang terdiri atas panel solar, inverter, baterai,kabel, MPPT, dan 

racking sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 4.19  Solar Package 
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 Pada gambar diatas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa peralatan yang digunakan dalam pengaplikasian energi surya. Dengan 

menggunakan sistem solar panel tersebut, terdapat daya baterai sekitar 25.000 watt-

hour per hari. Selain itu, grid yang terdapat pada papan panel solar berfungsi untuk 

memback-up sistem pada saat daya baterai semakin lemah.  

 Dengan mengaplikasikan energi surya menggunakan peralatan seperti yang 

terlihat pada gambar diatas, akan dihasilkan energi surya yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan, yang mana pengolahan energi tersebut merupakan sistem yang 

ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang dimaksud antara lain adalah mereduksi 

produksi gas-gas rumah kaca sebesar kurang lebih 7,22 tons per tahun. Jumlah tersebut 

juga setara dengan mereduksi jumlah buangan mobil yang sedang berjalan sejauh 

30,753 kilometer per tahun dan juga setara dengan menanam pohon pada area seluas 

4.980 m2. Dengan melihat hal-hal tersebut, tentu energi surya merupakan salah satu 

sumber energi yang patut diperhitungkan potensinya.  

 Sebagai lanjutan dari hal tersebut, maka perlu dibuat sebuah analisis kelayakan 

investasi dalam pengaplikasian energi surya. Berikut ini merupakan perhitungan 

kelayakan investasi energi surya: 

 

Tabel IV.7 Kelayakan Investasi Energi Surya 

RINCIAN HARGA PERALATAN PER UNIT SISTEM UNTUK LED 40 W 

No Keterangan Spesifikasi 
J

m
l 

(Rp) 

A KOMPONEN       

1 
Solar Panel 
(Photovoltaie) 

Poly cristalline  100 Wp 2   

2 
battery, Deep Cycle-
Gel Battery 

Deep Cycle BATTERY 100 AH - 12 V 2   

3 
Solar Battery 
Controller 

PWM Mode 20A - 24 V 1   

4 Lampu + LED Driver Chip/ Ceramic LED 
type SL 36 W - 
40 W 

1   
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RINCIAN HARGA PERALATAN PER UNIT SISTEM UNTUK LED 40 W 

No Keterangan Spesifikasi 
J

m
l 

(Rp) 

Rumah Lampu Alumunium, Die Cast, kaca tempered, IP 65   

5 
Kabel Power NYYHY 2 x 4 mm 

1s 

  

Kabel Instalasi NYYHY 2 x 2.5 mm   

6 PV Cable Connector MC4 Cable Connector   

7 
Boks Battery & 
Peralatan Elektrikal 

Rangka panel besi 1.2 mm & Terkunci, 2 Kompartemen, Perlakuan 
Bahan Power Coating, IP 65 

Powered 
Coating, IP 65 

1   

8 Tiang Tinggi tiang 7-8 m   1   

  TOTAL HARGA KOMPONEN  PJU 40W   
23.000.

000 

B JASA     

1 Pekerjaan Pabrikasi, dan instalasi (tergantung lokasi)     

2 Pekerjaan angkutan barang sampai di lokasi (tergantung lokasi)      

  TOTAL HARGA KOMPONEN  + JASA PJU 40W (per unit)   
23.000.

000 

Catatan: Kapasitas PV 200 Wp, diasumsikan jam kerja lampu - 12 jam / hari dan 
Panas Matahari rata-rata = 5 jam/ hari 

Battery full, dapat menyalakan lampu 30 jam 

 

  

Dari tabel kelayakan investasi energi surya di atas, dapat diketahui bahwa untuk 

menggunakan energi surya di Kota Balikpapan diperlukan investasi sebesar Rp 

23.000.000,00.  Dengan menggunakan investasi tersebut, dengan asumsi rata-rata panas 

matahari yang tertangkap oleh sistem panel adalah lima jam per hari, maka dalam 

kondisi baterai yang penuh (full), energi surya dapat digunakan untuk menyalakan 

lampu selama 30 jam. Nilai investasi tersebut sudah mencakup nilai komponen yang 

diperlukan serta pekerjaan jasa yang harus dilakukan dalam instalasi operasional sistem 

energi surya.  

 Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal dari sub bab energi surya, yakni 

bahwa Kota Balikpapan memiliki potensi surya yang baik. Salah satu contoh titik lokasi 

potensi energi surya tersebut misalnya di bagian selatan Kota Balikpapan, tepatnya di 
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Kecamatan Balikpapan Kota seperti yang terlihat pada gambar 4.14. Dimana lokasi 

percontohan titik lokasi potensi energi surya tersebut khususnya untuk fasilitas umum 

dan fasilitas sosial milik pihak pemerintah Kota Balikpapan, serta sebagai lokasi 

perkantoran. 
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5. BAB V  
PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan melalui 

poin-poin di bawah ini: 

 Penyediaan energi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong 

pembangunan. Sampai saat ini minyak bumi masih merupakan sumber energi 

utama dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Namun demikian 

cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 12 tahun kedepan (IEO, 

2010). 

 Ketersediaan sumber alami seperti Sampah di Balikpapan  menjamin 

keberlangsungan beroperasinya pembangkit listrik dengan system biomassa dan 

gassifier. Hal ini juga akan mengurangi pembuangan di TPA karena bisa dijadikan 

energi terbarukan. 

 Potensi kota Balikpapan yang dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan 

dan energi terbarukan , antara lain : 

    A. Biomassa 

    B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

    C. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Wind Turbine) 

 Pertimbangan yang harus benar-benar dipikirkan dalam menentukan alternatif 

terpilih adalah biaya dan lokasi aplikasi konsep. 
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5.2. Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang didapat, maka terdapat rekomendasi yang diberikan, antara lain: 

1. Alternatif yang direkomendasikan adalah penggunaan energi biomassa sebagai 

salah satu pilihan dalam memenuhi kebutuhan energi Kota Balikpapan. Hal ini 

diperkuat dengan nilai kelayakan investasi yang paling tinggi diantara alternatif 

yang lainnya. Selain itu bahan baku yang mudah didapat dan mulai tahun 2016 

dapat segera dilaksanakan di TPA Manggar dan TPA Pasar Pandan Sari. 

2. Untuk Implementasi solar cell atau pemanfaatan tenaga surya, percontohan 

dapat dilakukan di rumah dinas walikota atau perkantoran tiap SKPD untuk 

menilai efektifitas dengan menggunakan solar cell. 

3. Implementasi wind Turbin dapat mulai segera diinisiasi namun perlu adanya 

investor yang masuk untuk pembiayaan mengingat besarnya biaya 

pembangunan wind Turbin. 

 


