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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Subhaanahu wa ta’ala, sang Pengatur Alam Semesta, yang
telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan laporan
kegiatan “Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program Terang Kampongku
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini berupa kajian yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tentang
usaha penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu, kegiatan ini adalah sebagai perwujudan dari
salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu “Program Dedikasi KUKAR
IDAMAN”. Materi laporan ini, disamping memuat tentang arah kebijakan penyediaan energi
listrik yang ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan, juga memuat tentang
pemetaan kesiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang dapat
mengelola usaha penyediaan energi listrik.
Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dari pihak lain
yang terkait dan oleh karena itu, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pihak dimaksud yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Berikut, terima kasih
yang setulusnya kami sampaikan kepada:
1.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pimpinan daerah tertinggi
di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengarah kegiatan;

3.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai
Kartanegara selaku penanggungjawab kegiatan;

4.

Direktur Politeknik Negeri Samarinda, sebagai pimpinan lembaga mitra kerjasama;

5.

Tim Tenaga Ahli/Narasumber dari Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Samarinda;

6.

Pimpinan beserta staf Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai
Kartanegara selaku narasumber di bidang ketenagalistrikan Kabupaten Kutai
Kartanegara;

7.

Pimpinan beserta staf Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kutai Kartanegara selaku pembina sekaligus praktisi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
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8.

Pimpinan beserta staf Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Timur selaku narasumber di bidang Pengembangan Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) di wilayah Kalimantan Timur;

9.

Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten
Kutai Kartanegara selaku penyedia data terkait;

10. Pimpinan beserta staf PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara (Kaltimra) selaku narasumber di bidang ketenagalistrikan Wilayah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara khususnya mengenai Roadmap Listrik Pedesaan PT PLN
(Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) Tahun 20172021;
11. Pimpinan beserta staf PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara (Kaltimra) Area Samarinda beserta PLN Rayon, dan PLN Kantor Jaga selaku
pemberi inforamasi dan penyedia data survei terkait;
12. Pimpinan beserta staf Kantor Kelurahan/Desa/Dusun: Kupang Baru, Mekar Sari,
Menamang Kiri, Menamang Kanan, Tunjungan, Liang Buaya, Bukit Jering, Lamin
Telihan, Teluk Muda, Lamin Pulut, Muara Kembang, Sepatin, Muhuran, Sebelimbingan,
Tanjung Batuq Harapan, dan Enggelam, selaku narasumber utama pada kajian ini;
13. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu.
Demikian laporan hasil kegiatan ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan referensi
bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana penyediaan
energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan, dan untuk perbaikan
selanjutnya diharapkan ada masukan konstruktif dari semua pihak.
Terima kasih.

Tenggarong,

Desember 2021

Tim Penyusun
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: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BBM
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: Cycle Time

CO2

: Carbon Dioksida
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: Direct Current

DED
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DoD

: Depth of Discharge

EBT

: Energi Baru Baru dan Terbarukan
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: Energi dan Sumber Daya Mineral
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: Energi Terbarukan
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Wh

: Watthour

Saluran Udara Tegangan Rendah
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Bab 1
Pendahuluan
1.1.

LATAR BELAKANG

E

nergi listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, usaha
penyediaan energi listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus

ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping
itu, perlu juga diketahui bahwa penyediaan energi listrik bersifat padat modal dan teknologi
dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat
dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dasar negara, dibuat
Undang-undang tentang Ketenagalistrikan dan saat ini berlaku Undang-undang Nomor 30
Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, Pemerintah Pusat dan Daerah diberi wewenang
untuk mengadakan usaha penyediaan energi listrik dan wajib menyediakan dana untuk:
kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan
perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan.
Seperti diketahui bahwa, pembangunan sektor ketenagalistrikan merupakan bagian
terpadu dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, tahapan pelaksanaannya seharusnya
serempak, selaras dan serasi dengan tahapan pembangunan nasional. Rincian
pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan tersebut dituangkan dalam kebijakan
pemerintah yang antara lain meliputi: Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik dan Kebijakan Standardisasi, Keamanan dan Keselamatan, serta
Pengawasan.
Selain itu, isu global mengenai climate change, Paris Agreement 2015, dan barubaru ini telah ditandatangani Pakta Iklim Glasgow (The Glasgow Pact) yang pada dasarnya
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menghendaki adanya pengurangan secara bertahap penggunaan bahan bakar dari fosil
dalam rangka mengurangi efek rumah kaca dan pengurangan emisi gas Co2, memaksa kita
untuk bertransisi/beralih dari penggunaan energy berbasis fosil atau energi tak terbarukan
ke penggunaan energi terbarukan sehingga saat ini kita memasuki masa Transisi Energi.
Dalam hal ini, pemerintah telah membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapi
masa Transisi Energi ini, baik melalui regulasi maupun dari sisi pengembangan dan
pemanfaatan teknologi.
Regulasi mutakhir dalam menghadapi transisi energi ini adalah dikeluarkan
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030 yang diklaim
sebagai RUPTL Hijau dengan tujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mendukung
pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah
kaca. Dengan demikian, perlu peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
terutama pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.
Penggunaan energy listrik sekarang ini tidak terbatas pada fungsi penerangan saja,
tetapi juga sudah menjadi penunjang hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Namun
demikian, sampai sekarang, pemerintah (pusat dan daerah) dengan segala
keterbatasannya, sudah semaksimal mungkin berusaha memenuhi kebutuhan energi listrik
nasional. Disamping keterbatasan dana, pertumbuhan kebutuhan energi listrik belum
sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh
mahalnya pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Oleh karena itu,
pemerintah harus mampu membuat skala prioritas pembangunan ketenagalistrikan seperti
memberikan prioritas pada daerah-daerah tertentu (perkotaan dan perindustrian).
Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik dan masih
ada kesenjangan jarak antar wilayah di beberapa wilayah seperti halnya di Kabupaten Kutai
Kartanegara (Kukar). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius oleh pemerintah pusat atau
pemerintah kabupaten/kota dalam usaha penyediaan energi listrik yang cukup, merata, dan
bermutu namun tetap memperhatikan asas pembangunan ketenagalistrikan yakni
bermanfaat, efisien, berkelanjutan, mandiri, berkaidah usaha yang sehat, kelestarian fungsi
alam, dan semangat otonomi daerah.
Strategi pemerintah pusat dewasa ini adalah menjadikan desa sebagai sasaran
pembangunan utama dan ini merupakan suatu strategi yang sangat tepat, karena mayoritas
masyarakat Indonesia hidup di daerah pedesaan. Sebagai contoh Program Listrik
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Perdesaan yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mengutamakan provinsi dengan rasio
elektrifikasi yang masih rendah. Pemerintah mengharapkan program ini dapat mendorong
peningkatan rasio elektrifikasi pada provinsi tersebut. Selanjutnya peningkatan rasio
elektrifikasi akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan, meningkatkan
kualitas bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan
budaya masyarakat perdesaan, memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan
memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya, meningkatkan
keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Mengaliri listrik ke desa-desa tertinggal yang letaknya jauh dan tersebar di pelosokpelosok negeri membutuhkan pendekatan khusus. Desa-desa ini umumnya sulit dijangkau
moda transportasi biasa karena menantang dari sisi geografis dan prasarana
transportasinya belum memadai, kepadatan penduduk yang rendah, permintaan energi
listrik yang rendah, dan perekonomian perdesaan yang belum berkembang.
Angka rasio elektrifikasi kabupaten belum menunjukkan tingkat kemakmuran
kabupaten karena penyebaran penduduk yang tidak merata dan ada yang terkonsentrasi
pada beberapa desa di berbagai kabupaten. Sampai saat ini, besaran untuk menyatakan
satu desa telah terlistriki masih menggunakan angka 10% dari jumlah rumah tangga atau
kepala keluarga suatu desa yang sudah mendapatkan sambungan tenaga listrik dari
Pemerintah atau Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah atau Rasio Elektrifikasinya lebih
besar dari 10%. Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam agar sasaran program listrik
masuk desa di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dapat tercapai. Di sisi lain banyak sekali
pertimbangan-pertimbangan politis yang lebih berperan di dalam pemilihan desa-desa yang
akan dibangun kelistrikannya.
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 237 desa dan kelurahan yang tersebar di
delapan belas kecamatan. Dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,
masih ada sekitar enam belas desa yang tersebar di tujuh kecamatan yang belum
mendapatkan layanan listrik. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintahan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Perlu langkah strategis untuk memecahkan permasalahan
ketenagalistrikan ini dengan tetap memperhatikan beberapa aspek seperti aspek regulasi,
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aspek pendanaan, aspek kelembagaan, dan aspek sosial budaya, disamping tetap
memperhatikan kearifan lokal yang ada sehingga tujuan pembangunan ketenagalistrikan
dapat tercapai semaksimal mungkin.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, masalah energi listrik masuk dalam Strategi/Prioritas
ke-8 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan. Sedangkan Visi Misi Bupati
Kutai Kartanegara adalah Kabupaten Kutai Kartanegara bebas dari desa yang tidak teraliri
listrik dengan mencanangkan sebuah program yaitu “Terang Kampongku”. Melalui
program ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan beberapa
pihak seperti PT PLN (Persero), lembaga kajian, dan instansi terkait dalam usaha
penyediaan energi listrik khususnya di daerah-daerah pedesaan. Disamping itu, sebelum
usaha penyediaan energi listrik dibangun, perlu kajian mendalam mengenai kemungkinan
penggunaan energi alternatif atau energi terbarukan untuk membangkitkan energi listrik
pedesaan. Hal ini mendukung upaya pengembangan energi baru terbarukan serta
pengurangan efek emisi karbon.
1.2

PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terkait dengan kegiatan

yang dilakukan melalui program Terang Kampongku sebagai perwujudan Program
Dedikasi KUKAR IDAMAN Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diidentifikasikan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1.

Beberapa wilayah belum mendapatkan energi listrik yang diusahakan atau disediakan
oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, baik melalui
Sistem Interkoneksi Ketenagalistrikan Mahakam 150 kV Kalimantan Timur maupun
sistem isolated. Hal ini disebabkan karena tingginya nilai investasi pembangunan
ketenagalistrikan dan akinbatnya berdampak langsung terhadap lambatnya
peningkatan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat terutama yang
berada di wilayah pedesaan

2.

Belum terpenuhinya listrik pedesaan secara cukup baik yang disediakan oleh PT. PLN
(Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun melalui Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartenegara, atau melalui pihak swasta / koperasi di beberapa wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.
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3.

Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Kabupaten Kutai
Kartanegara seperti potensi energi air untuk PLTA dan PLTM / PLTMH, energi biomasa
yang berasal dari limbah kelapa sawit untuk PLTU Biomasa, dan energi surya terutama
untuk PLTS Terpusat

4.

Percepatan pembangunan Listrik Pedesaan melalui program Pengembangan Listrik
Pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih lambat dan masih perlu percepatan
khususnya dalam usaha penyediaan energi listrik.

5.

Belum ada kajian yang komprehensif tentang Roadmap atau peta jalan dan rencana
aksi pengembangan ketenagalistrikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti
PT PLN (Persero) dan Dinas-dinas terkait, baik dinas Provinsi maupun Kabupaten.

6.

Perlu melakukan kajian tentang pengembangan energi alternatif seperti pemanfaatan
energi surya sebagai pembangkit tenaga listrik (PLTS) maupun energi alternatif lainnya
seperti biomassa.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud kegiatan ini diadakan adalah untuk memberikan arah kebijakan dan strategi

penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan dan terbarukan melalui program Terang
Kampongku sebagai perwujudan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN.
Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah:
1.

Terpetakannya rencana strategi dan arah kebijakan penyediaan energy listrik ramah
lingkungan terbarukan pada 16 Desa sasaran, sesuai dengan permasalahan dan
potensinya pasing-masing;

2.

Terpetakannya kesiapan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
sebagai calon pengelola, kesiapan pemerintah desa serta dukungan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat di masing-masing wilayah;

3.

Terpetakannya rencana aksi penyediaan energi listrik ramah lingkungan terbarukan
pada 16 Desa selama lima tahun kedepan.

1.4. TARGET KELUARAN
Target keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pemetaan
permasalahan dan potensi serta rencana aksi dalam memfasilitasi penyediaan energi listrik
ramah lingkungan dan terbarukan di 16 Desa Terpencil/Remote Area yang tidak terjangkau
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oleh layanan PLN selama lima tahun kedepan, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh
BUM Desa.
1.5.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
Adapun ruang lingkup kegiatan penyusunan Roadmap dan rencana aksi program

Terang Kampongku ini adalah dokumen pemetaan permasalahan dan potensi serta
rencana aksi dalam memfasilitasi penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan dan
terbarukan yang sedikitnya menyangkut empat aspek sebagai berikut:
1.

