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Abstrak : Tujuan dari kegiatan Program Pengembangan Desa Mitra/PPDM 
DRPM Kemenristek Dikti yang dilakukan ini adalah: (a). Terwujudnya desa 
Andungbiru sebagai Desa Mandiri Energi melalui listrik mikrohidro/PLTMH, 
listrik surya/SHS dan biogas (untuk memasak) (b). Pemberdayaan masyarakat 
lokal pada penyediaan, operasi, pemeliharaan dan pengelolaan  energi 
terbarukan setempat yang handal,  yang dilakukan secara terpadu (integrated) 
dan berkesinambungan (sustaibnable). metode pelaksanaan kegiatan PPDM ini 
adalah dengan metode pendekatan difusi ipteks dan pendidikan masyarakat 
pada 3 (tiga) aspek persoalan pokok, yaitu: persoalan yang menyangkut aspek 
tekno ekonomi energi, aspek lingkungan, dan aspek  pendidikan/pengetahuan  
masyarakat/mahasiswa. Sedangkan kegiatan yang dilakukan sampai dengan 
tahun ketiga/terakhir dari program multi tahun ini mencakup: (1). Penguatan 
penyediaan  energi listrik mikrohidro/ PLTMH (yang mencakup perbaikan  
sistem pembangkit dan jaringan tegangan rendah/JTR) (2). Penguatan 
penyediaan  energi listrik matahari/ SHS (3). Penguatan penyediaan  energi 
memasak penduduk melalui pengadaan instalasi biogas (4). Perbaikan  penataan 
lingkungan keairan/hutan di hulu sungai, pekarangan serta kandang hewan 
ternak sapi penduduk (5). Pemberdayaan masyarakat untuk operasi, 
pemeliharaan dan pengelolaan listrik mikrohidro/PLTMH dan Solar Home 
System/SHS serta instalasi biogas. 
 
Kata Kunci: Biogas, Mandiri energi, mikrohidro, SHS 
 
Abstract: The objectives of the activities of the Ministry of Research, Technology 
and Higher Education Development Partnership Program / PPDM DRPM 
Ministry are: (a). The realization of Andungbiru village as an Energy 
Independent Village through micro-hydro / PLTMH electricity, solar electricity / 
SHS and biogas (for cooking) (b). Empowerment of local communities in the 
supply, operation, maintenance and management of local renewable energy that 
is reliable, which is carried out in an integrated (integrated) and sustainable way 
(sustainable). the method of implementing PPDM activities is the diffusion 
approach of science and technology and community education in 3 (three) 
aspects of the main problems, namely: issues involving the techno-economic 
aspects of energy, environmental aspects, and aspects of education / knowledge 
of the community / students. Whereas the activities carried out up to the third / 
final year of this multi-year program include: (1). Strengthening the supply of 
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micro-hydro / PLTMH electricity (which includes improvements to generating 
systems and low voltage networks / JTR) (2). Strengthening the supply of solar 
electricity / SHS (3). Strengthening the population's cooking energy supply 
through the procurement of biogas installations (4). Improvement of water / 
forest environmental management in upstream rivers, yards and cows of resident 
cattle (5). Community empowerment for the operation, maintenance and 
management of micro hydro electricity / PLTMH and Solar Home System / SHS 
and biogas installations. 
 
Keywords: Biogas, Energy independent, micro hydro, SHS 

 

PENDAHULUAN 
Desa Mandiri Energi (DME) merupakan desa yang memenuhi kebutuhan energinya 
secara mandiri yang berasal dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan, seperti 
biofuel (yang didapat seperti dari minyak jarak pagar), biogas (yang didapat dari 
kotoran hewan ternak), energi bayu, energi surya maupun mikrohidro. Jika suatu desa 
memiliki potensi tenaga air, meskipun dalam skala kecil, masyarakat desa dapat 
memanfaatkannya sebagai sumber energi primer dalam usahanya memenuhi 
kebutuhan energi listrik. Pembangkit tenaga listrik skala kecil dengan kapasitas 
terpasang maksimal 200 kW tersebut dikenal dengan nama Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTMH).  
Sejak tahun 2010 desa Andungbiru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo 
merupakan salah satu dari 12 desa/wilayah binaan Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya. Desa Andungbiru, Kabupaten Probolinggo juga merupakan salah satu desa 
yang telah memiliki system pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidro/PLTMH yang 
beroperasi secara mandiri. Hal ini dapat dimaklumi karena desa Andungbiru, Tiris, 
Kabupaten Probolinggo  dikelilingi hutan dan sungai yang memiliki potensi debit air 
dan head yang cukup tinggi sehingga memungkinkan dibangunnya suatu system 
PLTMH. Disamping itu desa Andungbiru juga memiliki potensi energy biogas 
(kotoran hewan ternak sapi), energi bayu dan energi surya yang memungkinkan untuk 
dikembangkannya desa sebagai desa mandiri energy. 
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari kegiatan Program Pengembangan Desa 
Mitra/PPDM DRPM Kemenristek Dikti ini adalah: 
a. Terwujudnya desa Andungbiru sebagai Desa Mandiri Energi melalui listrik 

