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ABSTRAK 

Pulau Panjang yang terletak di Kepulauan Riau tidak mendapat pasokan listrik dari PLN 

(Pelayanan Listrik Nasional) Batam. Kebutuhan listrik sehari-hari diperoleh dari 

generator diesel 60 kW yang dioperasikan hanya 5 jam per hari dikarenakan biaya 

operasional yang tinggi pada bahan bakar, itupun dengan harga solar bersubsidi. Studi ini 

mengusulkan pembangkit listrik hibrida di pulau tersebut yang terdiri atas PV dan 

generator diesel agar dapat memenuhi kebutuhan listrik 24 jam. Software HOMER 

(Hybrid Optimization Model for Electric Renewable) digunakan untuk simulasi dan 

analisis dengan tujuan menghasilkan perencanaan pembangkit listrik hibrida yang optimal 

di Pulau Panjang mengacu pada NPC (Net Present Cost), modal awal dan biaya 

operasional. Hasil simulasi menunjukan dengan kontribusi listrik dari PV 27% dapat 

menurunkan biaya operasional 86% dibanding sistem hanya menggunakan generator 

diesel.  

 

Kata kunci : Pembangkit listrik hibrida, HOMER. 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan listrik di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

masyarakat. Penyediaan energi listrik oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) sampai 

saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan listrik secara keseluruhan, karena kondisi 

geografis negara Indonesia yang terdiri atas banyak pulau sehingga instalasi dan perawatan 

dengan jaringan transmisi membutuhkan biaya besar dan sulit, hal ini tidak sebanding 

dengan kebutuhan listrik yang rendah di daerah-daerah tersebut. Pemanfaatan sumber 

energi terbarukan khususnya energi surya sebagai pembangkit listrik memiliki potensi 

yang sangat besar, karena letak Indonesia yang berada di daerah tropis, dimana matahari 

bersinar sepanjang waktu. Sumber energi terbarukan menawarkan alternatif persediaan 

energi listrik di daerah-daerah terpencil dan ramah lingkungan (Akella A.K, et. al., 2007).  

. Pulau Panjang yang terletak di Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang provinsi 

Kepulauan Riau tidak mendapat pasokan listrik dari PLN Batam. Pulau tersebut dihuni 

sekitar 165 kepala keluarga yang mayoritas penduduknya adalah nelayan. Kebutuhan 

listrik selama ini diperoleh dari generator diesel berukuran 60 kW yang dioperasikan hanya  



5 jam /hari dikarenakan biaya operasional yang tinggi pada bahan bakar solar, itupun 

dengan harga solar bersubsidi. Peralatan listrik yang digunakan sebagian besar hanya 

lampu dan TV, dengan daya rata-rata /kepala keluarga 177 W. 

 

 

Gambar 1. Lokasi studi (streetdirectory.co.id/indonesia/batam) 

 

Studi ini mengusulkan penerapan pembangkit listrik hibrida yang terdiri atas panel 

surya dan generator diesel untuk memastikan kehandalan pasokan listrik dengan tujuan 

menghasilkan sebuah perencanaan pembangkit listrik hibrida yang optimal di Pulau 

Panjang menggunakan simulasi software HOMER (Hybrid Optimization Model for 

Electric Renewable). HOMER merupakan model optimasi pembangkit listrik hibrida yang 

mensimulasikan pengoperasian sistem 8.760 jam dalam setahun berdasarkan biaya NPC              

(Net Present Cost) yang terendah (Lambert et. al., 2006). 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kumar, et. al., (2011) menggunakan HOMER untuk perencanaan pembangkit listrik 

hibrida di India yaitu di desa Sundargarh. Hasilnya pembangkit listrik hibrida yang terdiri 

dari 4 sumber (PV, turbin angin, turbin air dan generator) lebih menguntungkan dibanding 

sistem hibrida yang terdiri dari 3 sumber (tanpa turbin air),  karena menurunkan biaya NPC 

24% dan harga listrik /kWh 23%.  



Penelitian menggunakan HOMER untuk pembangkit listrik hibrida di lokasi 

terpencil juga dilakukan di Iran yaitu di desa Sheikh Abolhassan. Kebutuhan listrik di desa 

tersebut di pasok oleh perusahaan listrik Khorasan Regional Electric Company (KREC) 

sejak 2006 menggunakan generator diesel (Asrari et. al., 2012). Pembangkit listrik hibrida 

diusulkan kepada KREC dengan tujuan untuk mengetahui keuntungan ekonomis dan 

lingkungan jika sistem hibrida ditambahkan ke grid system di desa tersebut. Hasil 

penelitian bahwa sistem hibrida yang terdiri dari turbin angin dan grid system menurunkan 

biaya operasional 23% dan mengurangi emisi karbondioksida 32% dibanding tetap 

menggunakan generator diesel dan memperbesar penggunaannya. 

