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Belakang

Kebutuhan energi listrik menjadi salah satu
kebutuhan pokok di seluruh dunia.
m}mssdiaan sumber energi konvensional
saat ini yang semakin berkurang sementara
dilain sisi
rrumt3l penduduk terus meningkat mengakibatkan
kisis energi di berbagai tempa! termasuk
hrm=i Benskulu' Propinsi Bengkulu saat ini memiliki dua jenis
pembangkit listik yaitu
PLI) &n PLTA dimana daya yang dihasilkan masih terbatas
sehingga memeriukan pasokan

trk*: i-i propinsi laiu. Hal ini juga berakibat pada banyaknya
rvilayah di.propinsi Bengkulu
::l::::i
1:r:
terliskiki terutama daerah pesisisir Bengkulu. Kondisi
ini mendorong untuk

meric:--.:::: dirersifikasi energi untuk mendapatkan
sumber energi alternatif yang bersifat
'r'nr' , -:-t erergj' dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.

-':':h

satu potensi yang bisa dikembangkan adalah
banyaknl,a terdapat sungai-sungai

u's:r'i -':-1r l3rbentang hampir
l:,:i

r -:"::rn1'a

di seluruh Propinsi Bengkulu yang berhulu ke Daerah pesisir,
memiliki debit kecil dan head yang rendah. potensi
ini bisa diberdayakan

rcbu-- :t=b:rgkit listrik tenaga mikrohidro.
IIrT]u :Er j:l':un" PLTMI{ ini-adalah
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dengan menggunakan Turbin screw (Archimedeon
screw

jenis ini juga bisa cioperasikan pada
sungai dan saluran irigasi yang sudah

perierintah.

ru-l=
Mtm ::{:r- :i
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Salah satu teknologi yang bisa dikembangkan

Screw

adalah jenis turbin yang baru digunakan. penggunaanya
dimulai pada

Eropa dan Amerika yang masih berupa proyek

coba

-,tr-mk3:l

ini

di

beberapa tempat

uji coba, dan pada tahun 2009
di Indonesia. untuk propinsi bengkulu yang belum

'lan melakukan penelitian mengenai teknologi screw furbin ini, dirasa perlu

ffimlml*tsr" -<er=n-skaian kajian, rancangan
serta pemodelannya.

Hasil dari rancangan tersebut
flifi6-:1ftan untuk dibuatkan dalam bentuk
prototype yang nantinya bisa direalisasikan
sql["""""""'"'{m h'sr:ii PLT}'{H
guna memenuhi kebutuhan energi listrik
di berbagai wilayah di propinsi
ffihmwrft luim is.iiiam
a D a erah p esi sir B en gkul u.
pffimnr

P'ri=::san
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mrm':ii

tentang dapat mengalirnya suatu material pada
sebuah ulir (screw) sudah
pengalarnan bagi peneliti. Ketua peneliti
sudah pemah melakukan
penelitian

'5umg

mdlbungan dengan prinsip kerja Archimedean Screw dan menerapkannya
pada
@rffimS*xl daa pembuatan Screw Coweyor vertikal yang dipakai unhrk mengangkut

raw

rnnmrnil di FT Semen Padang dengan
kapasitas 30 ton/jam dan masih di pakai sampai saat ini.

ini

Ftiuuftftmnn

tentunya mempunyai nilai tambah untuk diterapkan pada penelitian
ini.
im anggota peneliti pernah beberapa kali melakukan penelitian dan diantaranya

@fot

pembangkit listrik tenaga gelombang laut, sehingga diharapkan pengalaman
tFumCimm r["l"qm pembangkit listrik bermanfaat
dalam penelitian ini.
mmrmr*l' mrrembuat

!*i Musal
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a''-3lingkup kegiatan penelitian yang diusulkan dibatasi pada persoalan menentukan
dM ::brn screw' mulai dari diameter, picth screw sampai sudut inklinasinya sehingga bisa
trd"bd{I ul:ur:n 1'ane ontimal dan menghasilkan efisiensi turbin yang cukup tinggi.
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uuina ;'ang terjadi di Wilayah Bengkulu diantaranva
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uctTl3flfaatan sunsai-sungai
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r'icuKupinYa kebutuhan listrik secara keseluruhan oleh pemerintah

r ::-::; :emaliai sumber energi terbarukan yang ada di wiiayah Bengkuru
:
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kecil dengan head rendah sebagai sumber en:rgi

5;-i i xg terbarukan.
$ffirr::t'"pi,;;11

::::raa-si pendahulua-,r. maka permasalahan yang diangkat antara lain

: :-::=-:-:: mertrnfelik:n sumber
-
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energi terbrrukan drri sungai-sungai kecil an irigasi

head rendah bisa dikonversi menjadi energi listrik.
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