mikrohidro/PLTMH, listrik surya/SHS dan biogas (untuk memasak) dengan 
memperhatikan aspek tekno ekonomi energi, aspek lingkungan dan aspek 
pendidikan/pengetahuan  

b. Pemberdayaan masyarakat lokal pada penyediaan, operasi, pemeliharaan dan 
pengelolaan  energi terbarukan setempat yang handal,  yang dilakukan secara 
terpadu (integrated) dan berkesinambungan (sustaibnable) 
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METODE 
Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan PPDM ini adalah dengan metode 
pendekatan difusi ipteks dan pendidikan masyarakat pada 3 (tiga) aspek persoalan 
pokok, yaitu: persoalan yang menyangkut aspek tekno ekonomi energi, aspek 
lingkungan, dan aspek  pendidikan/pengetahuan  masyarakat/mahasiswa. Sedangkan 
bentuk kegiatannya adalah  rancang bangun, pendidikan/pelatihan, penyuluhan yang 
kemudian dilanjutkan dengan konsultasi/ pendampingan  dengan melibatkan peran 
aktif seluruh stake holder kegiatan. 
Sedangkan kegiatan yang dilakukan sampai dengan tahun ketiga/terakhir dari 
program multi tahun ini mencakup: (1). Penguatan penyediaan  energi listrik 
mikrohidro/ PLTMH (yang mencakup perbaikan  sistem pembangkit dan jaringan 
tegangan rendah/JTR) (2). Penguatan penyediaan  energi listrik matahari/ SHS (3). 
Penguatan penyediaan  energi memasak penduduk melalui pengadaan instalasi biogas 
(4). Perbaikan  penataan lingkungan keairan/hutan di hulu sungai, pekarangan serta 
kandang hewan ternak sapi penduduk (5). Pemberdayaan masyarakat untuk operasi, 
pemeliharaan dan pengelolaan listrik mikrohidro/PLTMH dan Solar Home 
System/SHS serta instalasi biogas. 
Secara teori, daya yang dapat dibangkitkan oleh turbin disebut sebagai daya kuda 
turbin (turbine horse power) dan dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut: 

     kW  1)  

Dimana:  

 = berat jenis air (1000kg/m3) 
 Q  = aliran air tiap detik (m3/det) 
 H  = perbedaan ketinggian (m) 

  = efisiensi turbin (0,75 - 0,9) 
Rugi-rugi yang timbul dalam perubahan energi pada turbin yang termasuk dalam 
efisiensi total, terdiri atas: efisiensi volumetris, efisiensi hidrolis dan rugi-rugi yang 
timbul pada bantalan, stuffing boxes of the turbine shaft dan rugi karena gesekan atau 
yang lebih dikenal sebagai rugi mekanis turbin. 
Karenanya, efisiensi turbin dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

 2)  
Dengan memasukkan persamaan di atas. ke dalam persamaan semula. dan dengan 
menyederhanakan rumusan diatas maka persamaan semula. dapat ditulis kembali 
sebagai persamaan berikut. 

   kW 3) 
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HASIL & PEMBAHASAN 
Spesifikasi teknis dari karya utama penguatan peralatan pembangkitan listrik 
mikrohidro (PLTMH) untuk Program PPDM DRPM Kemenristek Dikti yang 
diterapkan pada lokasi kegiatan (desa Andungbiru Probolinggo) maupun dalam 
bentuk ”pilot project” SHS  adalah sebagaimana dinyatakan pada tabel 1, tabel 2  dan 
tabel 3 berikut. 
Tabel 1.  Spesifikasi teknis dari karya utama peralatan pembangkitan listrik 
`mikrohidro (PLTMH) Andungbiru I 