Rajoriya et. al.,(2010) juga melakukan penelitian pembangkit listrik hibrida di 

pedesaan blok Jaunpur zona 4 distrik Tehri Garwal daerah Uttarakhand India. Distrik 

tersebut terdiri dari 259 desa, yang mana 57 desa tanpa listrik. Studi dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan listrik di 12 desa dari 57 desa tersebut. Hasilnya pembangkit listrik 

hibrida yang optimal menggunakan 5 turbin angin (masing-masing 10 kW), baterai 25 unit 

(6 V, 6.94 kWh), konverter 35 kW dan generator diesel 65 kW, karena biaya NPC paling 

rendah. 

Dari sumber pembangkit listrik konvensional di Arab Saudi, konsumsi bahan bakar 

meningkat 8,7% setiap tahunnya. Meskipun Arab Saudi merupakan negara terbesar 

produsen dan pemasok bahan bakar fosil di dunia tetapi masih mendorong pemanfaatan   

sumber-sumber energi terbarukan (Rehman et. al., 2010). Penelitian telah dilakukan untuk 

menjajaki kemungkinan memanfaatkan energi matahari untuk mengurangi ketergantungan 

pada bahan bakar fosil di desa kecil bernama Rowdat Ben Habbas. Hasilnya ketika harga 

bahan bakar yang digunakan $ 0,2 /l, sistem diesel lebih ekonomis dibanding sistem 

hibrida yang terdiri atas PV dan diesel karena biaya NPC lebih rendah, tetapi jika harga 

bahan bakar $ 0,6 /l ke atas, sistem diesel menjadi tidak ekonomis dibanding sistem hibrida 

karena biaya NPC yang lebih besar. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah simulasi dengan software HOMER. 

Pengumpulan data-data sebagai masukan simulasi dilakukan dengan survei langsung        

di lapangan yaitu mendata peralatan listrik yang digunakan setiap rumah di Pulau Panjang 

sebagai beban harian dan pengambilan data radiasi matahari tahun 2011 dari BMKG Hang 

Nadim Batam untuk lokasi jembatan 5 Barelang, karena dekat dengan Pulau Panjang. Data 



radiasi yang diperoleh dari NASA (eosweb.larc.nasa.gov/sse/) juga menunjukan 

persetujuan dengan data BMKG Hang Nadim. Generator diesel yang digunakan sudah 

tersedia di Pulau panjang berkapasitas 60 kW, sehingga biaya pembelian tidak 

diperhitungkan.  

 

 

Gambar 2. Konsumsi beban harian 

 

 

 

Gambar 3. Profil radiasi matahari Jembatan 5 Barelang 

 

 

Tabel 1. Daftar biaya komponen 

Komponen Harga per unit ($) 

PV sistem (100 W) 302 

Baterai ( 2V, 1000 Ah) 672 

Konverter (10 kW) 3000 

1 $ = Rp. 9300 

 

 

  

http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/


 

Gambar 4. Skema sistem hibrida untuk lokasi studi pada software HOMER 

 

4. HASIL SIMULASI 

Simulasi HOMER menghasilkan 97 konfigurasi pembangkit listrik dengan berbagai variasi 

sistem hibrida. Hasil optimal diurutkan berdasarkan NPC. Pada gambar di bawah hanya 

ditampilkan 5 urutan teratas. 

 

 

Gambar 5. Hasil Simulasi HOMER 

 

Sistem hibrida urutan pertama menjadi pilihan paling ekonomis karena biaya NPC paling 

rendah. Kontribusi listrik dari PV 27% dapat menurunkan biaya operasional 86% 

dibandingkan dengan sistem hanya menggunakan generator diesel. 