Aspek Regulasi
Aspek regulasi memetakan mekanisme pembiayaan seperti Analisis pola intervensi
Pemkab melalui Bantuan Keuangan kepada Desa, Regulasi Desa seperti Peraturan
Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan regulasi supra desa seperti
Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun Peraturan
Menteri Pedesaan (Permendesa); serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Community Social Responsibility (CSR);

2.

Aspek Kelembagaan
Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam pengelolaan Listrik
Desa dan Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Desa, dukungan BPD dan masyarakat, serta pola dan mekanisme
pembinaan dan pengawasan;

3.

Aspek Teknis
Aspek teknis menyangkut kesiapan lahan, kebutuhan daya, pengelolaan tarif
pelanggan, DED (Detail Engineering Design), tahapan pembangunan serta rencana
anggaran biayanya (RAB);

4.

Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi
Kesiapan masyarakat dalam mendukung program yang telah dicanangkan,
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), mekanisme pengelolaan, serta dampak
perekonomian desa melalui peran BUMDes melalui unit usaha kelistrikan.

1.6.

SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan ini disusun dan disajikan secara sistematis dan terbagi dalam enam bab,

dan lampiran, yang terdiri dari:
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Bab 1 Pendahuluan
Berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, lingkup
kegiatan, keluaran dan sistematika laporan.
Bab 2 Keadaan Umum Daerah
Berisi uraian mengenai keadaan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya masalah
kelistrikan saat ini.
Bab 3 Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan
Berisi uraian mengenai kebijakan dan regulasi di bidang ketenagalistrikan serta
pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Bab 4 Kajian Penyediaan Energi Listrik Program “Terang Kampongku”
Berisi uraian mengenai metode yang dilakukan serta kajian dalam menentukan
lokasi pengembangan energi matahari untuk pengembangan listrik pedesaan.
Bab 5 Desain Teknis
Berisi uraian mengenai konsep serta perhitungan-perhitungan perencanaan PLTS
Terpusat serta spesifikasi teknis baik pekerjaan sipil maupun mekanikal dan
elektrikal.
Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi
Berisi kesimpulan hasil perencanaan serta saran tindak lanjut dalam pelaksanaan
konstruksi.
Lampiran
Berisi uraian mengenai rencana anggaran biaya (RAB) dalam bentuk engineering
estimate, harga satuan upah dan bahan, dan analisys harga satuan pekerjaan.

Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

I-7

Laporan Akhir

Bab 2
Keadaan Umum Daerah
2.1. Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Kalimantan Timur yang secara geografis terletak antara 115°26’28” Bujur
Timur sampai dengan 117°36’43” Bujur Barat, dan antara 1°28’21”Lintang
Utara sampai dengan 1°08’06” Lintang Selatan, dengan batas wilayah
administratif sebagai berikut :
Sebelah utara

: Kabupaten Malinau

Sebelah timur

: Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar

Sebelah Selatan : Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
Sebelah Brata

: Kabupaten Kutai Barat

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
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Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km 2 dan
luas perairan kurang lebih 4.097 km2. Sesuai perkembangan dan pemekaran
wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan.
Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun,
Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak,
Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang, yang
dibagi menjadi 237 desa/kelurahan. Di antara 18 kecamatan di Kabupatern
Kutai Kartanegara, Kecamatan Tabang dan Muara Kaman memiliki wilayah
paling luas, masing-masing 34,64 % dan 11,43 % dari luas wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah
kecamatan Sanga-sanga dan Tenggarong dengan masing-masing 0,78 % dan
1,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk lebih jelasnya
dapat dillihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kecamatan dan Luas Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kecamatan
Samboja
Muara Jawa
Sanga-sanga
Loa Janan
Loa Kulu
Muara Muntai
Muara Wis
Kota Bangun
Tenggarong
Sebulu
Tenggarong Seberang
Anggana
Muara Badak
Marang Kayu
Muara Kaman
Kenohan
Kembang Janggut
Tabang

Luas Wilayah
Km2
Persen
1045,9
3,51
754,5
2,53
233,4
0,78
644,2
2,16
1405,7
4,71
928,6
3,11
1108,2
3,71
1143,7
3,83
398,1
1,33
859,5
2,88
437
1,46
1798,8
6,03
939,09
3,15
1165,7
3,91
3410,1
11,43
1302,2
4,36
1923,9
6,45
7764,50
34,64

Jumlah
Desa/kel.
23
8
5
8
15
13
7
21
14
14
18
8
13
11
20
9
11
19

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki banyak perairan
dan sungai-sungai. Terdapat sekitar 31 sungai besar dan kecil. Sungai
Mahakam merupakan sungai terpanjang dan terbesar yang membentang di
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wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 573 kilometer. Hampir
semua kecamatan dialiri oleh sungai, sehingga menjadi sarana angkutan
utama di samping angkutan darat. Pada Tabel 2.2 ditunjukkan sungai-sungai
besar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tabel 2.2 Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara

No

Nama Sungai

1

Sungai Mahakam

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sungai Loa Haur
Sungai Jembayan
Sungai Kedang Rantau
Sungai Sabintulung
Sungai Pela
Sungai Kahala
Sungai Batangan Muntai
Sungai Mongan
Sungai Kedang Kepala
Sungai Kelinjau
Sungai Belayan
Sungai Kedang Pahu
Sungai Muara Kembang
Sungai Bambangan
Sungai Kutai Lama
Sungai Sanga-Sanga

Panjang ( km)
Seluruhnya Yang dapat
dilayari
573
540
120
180
132
15
10
77
10
20
319
30
65
50
30
65
50
70

80
112
132
15
10
59
10
17
266
21
57
32
21
57
32
55

Lebar
(m)

Kedalama
n (m)

100800
10-30
20-80
30-100
6-15
8-15
12-30
8-15
3-7
40-150
30-100
30-100
5-15
30-100
30-100
5-15
7-12

5-30
2-4
2-6
2-4
3-10
3-7
3-10
3-15
2-6
3-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
3-7

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

2.2.

