
Sebuah Obsesi . 

 
BUPER INDRAPRASTA MANDIRI ENERGI 

DENGAN TURBIN CROSSFLOW 

 

 Krisis energi merupakan kata yang sangat sering hadir di telinga kita, 
banyak orang sudah berpikir tentang energi alternatif tetapi lebih banyak lagi 
yang tidak memikirkan sama sekali. Sehingga pada tulisan ini kami 
menghimbau kepada yang mampu dan mau untuk mengembangkan energi 
alternatif untuk segera melaksanakan kegiatan nyatanya mulai dari sekarang 
dan pada tulisan ini juga kami akan memberikan sedikit yang kami ketahui 
tentang pengadaan sumber energi listrik dengan menggunakan penggerak 
turbin air ( PLTMH ) di Buper Indraprasta. 
 Pembangkit listrik tenaga  mikrohidro ( PLTMH )  merupakan salah satu 
sistem konversi energi dari energi air menjadi energi listrik. didefinisikan 
sebagai suatu perubahan energi potensial air yang mengalir akibat perbedaan 
elevasi muka air (head) menjadi energi listrik. Menurut Patty (1995). Turbin 
mengubah atau mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik 
berupa putaran poros turbin. Putaran poros turbin ini yang akan diteruskan 
untuk memutar poros generator.sehingga akan menimbulkan energi listrik. 
Untuk membangkitkan tenaga listrik dengan menggunakan turbin sangat 
tergantung pada dua hal yaitu : ketersediaan air ( Debit ) dan perbedaan 
tinggi muka air      ( Head ).  
 

             
  

Buper Indraprasta terletak di lereng gunung Merbabu tepatnya di desa 
Candisari, kecamatan Ampel,  kabupaten Boyolali. Sekitar tempat ini banyak 
potensi tenaga air, sebab di sekitar tempat ini berdekatan dengan pipa-pipa 
yang mengalirkan air dengan debit yang cukup untuk membangkitkan energi 
listrik, seperti pipa air minum swadaya warga desa Kembang maupun pipa 
transmisi PDAM. Sehingga sangat disayangkan apabila energi yang ada 



tersebut kita sia-siakan. Turbin Crossflow sangat sesuai dengan potensi ini 
karena memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1. Pembuatannya relatif lebih mudah karena tidak memerlukan 
teknologi tinggi dan dapat dikerjakan oleh bengkel-bengkel bubut 
dan las. 

2. Cocok untuk ketinggian medium yaitu 6 – 100 meter 
3. Dapat digunakan untuk debit air yang  relatif kecil  
Sebagai gambaran tentang turbin Crossflow, dibawah ini adalah  

contoh turbin Crossflow yang dibuat oleh penulis. 
 

    
           Foto Penulis  
Turbin Crossflow dengan desain pada Head = 80 m dan debit air  
12 l / s menghasilkan daya 5 kW. ( inset Penulis ) 
 
Memang untuk membangun sebuah PLTMH memerlukan investasi yang 

cukup besar, tetapi jika dilihat dari efek yang ditimbulkan dari adanya sebuah 
PLTMH di Buper Indraprasta maka nilai itu akan menjadi sangat kecil. Efek 
yang dimaksud adalah dapat digunakannya sebagai tempat pembelajaran 
tentang energi alternatif ( PLTMH ) dan sekaligus dapat digunakan sebagai 
media untuk mengajak masyarakat untuk melaksanakan penghijauan dan 
menjaga serta  melestarikan lingkungan, karena PLTMH sangat tergantung 
pada air dan air sangat tergantung pada kelestarian lingkungan. 
 Pada akhir tulisan ini kami menghimbau kepada pemerintah kabupaten 
Boyolali dan seluruh warga Boyolali khususnya warga Pramuka Boyolali untuk 
dapat menindaklanjuti tulisan ini sehingga benar-benar akan terwujud Buper 
Indraprasta mandiri energi. Jika ada daerah yang memiliki potensi tersebut 
dan berminat bisa hubungi kami.  
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