Bila konsumsi listrik rata-rata /Kepala Keluarga 4,25 kWh, dengan harga listrik      

$ 0.255 /kWh (Rp. 2.370 /kWh), maka biaya listrik sehari adalah Rp. 10.075 /kepala 



keluarga. Dengan biaya ini masyarakat Pulau Panjang sudah dapat menikmati listrik        

24 jam sehari. Biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar generator diesel. Dibandingkan 

dengan keadaan sekarang setiap kepala keluarga dibebankan Rp. 5000 /hari untuk biaya 

listrik hanya 5 jam sehari. Jika studi ini diterapkan untuk masyarakat Pulau Panjang, perlu 

dipertimbangkan lebih lanjut skema kontribusi masyarakat dengan subsidi dari pemerintah. 

Misalnya kontribusi masyarakat untuk biaya listrik 50%, sedangkan yang 50% disubsidi 

pemerintah, sehingga setiap kepala keluarga membayar listrik /hari tidak jauh beda dengan 

keadaan sekarang, namun dapat menikmati listrik 24 jam sehari. 

 

5. ANALISIS SENSITIFITAS BAHAN BAKAR 

Analisis sensitifitas bahan bakar dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan harga 

solar terhadap biaya. Pada simulasi dimasukan 6 perubahan harga solar dari Rp. 4500 /liter         

($ 0,48 /l), Rp. 5500 /liter ($ 0,59 /l), Rp. 6000 /liter ($ 0,64 /l), Rp. 7000 /liter ($ 0,75 /l), 

Rp. 8000 /liter ($0,86 /l) dan Rp.9000 /liter ($ 0,97 /l). 

 

Gambar 6. Hasil sensitivitas bahan bakar 

 

Gambar 7. Grafik harga bahan bakar terhadap kapasitas PV 



Pada gambar 6 memberikan hasil konfigurasi sistem hibrida yang berbeda. Secara 

keseluruhan hasil sensitivitas menunjukan dampak perubahan harga bahan bakar terhadap 

kapasitas PV yang digunakan (gambar 7). Ketika harga solar Rp. 4500 /l, sistem hibrida 

yang terbaik menggunakan PV 30 kW. Jika terjadi kenaikan harga solar Rp.1000 /l, sistem 

hibrida yang optimal menggunakan PV 35 kW. 

 

6. KESIMPULAN 

a. Hasil studi perencanaan pembangkit listrik hibrida di Pulau Panjang 

merekomendasikan sistem yang terdiri atas PV 30 kW, baterai 80 unit (2 V,      

1000 AH), konverter 30 kW untuk dikombinasikan dengan generator diesel 60 kW 

yang sudah tersedia di Pulau Panjang. 

b. Jika sistem hanya menggunakan generator diesel yang dioperasikan sehari 24 jam, 

biaya operasional /tahun mencapai $ 46.043 (± Rp. 430 juta). Penggunaan sistem 

hibrida dapat menurunkan biaya operasional hingga 86%. 

c. Dengan harga listrik sistem hibrida $ 0.255 /kWh (± Rp. 2.370 /kWh), sehingga 

biaya listrik /hari untuk setiap Kepala Keluarga Rp. 10.075 dengan pasokan listrik 

24 jam. Dibanding keadaan sekarang di Pulau Panjang setiap Kepala Keluarga 

membayar listrik Rp. 5000 /hari tetapi pasokan listrik hanya 5 jam. 

 

7. DAFTAR PUSTAKA 

Arash Asrari, Abolfazl Ghasemi, Mohammad Hossein Javidi., (2012). Economic 

evaluation of hybrid renewable energy system for rural electrification in Iran – A 

case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, 3123-3130. 

Akella A.K., Sharma M.P., Saini R.P., (2007). Optimum utillization of renewable energy 

sources in a remote area. Renewable and Sustainable Energy Review 11, 894-908. 

A. Rajoriya, E. Fernandes., (2010). Sustainable energy generation using hybrid energy 

system for remote hilly area in India. International Journal of Sustainable 

Engineering, vol. 3, no. 3, 219-227. 

 

 



Deepak Kumar Lal, Bibhuti Bhusan Dash, A. K. Akella., (2011). Optimization of PV / 

Wind / micro-hydro / diesel hybrid power system in HOMER for the study area. 

International Journal on Electrical Engineering and Informatics, vol. 3, no. 3, 307-

325. 

Shafikur Rehman, Luai M. Al-Hadhrami., (2010). Study of a solar PV – diesel – battery 

Hybrid power system for a remotely located population near Rafha Saudi Arabia. 

Energy 35, 4986-4995. 

Tom Lambert, Paul Gilman, Peter Lilienthal., (2006). Micropower System Modeling with 

HOMER.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 


