~ Tenaga Mikrohidro Sebagai Energi Terbarukan DIY

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_co
m/libraries/joomla/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_com/li
braries/joomla/utilities/date.php
on line 198
Energi Terbarukan DIY Memiliki Tenaga Mikrohidro yang Baik
Krisis energi sudah mengintai, tak terkecuali di DI Yogyakarta. Peningkatan permintaan energi
akibat pertumbuhan populasi penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya
energi fosil yang semakin menipis. Hal tersebut semakin terasa di wilayah DIY yang tidak
mempunyai deposit sumber energi fosil sendiri karena bukan merupakan daerah penghasil
minyak, gas, dan batu bara.

Namun, kondisi tersebut dapat disiasati dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan
secara optimal. Meskipun energi yang dihasilkan masih terbatas, energi terbarukan merupakan
sumber energi yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Melalui penelitian, Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi DIY memetakan beragam energi alternatif yang bisa dikembangkan (lihat Grafis).
Akan tetapi, persebaran wilayah yang memiliki potensi tersebut masih terpusat di bagian utara,
tengah, dan selatan DIY.

Biogas, surya, dan air

Beberapa teknologi energi alternatif telah dimanfaatkan sebagian masyarakat DIY, terutama di
daerah pedesaan yang tidak terjangkau listrik. Di Kulon Progo, misalnya, hingga kini tersalur
lebih kurang 100 unit biodigister atau alat pengolah kotoran hewan menjadi biogas.
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Tenaga surya juga sudah banyak dimanfaatkan. Sejak 2003, ratusan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 200 watt hour disalurkan kepada penduduk miskin yang
belum terjangkau listrik. Hingga 2007, sebanyak 114 unit PLTS telah dibagikan ke daerah
terpencil di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo.

Mengutip hasil perhitungan Dr Mulyo Widodo, dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung
yang juga penemu sistem penerangan listrik tenaga surya "solare", total biaya yang dikeluarkan
pengguna PLTS relatif lebih murah. Rata-rata biaya per bulan yang harus dikeluarkan
pengguna PLTS dengan empat titik penerangan hanya mencapai Rp 7.000. Padahal,
pengeluaran pengguna PLN 450 watt mencapai Rp 32.083 per bulan, sedangkan lampu minyak
tanah Rp 14.133 per bulan.

Air juga berpotensi menjadi sumber energi listrik alternatif. Ketua Magister Sistem Teknik
Konsentrasi Mikrohidro UGM Agus Maryono berpendapat sebetulnya DIY punya potensi tenaga
air atau mikrohidro yang baik, antara lain dari saluran irigasi berskala besar, seperti Selokan
Van der Wijck, Selokan Mataram, dan Saluran Kalibawang.

Di air terjun Semawung, Kulon Progo, misalnya, dengan ketinggian sekitar 10 meter dan debit
air mencapai 6.000 meter kubik per detik, tenaga listrik yang bisa dihasilkan bisa mencapai
seperempat megawatt. Dengan asumsi satu rumah di pedesaan hanya membutuhkan 100 watt
untuk penerangan, maka sekitar 2.500 rumah akan teraliri listrik.

Di Kecamatan Tempel dan Minggir, Sleman, serta Sewon, Bantul, terdapat empat Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM). PLTM Talang Krasak, misalnya, sejak tahun 1994 menyuplai
kebutuhan listrik masyarakat di sekitarnya, termasuk sebagian wilayah Muntilan, Jawa Tengah.

Salah satu tujuan pengembangan energi listrik alternatif adalah mengubah persepsi
masyarakat. PLN bukanlah satu-satunya sumber energi listrik, sebab ada sumber energi
alternatif, seperti dari biogas, tenaga surya, dan air. Masyarakat sebetulnya secara mandiri bisa
menghasilkan energi listrik. (SUGITO/LITBANG KOMPAS)
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