 
Tabel 2.  Spesifikasi teknis dari karya utama peralatan pembangkitan listrik 
mikrohidro (PLTMH) Andungbiru II 
No Nama mesin/alat Spesifikasi teknis 

1 Turbin air  Daya turbin air 10 kW; tipe cross flow; jenis/model C4-20 D200 B0 
300. 

2 Sistem transmisi Sistem transmisi dari penggerak turbin menuju generator 
menggunakan pulley-belt; pulley turbin diameter 380 mm, vee-belt, 
type B; pulley generator diameter 140 mm 

3 Pipa pesat Menggunakan  pipa pesat/penstock panjang ± 200 meter sirkuit 
dan menggunakan pipa PVC 12”/30 cm2 sebanyak ± 50 buah 

4 Generator sinkron Generator sinkron 3Ø, kapasitas 16 kVA, putaran 1500 rpm, sistem 
3 fasa, frekuensi 50 Hz pada rated tegangan 220/380 V; sistem 
pembumian menggunakan grounding rod dengan klem BC 10 mm2 
 

No Nama mesin/alat Spesifikasi teknis 
1 Turbin air  Daya turbin air 40 kW; tipe cross flow; jenis/model C3-20 
2 Sistem transmisi Sistem transmisi dari penggerak turbin menuju generator 

menggunakan pulley-belt; pulley turbin diameter 400 mm, Vee-
belt, type B; pulley generator diameter 200 mm 

3 Pipa pesat Pipa pesat/penstock; panjang ± 200 meter sirkuit; menggunakan 
pipa PVC 20”/50 cm2 ± 50 buah 

4 Generator sinkron Generator sinkron 3Ø, kapasitas 40 kVA, putaran 1500 rpm, 
sistem 3 fasa, frekuensi 50 Hz pada rated tegangan 220/380 V; 
sistem pembumian menggunakan grounding rod dengan klem BC 
10 mm2 

5 DLC dan dummy load DLC (Digital Load Control)  MC-3P, 50 Hz, 240 V dilengkapi 
meter-meter (frekuensi, volt, ampere dan hour), eksitasi dan switch 
gear 

6 Sistem  jaringan 
tegangan rendah 
(JTR) 

 

Sistem satu/tiga fasa; 220 Volt; Frequency 50 Hz; radial murni; 
tiang JTR terbuat dari pipa PVC 4” ke 3” (atas), berlubang atas 
untuk tarikan hantaran (TC), diisi beton cor yang diperkuat 
dengan besi 10” melingkar, panjang 7 meter dan ditanam 1 
meter; hantaran kabel TC 10 mm2 (cabang) dan BC 4x25 mm2 
(utama) 
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No Nama mesin/alat Spesifikasi teknis 
5 DLC dan dummy load DLC (Digital Load Control)  MC-3P, 50 Hz, 240 V dilengkapi meter-

meter (frekuensi, volt, ampere dan hour), eksitasi dan switch gear 
6 Sistem  jaringan 

tegangan rendah 
(JTR) 

 

Sistem satu/tiga fasa; 220 Volt; Frequency 50 Hz; radial murni; tiang 
JTR terbuat dari pipa PVC 4” ke 3” (atas), berlubang atas untuk 
tarikan hantaran (TC), diisi beton cor yang diperkuat dengan besi 
10” melingkar, panjang 7 meter dan ditanam 1 meter; hantaran 
kabel TC 10 mm2 (cabang) dan BC 4x25 mm2 (utama) 

 

  
Gambar  1. Pengadaan DLC dan perbaikan pipa pesat sepanjang 70 ms 

pada PLTMH Andungbiru II 
 

  
Gambar  2. Pengadaan dan perbaikan Saluran Udara Tegangan Rendah/SUTR  

sepanjang 3.000 ms 
 

Tabel 3.  Spesifikasi teknis dari karya utama listrik surya/SHS dan Instalasi Biogas 

 