Kependudukan
Menurut data dalam “Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun

2021”, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk sebanyak
729.382 orang, terdiri dari 329.992 laki-laki dan 296.294 perempuan.
Kecamatan Tenggarong mempunyai penduduk terbanyak dengan jumlah
penduduk sebanyak 106.480 orang, disusul oleh Kecamatan Tenggarong
Seberang dengan jumlah penduduk 67.877 orang, Kecamatan Loa Janan
dengan jumlah penduduk 67.475 orang, Kecamatan Samboja dengan jumlah
penduduk 66.617, dan Kecamatan Loa Kulu dengan jumlah penduduk
sebanyak 51.639 orang. Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah
adalah Kecamatan Muara Wis dengan jumlah penduduk 9.398 orang,
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Kecamatan Tabang dengan jumlah penduduk 11.457 orang, dan Kecamatan
Kenohan dengan jumlah penduduk 11.588 orang.
Dari data tersebut, tampak bahwa penyebaran penduduk Kutai
Kartanegara masih terkonsentrasi di Kecamatan Tenggarong dengan
komposisi sebesar 14,6 %. Hal ini karena Kecamatan Tenggarong merupakan
ibu kota kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian,
sehingga penduduk lebih cenderung untuk tinggal di kecamatan tersebut. Pada
Tabel 2.3 diperlihatkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan
penduduk untuk tiap kecamatan.
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kecamatan
Samboja
Muara Jawa
Sanga-sanga
Loa Janan
Loa Kulu
Muara Muntai
Muara Wis
Kota Bangun
Tenggarong
Sebulu
Tenggarong Seberang
Anggana
Muara Badak
Marang Kayu
Muara Kaman
Kenohan
Kembang Janggut
Tabang
Jumlah

Luas
Wilayah
(km2)
1045,9
754,5
233,4
644,2
1405,7
928,6
1108,2
1143,7
398,1
859,5
437,0
1798,8
939,09
1165,7
3410,1
1302,2
1923,9
7764,50
27263,10

Penduduk
66.617
41.569
19.728
67.471
51.639
19.396
9.398
36.655
106.480
40,925
67.877
33.416
46.656
26.832
45.885
11.588
25.810
11.457
729.382

Penduduk/km2
63,69
55,08
84.52
104,74
36,74
20,89
8,48
32,05
267,47
47,61
155,32
18,56
49,68
23,01
13.46
8,90
13,42
1,48
26,75

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

2.3.

Sosial Ekonomi

2.3.1 Kesejahteraan

Secara umum, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas
hidup manusia yang biasa disebut dengan “kesejahteraan”. Namun, hingga saat
ini masih sulit untuk mengetahui ukuran kesejahteraan dan sering menjadi
perdebatan. Hal ini karena kesejahteraan mengandung makna yang
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menyangkut segala sendi kehidupan manusia. Terciptanya kesejahteraan
rakyat merupakan salah satu tujuan utama pendirian suatu negara. Sejahtera
dapat diartikan sebagai keadaan sentosa dan makmur, yang dapat diwujudkan
sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari dimensi
fisik, materi maupun rohani.
Terwujudnya kesejahteran bagi seluruh rakyat merupakan tugas utama
yang diemban oleh pemerintah Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara. Perwujudan kesejahteraan tersebut utamanya
dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan
memiliki perspektif jangka panjang. Program pembangunan kemudian
direfleksikan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan
tingkat kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan yang
berkualitas. Dengan kata lain, mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk
meningkatkan kualitas hidup rakyat pada setiap lapisan yang ada.
Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara
beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan
dampak positif terhadap berbagai aktifitas pembangunan khususnya di bidang
ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto
(PDRB) baik harga konstan maupun harga berlaku yang terus mengalami
peningkatan. Kondisi perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat
dijabarkan melalui sektor-sektor yang mengacu pada PDRB, sehingga
identifikasi perekonomian berdasarkan sektor akan mengarah pada potensi
strategis perekonomian yang akan menjadi unggulan sektoral.
Tingkat sosial ekonomi suatu daerah dapat diukur dari indikator
tingkat kesejahteraan penduduknya.

Indikator tingkat kesejahteraan

penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari angka
kemiskinan, indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator tenaga
kerja.
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung mengalami
penurunan, di mana tahun 2001 masih sebesar 85.400 orang (19,75 % dari
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

II - 5

Laporan Akhir

jumlah penduduk) menurun menjadi 75.400 orang (16,39 % dari jumlah
penduduk) pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 jumlah penduduk
miskin menurun lagi menjadi sebanyak 72.900 orang (14,96 % dari jumlah
penduduk). Tetapi, pada tahun 2004 jumlah penduduk meningkat menjadi
75.404 orang (13,94 % dari jumlah penduduk). Tahun 2005 jumlah penduduk
miskin kembali menurun menjadi 70.385 orang atau sebesar 12,84 % dari
jumlah penduduk. Terakhir, menurut data tahun 2020 Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Kartanegara tingkat penduduk miskin Kabupaten Kutai
Kartanegara makin menurun menjadi 7,31%. Hal ini tentu diharapkan akan
semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga target pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai.
2.3.2 Kesehatan

Dalam rangka menciptakan manusia yang sehat dan produktif, serta
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Berbagai
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk telah dilakukan
pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya melalui pemerataan
sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan secara merata,
mudah dan murah serta dapat menjangkau masyarakat luas. Upaya tersebut
diarahkan untuk memantapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
yang pada akhirnya dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
produktif dan pada akhirnya kesejahteraan lahir dan batin dapat tercapai.
Selain itu juga diadakan berbagai penyuluhan kesehatan yang ditujukan agar
penduduk mempunyai kesadaran untuk berperilaku sehat.
Upaya pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat tercermin
dari adanya pembangunan sarana kesehatan. Pada tahun 2020 jumlah rumah
sakit yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak tiga buah
yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit di
Kecamatan Tenggarong Seberang, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di
Kecamatan Samboja, dan Rumah Sakit Dayaku Radja di Kecamatan Kota
Bangun.
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Tabel 2.4 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Samboja
Muara Jawa
Sanga-Sanga
Loa Janan
Loa Kulu
Muara Muntai
Muara Wis
Kota Bangun
Tenggarong
Sebulu
Tenggarong
Seberang
Anggana
Muara Badak
Marang Kayu
Muara Kaman
Kenohan
Kembang
Janggut
Tabang
Jumlah

12
13
14
15
16
17
18

Rumah
Sakit
1
1
1

Rumah Puskes
Bersalin
mas
3
1
1
3
2
1
1
2
3
2
2

-

-

1
2
2
2
2
1

3

-

1
32

Puskemas
Pembantu

Pos
yandu
79
33
30
58
47
30
17
59
93
44
60

Poliklinik
3
7
2
1
1
2
7
5

25
52
29
48
21
16

3
6
1
4
1

7
10
8
18
7
10

1
44

9
171

19
760

17
8
4
5
9
6
4
15
10
9
15

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

Sementara itu, sarana kesehatan berupa Puskesmas (Pusat Kesehatan
Masyarakat) telah tersedia di delapan belas kecamatan yang ada dengan
jumlah keseluruhannya sebanyak tiga puluh dua buah seperti ditunjukkan
pada Tabel 2.4. Jumlah Puskesmas terbanyak berada di Kecamatan Samboja,
Loa Janan, dan Tenggarong dengan masing-masing berjumlah tiga buah. Untuk
klinik kesehatan, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), maupun Polindes
(Pondok Bersalin Desa) sudah cukup memadai dalam artian jumlahnya sudah
cukup banyak di masing-masing kecamatan.
Selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan, tenaga
penolong persalinan juga faktor penting dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan penduduk. Pemilihan tenaga yang berpengalaman sebagai
penolong persalinan sangat penting untuk menghindari kematian ibu dan bayi
pada saat persalinan. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga kesehatan
seperti dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya karena mereka telah
menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan yang aman.
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Semakin banyak kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan tersebut,
diharapkan semakin baik tingkat keselamatan ibu dan bayinya.
2.3.3

Perekonomian
Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih

sangat bergantung pada sektor pertambangan dengan hasil tambangnya
umumnya diekspor ke pasar global.
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016– 2020
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kategori/ Lapangan
Usaha
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
B. Pertambangan dan
Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H. Transportasi dan
Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi
K. Jasa Keuangan
L. Real Estate
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan

Q.
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa Lainnya
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO

2018

2019

2020

20 895 250,13

21 723 167,34

22 238 238,94

105 847 128,58

102 487 974,47

89 150 211,65

6 603 247,56
76 844,86
50 084,06

6 903 536,28
85 430,87
53 791,95

6 688 340,36
96 001,50
56 252,33

12 375 009,03
5 816 262,35

13 247 951,57
6 348 822,67

12 761 134,77
6 455 342,33

1 595 191,46

1 747 293,28

1 783 413,11

470 834,24

529 990,43

527 175,47

1 060 573,64
496 753,67
747 205,84
50 572,87
2 539 683,36

1 176 690,35
539 123,53
784 380,26
53 347,99
2 706 469,35

1 279 446,00
561 690,65
792 017,13
52 449,62
2 620 977,82

1 840 655,88
1 075 575,99

1 981 065,37
1 227 880,80

2 021 986,13
1 553 438,15

379 512,26
161 920 385,78

425 671,14
162 022 587,64

419 700,47
149 057 816,45

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

Oleh karena itu, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara
umum dipengaruhi oleh perekonomian global sehingga walaupun beberapa
komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019, secara umum
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PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Seperti
ditampilkan pada Tabel 2.6, nilai PDRB Kutai Kartanegara yang tahun 2019
mencapai Rp 162.022,59 miliar, menurun sebesar 8,00 persen menjadi Rp
149.057,82 miliar di tahun 2020.
Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB
yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 % terhadap perekonomi Kutai
Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan, sektor
Konstruksi (8,56 %), dan sektor Industri Pengolahan (4,49 %). Sedangkan
sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 %
terhadap perekekonomian Kutai Kartanegara. Dilihat dari sisi pengeluaran,
jenis pengeluaran yang sangat berpengaruh terhadap PDRB Kutai Kartanegara
tahun 2019 adalah net ekspor barang dan jasa yang mendominasi 50,05 %.
Sementara persentase jenis pengeluaran yang memiliki distribusi terendah
terhadap PDRB adalah perubahan inventori sebesar 0,07 %, seperti yang
diperlihatkan pada Gambar 2.5.
2.3.4 Budaya

Kondisi sosial budaya Kabupaten Kutai Kartanegara sangat beragam
karena penduduknya yang heterogen dengan berbagai suku yang masingmasing masih mempunyai kebiasaan atau adat yang masih melekat. Di
samping itu pola hidup masyarakat pedalaman sangat khas baik cara
bermasyarakat maupun cara bercocok tanam yang masih mengikuti cara
nenek moyang, yaitu berpindah-pindah. Ragam kegiatan penduduk yang
mempunyai ciri tersendiri tersebut merupakan satu potensi yang dapat
dikembangkan sebagai aset budaya untuk dijadikan atraksi atau tontonan
yang menarik bagi masyarakat maupun pengunjung.
Kebiasaan penduduk pedalaman dan pemandangan khas berupa
pemukiman yang cenderung berada di antara hutan dan tepian sungai
menunjukkan bahwa penduduk telah menyatu dengan alam (hutan maupun
sungai). Karena itu pola tanamnya masih tradisional atau berpindah dari satu
lahan ke lahan yang lain dengan rentang waktu yang cukup lama antara 5-10
tahun, dengan maksud lahan yang ditinggalkan telah subur kembali. BudayaPenyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”
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budaya yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terkenal di
mancanegara terutama seni tradisionalnya baik berupa tari-tarian, rumah
adat (lamin), maupun kerajinan tangan berupa patung kayu. Lamin
merupakan rumah panjang berbentuk panggung dengan panjang 100 – 150 m
yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan dapat digunakan untuk
upacara adat penyambutan tamu, ritual, kesenian dan juga penginapan bagi
para pengunjung.
Komposisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang heterogen
dan terdiri dari penduduk asli yaitu suku Kutai, Suku Dayak, serta pendatang
dari berbagai suku lainnya, merupakan salah satu nilai tambah yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka program pembangunan khususnya pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan. Kebiasaan hidup bertoleransi akibat budaya,
suku, dan agama yang berbeda akan memudahkan ketika melakukan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan/mufakat.
Sarana peribadatan penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
sangat beragam jenisnya. Hal ini berkaitan dengan bervariasinya jenis agama
yang dipeluk oleh para penduduk. Dilihat dari struktur penduduk menurut
agamanya maka mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
merupakan penganut Agama Islam dan Agama Kristen.
Masyarakat Kutai yang terdiri dari banyak suku memiliki bahasa yang
beragam. Beberapa bahasa sub suku yang sudah tidak dipergunakan lagi atau
sudah punah adalah bahasa Umaa Palaa, Umaa Luhaat, Umaa Palog. Bahasabahasa tersebut dulunya lazim digunakan oleh masyarakat Dayak di hulu
maupun hilir Mahakam. Sekarang Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
telah dikenal hampir di seluruh pelosok Kutai Kartanegara dan digunakan
sebagai bahasa dalam acara-acara resmi serta untuk berkomunikasi dengan
orang luar daerah.
2.3.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat
kemajuan suatu daerah. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan
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kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan.
Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga
yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa.
Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD
hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan
bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di
sekolah-sekolah, tidak hanya dibawahi oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) saja, tetapi ada juga
yang dibawahi oleh kementerian lain, seperti