  
Gambar 3. Pengadaan dan pemasangan 4 unit SHS  dan 1 unit TVRO 

No Nama alat/instalasi Spesifikasi teknis 
1 Solar Home 

System/SHS/PV 
Solar panel 50 Wp dan 100 Wp 
Kerangka, tiang penyangga dan box panel besi 
Aki 12VDC 65AH VRLA/50 Wp 
Aki 12VDC 100AH VRLA/100 Wp 
Kontroller 12VDC-10A/Panel distribusi 
Kabel instalasi NYY 2x2.5 mm2 

2 TVRO SHS SPS, TV color Keido 32 inc, parabolla tenox ninmedia 
3 Instalasi Biogas Instalasi digester biogas dengan kapasitas 8 m3  (3 unit) dan 12 m3 

(1 unit) 
4 Perlengkapan 

Instalasi Biogas 
Pipa (5/8”), nepel, shock dan pengukur tekanan biogas 
Kompor dan lampu biogas 
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Gambar 4. Pengadaan dan pemasangan 3 unit  instalasi biogas 8 m3  dan 1 unit biogas 

12 m3 

 

   
Gambar 5. Pelatihan manajemen pengelolaan dan instalasi PLTMH, SHS dan Biogas 

 
   Penyelesaian dari aspek permasalahan serta capaian luaran adalah 
sebagaimana pada tabel 4 berikut. 
 
Tabel 4. Penyelesaian aspek permasalahan dan capaian luaran yang dilaksanakan 
pada kegiatan PPDM DME Kabupaten Probolinggo 

 
No. 

 
Aspek Permasalahan 

 
Capaian Luaran 

1. Aspek tekno ekonomi 
energi, pro poor and 
sustainable 

1. Perbaikan system pembangkit/generator dan system 
pembebanannya melalui pengadaan DLC dan dummy 
load (pembiayaan melalui CSR PT PGN) 

2. Perbaikan system pembangkit/pipa pesat  melalui 
pengadaan/perbaikan pipa pesat 12” sepanjang 70 ms 
pada PLTMH Andungbiru Unit II 

3. Perbaikan system penyaluran daya listrik melalui 
pengadaan/ perbaikan JTR  TC 3x35 mm2 + 25 mm2 dan 
aksesorisnya sepanjang 3.000 ms  

4. Pengadaan 4  unit SHS yang dimanfaakan di  balai desa 
dan 3 musholla serta 1 unit modul TVRO 32’ dengan 
antene parabolanya di balai desa. 

5. Pengadaan 3 unit instalasi biogas kapasitas 8 m3 dan 
1unit instalasi biogas kapasitas 12 m3 lengkap dengan 
aksesorisnya (pipa, kompor dan lampu biogas) di 4 
lokasi rumah penduduk 

2. Aspek lingkungan, pro 
earth and go green 

Perbaikan  penataan lingkungan keairan/hutan di hulu sungai 
dan rumah penduduk (halaman rumah dan kandang hewan 
ternak sapi) 
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No. 

 
Aspek Permasalahan 

 
Capaian Luaran 

3.  Aspek pendidikan/ 
pengetahuan, pro 
growth and education  

1. Kegiatan pendampingan untuk  penyediaan energi lokal 
terbarukan yang terjangkau dan berkelanjutan melalui 
penyuluhan/pelatihan PLTMH, SHS dan biogas 

2. Kegiatan penyuluhan: manajemen pengelolaan PLTMH, 
SHS dan biogas serta aspek keselamatan kerja kelistrikan 

3. Publikasi kegiatan untuk Masyarakat/umum,  
Mahasiswa dan Pemangku kepentingan lainnya (DRPM 
Kemenristek Dikti, UB, Pemdes, dan lainnya-CSR)  

4. Dihasilkannya: kegiatan kerjasama dengan CSR PJB 
Paiton, 3 judul buku ajar, 7 judul skripsi (4 lulus dan 3 
sedang dikerjakan), publikasi/Yuotube, jurnal/artikel 
nasional dan beberapa kegiatan studi banding/lapang 
mahasiswa 

 
 