Kementerian

Agama,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan
lain-lain.
Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Pendidikan Negeri/Swasta
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kecamatan
Samboja
Muara Jawa
Sanga-Sanga
Loa Janan
Loa Kulu
Muara Muntai
Muara Wis
Kota Bangun
Tenggarong
Sebulu
Tenggarong Seberang
Anggana
Muara Badak
Marang Kayu
Muara Kaman
Kenohan
Kembang Janggut
Tabang
Jumlah

TK
45
22
5
38
28
15
7
25
34
21
43
13
24
19
19
4
16
17
395

Jumlah Sarana Pendidikan
SD
SLTP
SMA
41
22
16
31
33
17
11
39
42
27
34
23
29
24
36
14
19
14
472

12
5
3
9
12
5
4
10
18
6
11
6
12
8
11
4
7
2
145

6
1
1
2
3
3
1
4
7
3
4
1
3
4
3
1
2
2
51

SMK
5
3
2
5
3
1
2
8
2
4
1
3
1
1
1
1
43

Sumber Data: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

Banyaknya sekolah dari tingkat SD hingga SMU/SMK di Kabupaten Kutai
Kartanegara sejak tahun ajaran 2019/2020 hingga 2020/2021 tercatat tidak
mengalami perubahan. Secara umum sekolah-sekolah negeri maupun swasta
yang berada di bawah Kemendikbudristek jumlahnya jauh lebih besar
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dibanding dengan yang di luar Kemendikbudristek. Tahun 2020 jumlah SD
Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 438 sekolah sedangkan
SMP Negeri sebanyak 101 sekolah SMA negeri sebanyak 33 sekolah. Untuk
sekolah swasta ada 34 SD, 42 SMP dan 20 SMA. Tabel 2.6 memperlihatkan
jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2021.

Gambar 2.2 Gedung SD di Desa Kupang Baru

2.4.

Iklim dan Curah Hujan
Iklim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh

iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan
penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian
musim yang jelas.
Tabel 2.7 Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kutai Kartanegara
No.

Bulan

Curah Hujan (mm3)

Hari Hujan (hh)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November

241
1419
123
190
291
181
167
148
207
223
250

11
7
8
11
14
11
15
12
18
14
15

12.

Desember

226

16

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021
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Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak
geografisnya yaitu iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata
26° C, di mana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi
mencapai 5°C - 7°C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000 - 4.000
mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130 - 150 hari/tahun. Curah
hujan terendah yaitu dari 0 - 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai, dan
semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat. Kondisi curah
hujan dan hari hujan Kabupaten Kutai Kartanegara seperti pada Tabel 2.7.
Karakteristik iklim di Wilayah Kecamatan Muara Kaman pada
umumnya dan Desa Kupang Baru pada khususnya termasuk dalam kategori
iklim tropika basah, dengan rata-rata curah hujan 100,67 mm dengan hari 6
hh. Pada periode 19 tahun terakhir, rata-rata bulan basah (curah hujan
tertinggi) terjadi antara bulan November sampai Mei, dan rata-rata bulan
kering (curah hujan terendah) terjadi antara bulan Juni sampai Oktober.
2.5.

Kondisi Kelistrikan

2.5.1 Kondisi Kelistrikan Kalimantan Timur

Energi listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi
kehidupan manusia, di mana semua aktifitas manusia berhubungan dengan
energi listrik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat populasi
penduduk Indonesia yang semakin tinggi maka permintaan akan energi listrik
semakin meningkat. Energi listrik sebagai sumber kehidupan masyarakat
selain berfungsi sebagai penerangan, juga berfungsi sebagai energi dalam
mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari. Kebutuhan akan
energi listrik dari pelanggan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Untuk
tetap dapat melayani kebutuhan listrik dari para konsumen, sistem pelayanan
energi listrik haruslah dikembangkan seirama dengan kenaikan kebutuhan
akan energi listrik. Saat ini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan
konsumen merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis.
Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan konsumen
secara menyeluruh.
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Usaha penyediaan energi listrik di Kalimantan Timur terutama dikelola
oleh perusahaan milik negara, PT PLN (Persero) atau sering disingkat PLN.
Dengan luasnya wilayah dan kegiatan ekonomi yang tersebar, penyediaan
listrik di Kalimantan Timur dilakukan juga oleh perusahaan swasta non-PLN
dan lembaga pengelola listrik desa. Adapun penyediaan energi listrik di
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh PLN, melalui Sistem
Kalimantan, yaitu sistem interkoneksi ketenagalistrikan 150 kV, yang pada
saat ini, jaringannya menghubungkan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sistem ini akan terus dikembangkan untuk
melayani seluruh wilayah Kalimantan yang disesuaikan dengan perkembangan beban. Beberapa wilayah yang belum tersambung ke Sistem
Kalimantan dilayani oleh sistem isolated 20 kV. Untuk daerah yang
berpenduduk relatif sedikit dan terpencil, kebutuhan listriknya dilayani
melalui jaringan tegangan rendah 220 volt yang tersambung langsung dengan
pembangkit listrik setempat.
Pertambahan jumlah penduduk yang semakin cepat juga diiringi
partumbuhan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan terhadap energi listrik
juga semakin tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan eknomi harus ditunjang
oleh penyediaan dan penyaluran energi listrik yang memadai. Penggunaan
energi listrik sekarang ini merupakan salah satu kebutuhan penting dalam
kehidupan masyarakat dan seringkali dianggap salah satu tolak ukur taraf
kemajuan sejalan dengan perkembangan teknologi.
Kalimantan Timur sebagai salah satu Provinsi di Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Menurut data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur maka pertumbuhun ekonomi
sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi sejalan denga meningkatnya kebutuhan
akan energi listrik. Porsi terbesar pemakaian listrik di Kalimantan Timur
adalah dari pelanggan sektor rumah tangga, yaitu sebesar 60% dari total
pemakaian listrik PT PLN (Persero); berikutnya sektor bisnis 25%, sektor
publik 9%, dan sektor industri 6%. Rendahnya pangsa dan pertumbuhan
pemakaian listrik sektor industri di Kalimantan Timur disebabkan oleh masih
terbatasnya kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi listrik dari PT PLN
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(Persero), sehingga sebagian industri menggunakan pembangkit listrik sendiri
(captive power).
Pada Tabel 2.8 jumlah pelanggan listrik PLN tahun 2011 – 2017 di
Provinsi Kaltim. Jumlah pelanggan dari tahun ke tahun makin meningkat
seiring dengan peningkatan penduduk serta peningkatan ekonomi. Jumlah
pelanggan sektor rumah tangga tumbuh paling besar dibanding sektor lain,
dengan pertumbuhan secara rata-rata 10.2% per tahun, disusul kemudian
oleh sektor industri: 9.2%, sektor bisnis 8.7%, dan terakhir sektor publik 8.1%.
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tabel 2.8 Komsumsi Energi Listrik (GWh) Provinsi Kalimantan Timur
Rumah
PertumBisnis
Publik
Industri
Total
Tangga
buhan
1,161.3
494.9
187.6
140.5
1,984.3
8.1%
1,324.2
539.6
204.3
142.6
2,210.7
11.4%
1,431.5
578.2
222.5
144.0
2,376.2
7.5%
1,625.2
633.3
242.5
152.3
2,653.3
11.7%
1,707.5
698.2
260.8
165.8
2,832.3
6.7%
1,801.7
757.9
281.6
170.2
3,011.4
6.3%
1,748.9
775.7
277.6
192.5
2,994.5
-0.2%

Sumber Data : RUKD Kaltim 2019-2032

Namun jika hanya dilihat dari pertumbuhan pelanggan tahun 2017
seperti pada Tabel 2.9 pertumbuhan pelanggan terbesar adalah sektor industri
yang mencapai 16.8%, dan sektor bisnis 8.1%; sedangkan sektor rumah tangga
hanya tumbuh 7.4%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan PT PLN
(Persero) untuk melayani pelanggan industri, seiring dengan semakian
meluasnya jaringan transmisi dan kapasitas pembangkit listrik.
Tabel 2.9 Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun

Rumah
Tangga

Bisnis

Publik

Industri

Total

PertumBuhan

2011

465.0

30.8

13.7

0.206

509.7

8.10%

2012

529.8

32.7

14.9

0.229

577.6

13.5%

2013

606.5

36.9

18.4

0.241

662.0

14.7%

2014

676.3

40.9

19.0

0.267

736.6

11.0%

2015

727.3

43.9

20.1

0.282

791.6

7.5%

2016

775.0

46.8

20.0

0.298

842.1

6.4%

2017

832.5

50.6

21.6

0.348

905.0

7.9%

Sumber Data : RUKD Kaltim 2019-2032
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Rasio Elektrifikasi (RE) di Kalimantan Timur pada tahun 2017 secara
rata-rata sebesar 84.07%. Rincian rasio elektrifikasi tiap Kabupaten/Kota di
Kalimantan Timur diperlihatkan pada Tabel 2.10. Untuk wilayah perkotaan,
Rasio Elektrifikasi sudah mendekati 100% (di atas 92%); antara lain di Kota
Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Wilayah dengan Rasio
Elektrifikasi di atas 80% yaitu: Berau, Penajam Paser Utara, dan Kutai Timur.
Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur
Desa Berlistrik

Jumlah
No

Kabupaten/Kota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desa

Balikpapan
34
Berau
110
Kutai Kartanegara
237
Samarinda
59
Kutai Timur
141
Bontang
15
Penajam Paser Utara
54
Paser
144
Kutai Barat
194
Mahakam Ulu
50
Tot
1.038
al
Sumber Data : RUKD Kaltim 2019-2032

PLN
34
60
189
59
45
15
54
90
102
11
659

Non-PLN
50
37
96
53
82
30
348

Jumlah
34
110
226
59
141
15
54
143
184
41
1.007

Desa
Belum
Berlistrik
11
1
10
9
31

Rasio Desa
Berlistrik
(%)
100.00%
100.00%
95.36%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.31%
94.85%
82.00%
97.01%

Wilayah lain yang Rasio Elektrifikasinya masih di bawah 70% adalah:
Kutai Barat, Paser, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara. Di Kalimantan Timur
sudah hampir seluruh desa berlistrik. Rasio desa berlistrik pada tahun 2017
secara rata-rata sebesar 97%, atau hanya sekitar 3% desa yang belum
berlistrik di Kalimantan Timur. Desa yang belum berlistrik terletak di wilayah
Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Paser.
Sedangkan pada enam wilayah kabupaten/kota lainnya sudah seluruh desa
berlistrik.
Beberapa upaya untuk melayani kebutuhan listrik bagi penduduk yang
lokasinya jauh dari jaringan listrik antara lain adalah dengan membangkitkan
listrik dari sumber energi setempat atau dengan Genset, baik melalui
program Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan perorangan. Jenis-jenis
pembangkit listrik yang menggunakan energi setempat yang dimanfaatkan
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untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan yaitu: Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
2.5.2

Kondisi Kelistrikan Kabupaten Kutai Kartanegara
Energi listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara di-supply oleh PT PLN