SIMPULAN 
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan PPDM DME Kabupaten 
Probolinggo yang telah dilakukan sampai dengan tahun ketiga/terakhir ini adalah 
sebagai berikut: (1) Telah dilakukan kegiatan survei ulang serta kajian lokasi mitra 
secara teknis. Tindak lanjut dan pemantauan kegiatan adalah dalam bentuk monev 
dengan kesimpulan hasil pelaksanaan yang baik; (2) Dari target dan luaran yang telah 
ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik  dimana capaian luaran kegiatannya adalah 
sebagai berikut: (a) Perbaikan system pembangkit/ generator dan system 
pembebanannya melalui pengadaan DLC dan dummy load (melalui CSR PT PGN) serta 
pembangunan 1 unit PLTMH baru (melalui CSR PT PJB Paiton); (b) Perbaikan system 
pembangkit/ pipa pesat  melalui pengadaan/ perbaikan pipa pesat sepanjang 70 ms 
pada PLTMH Andungbiru Unit II. Selanjutnya, Perlunya diperhatikan pemakaian 
peralatan K3 terutama yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan.  
Perlunya dilakukan kegiatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang 
berbasiskan energi setempat. 
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5. Mitra kerja/pokmas pengelola PLTMH dan SHS serta perangkat desa Andung-
biru, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, atas kerjasama yang baik selama ini 

6. Kerabat kerja teknisi dan mahasiswa FT yang terlibat dalam kegiatan ini, atas 
perhatian dan kerjasama yang baik selama ini. 

 
 

DAFTAR RUJUKAN 
ABS Alaskan. (2002). Micro Hydro Power: A Guide to Small-Scale Water Power 

Systems, Jakarta 
Adam Harvey. (2006). Micro-Hydro Design Manual: A Guide to Small-Scale Water Power 

Schemes, ITDG Publishing, UK 
Anonim. (2002). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang 

Ketenagalistrikan, Jakarta 
Anonim. (2002). “Dengan Penggunaan yang Benar Listrik Adalah Sahabat”, Sosialisasi 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang 
Ketenagalistrikan, Kerjasama Dinas Energi Propinsi Jawa Timur dengan 
Direktorat Jendral  Listrik dan Pengembangan Energi, Surabaya, 26 Oktober 
2002. 

Anonim. (2008). Small Hydropower: A Textbook Specially Designed for Training Workshop in 
TCTD Program, Hangzhou Regional Center for Small Hydropower, China 

Anonim. (2013) RPJMD Kabupaten Probolinggo, Bappeda Kab. Probolinggo 
Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral. (2009). Buku 1 Pedoman Studi Potensi 

(Pra Studi Kelayakan). Integrated Microhydro Development and Application 
program (IMIDAP). 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). Buku Utama: Pedoman Studi 
Kelayakan PLTMH, Integrated Microhydro Development and Application 
program (IMIDAP). 

Ford Foundation Mini Hydro Power Project (MHPP) dan Yayasan Bina Usaha 
Lingkungan (YBUL). (2005). Langkah Pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Jakarta 

Shidiq M., Dachlan H.S., Teguh Utomo. (2007). Perbaikan Manajemen dan Keselamatan 
Ketenagalistrikan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM): Upaya 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Industri Listrik Mikrohidro di Perdesaan, 
Program Penerapan Ipteks Dikti, Depdiknas – LPM Unibraw 

Teguh Utomo, Maftuh, Hari Siswoyo, M. Bisri, Sugiarto, Hasanah R.N. (2012). 
Pembangunan PLTMH Bertingkat di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten 
Probolinggo: Upaya Menuju Desa Mandiri Energi, BPP Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya. 



256 Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Oktober 2019, Hal 248-256 

 

Teguh Utomo, M. Bisri, Unggul Wibawa, Sugiarto, Siti Chuzaemi. (2013). IbIKK 
Mikrohidro, Pengabdian Kepada Masyarakat Ditlitabmas Dikti – LPPM UB 
Malang 

Teguh  Utomo, Hery Purnomo, Suyono. (2015). Analisis  Operasi Paralel Generator 
Sinkron 3 Fasa PLTMH Andungbiru,  Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, Penelitian DIPA 
FT UB Malang 

Teguh  Utomo, Hery Poernomo, Wijono. (2015). IbM Pelanggan Listrik  
Mikrohidro/PLTMH, Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA FT UB Malang 

Teguh Utomo, Hery Purnomo,  Agung. (2016).   Analisis Ekonomis Pada Operasional 
PLTMH Andungbiru,  Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, Penelitian DIPA FT UB 
Malang 