(Persero) melalui jaringan interkoneksi Sistem Kalimantan 150 kV. Karena
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai wilayah yang cukup luas dan pusatpusat bebannya tersebar di beberapa daerah, pasokan energi listrik harus
dilayani dari beberapa Gardu Induk (GI). Gi ini berfungsi sebagai titik
percabangan pelayanan ke beban. Beberapa GI yang ada di wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara seperti GI Embalut Tanjung Batu Tenggarong Seberang, GI
Bukit Biru di Tenggarong dan GI Kota Bangun di Kota Bangun.
Energi listriknya dibangkitkan dari pusat-pusat Pembangkit Listrik
yang posisinya tersebar di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Timur,
termasuk didalamnya, beberapa pusat pembangkit berada di Kabupaten Kutai
Kartanegara seperti: PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) Tanjung
Batu milik PT PLN (Persero), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Embalut
Tenggarong Seberang (PT CFK/IPP), dan beberapa PLTD (Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel). Selebihnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.
Pusat-pusat pembangkit ini terinterkoneksi dengan pusat-pusat
pembangkit lain dan pusat-pusat beban melalui jaringan Transmisi (Tegangan
Tinggi) dan Distribusi (Tegangan Menengah). Fungsi jaringan transmisi ini
adalah untuk menyalurkan energi listrik yang dikirim oleh pembangkit melalui
Transformator yang ada pada GI.
Secara umum, pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik di
Kalimantan Timur pada saat ini terdiri atas:
1. Pembangkit listrik milik PT PLN (Persero);
2. Pembangkit listrik milik IPP (produsen listrik swasta, Independent Power
Producer) yang menjual listrik ke PT PLN (Persero);
3. Pembangkit listrik yang disewa PT PLN (Persero);
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4. Excess power (kelebihan daya milik perusahaan swasta) yang dijual ke PT
PLN (Persero);
5. Pembangkit listrik milik pemegang Wilayah Usaha;
6. Pembangkit listrik untuk keperluan sendiri yang dimiliki perusahaan
swasta (captive power);
7. Pembangkit listrik yang dikelola badan usaha listrik desa.
Pada Tabel 2.11, diperlihatkan data pembangkit listrik milik PT PLN
(Persero) dan IPP di Kalimantan Timur yang beroperasi pada tahun 2018,
dengan bahan bakar batubara, gas bumi, dan bahan bakar minyak.
Tabel 2.11 Pembangkit Listrik PLN dan IPP Provinsi Kalimantan Timur

No

Pembangkit Listrik

Kapasita
s
(MW
2x110
)

Batubara

Balikpapan

Bahan
Bakar

Lokasi

1

PLTU Teluk Balikpapan

2

PLTU Tanjung Redep

2x7

Batubara

Berau

3

PLTMG Bontang

2x7

Gas Bumi

Bontang

4

MPP Bontang

30

Gas Bumi

Bontang

5

PLTG Sambera

2x20

Gas Bumi

Kutai Kartanegara

6

PLTU Embalut

50

Batubara

Kutai Kartanegara

7

PLTG Kaltim Peaking

2x50

Gas Bumi

Kutai Kartanegara

8

PLTGU Tanjung Batu

60

Gas Bumi

Kutai Kartanegara

9

PLTG Senipah

2x41

Gas Bumi

Kutai Kartanegara

10

PLTU Muara Jawa

2x27.5

Batubara

Kutai Kartanegara

11

PLTD Keledang PLTD

33.6 Minyak Solar

Samarinda

12

Karang Asam PLTD

31.8 Minyak Solar

Samarinda

13

Loa Raya PLTD

10.0 Minyak Solar

Kutai Kartanegara

14

Batakan PLTD Gn.

12.6 Minyak Solar

Balikpapan

15

Malang

24.0 Minyak Solar

Balikpapan

16

PLTD Cab. Balikpapan

83.3 Minyak Solar

Balikpapan

17

PLTD Cab. Samarinda

23.7 Minyak Solar

Isolated Tersebar

18

PLTD Cab. Bontang

46.2 Minyak Solar

Isolated Tersebar

19

PLTD Cab. Berau

14.8 Minyak Solar

Berau

Total
Sumber Data : RUKD Kaltim 2019-2032

944.
8
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Jaringan

transmisi

listrik

di

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

menggunakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV terinterkoneksi
dari jaringan interkoneksi listrik Sistem Kalimantan. Jaringan transmisi Sistem
Kalimantan di Kalimantan Timur saat ini membentang dari Tanah Grogot,
Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang, hingga Sangatta. Untuk
wilayah-wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum tersambung
dengan jaringan interkoneksi Sistem Kalimantan, sistem kelistrikannya
menggunakan jaringan transmisi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV.
Sementara, sistem kelistrikan perdesaan menggunakan Jaringan Tegangan
Rendah (JTR) 220 V.
Tabel 2.12 Desa Belum Berlistrik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
No

1

2

Kecamatan

MUARA KAMAN

KENOHAN

No

Desa/Kelurahan

1

Kupang Baru

2

Menamang Kanan

3

Menamang Kiri

4
5

Tunjungan
Liang Buaya

6
7
7

Bukit Jering

8

Teluk Muda

9

Lamin Pulut

Keterangan
Kupang Baru dan Dusun
Mekar Sari

Lamin Telihan

3

MUARA JAWA

10

Kel. Muara Kembang

4

ANGGANA

11

Sepatin

5

KOTA BANGUN

12

Muhuran

13

Sebelimbingan

6

MUARA MUNTAI

14

Tanjung Batuq Harapan

7

MUARA WIS

15

Enggelam

Enggelam dan Dusun
Ketibeh

Data: Bappeda Kukar Tahun

Dengan luasnya wilayah dan kegiatan ekonomi yang tersebar,
penyediaan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan sebagian besar
oleh PT PLN (Persero), yang teriterkoneksi ke Sistem Kalimantan. Sedangkan
beberapa daerah terisolasi yang jauh dari jangkauan jaringan PT PLN
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(Persero) masih menggunakan pembangkit jenis PLTD yang lazim disebut Unit
Listrik Desa.
Dalam RUKD (Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah) Kalimantan
Timur Tahun 2018-2023, Rasio desa belum teraliri listrik dari PT PLN
(Persero) di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 93,36% (lihat Tabel 2.11).
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 4,64 % desa belum teraliri
listrik dari PLN. Namun menurut data dari BAPPEDA Kabupaten Kutai
Kartanegara, masih terdapat 15 Desa yang belum menikmati listrik dari PT PLN
(Persero). Desa-desa tersebut tersebar di tujuh kecamatan dan data ini dapat
dilihat pada Tabel 2.12. Gambar 2.3 memperlihatkan salah satu wajah
perkampungan di dusun Mekar Sari di Desa Kupang Baru yang belum teraliri
listrik dari PLN.
Di dusun ini, sudah terdapat lampu untuk penerangan jalan namun
demikian, belum semua segmen jalan telah mendapatkan lampu penerangan
tersebut. Lampu penerangan tersebut berupa solar cell yang terpasang pada
tiang-tiang lampu penerangan.

Gambar 2.3 Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru

2.5.3

Kondisi Kelistrikan 15 Desa yang belum dapat pasokan listrik PLN
Untuk menunjang ekonomi dan kegiatan harian lima belas desa maka

desa-desa tersebut mengusahakan listrik sendiri bagi keperluan desanya
dengan cara dikelola secara bersama-sama atau secara perorangan. Energi
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listrik sebagian besar diperoleh dari Generator-set (genset) atau PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
1.

Desa Kupang Baru
Desa Kupang Baru yang merupakan salah satu dari lima belas desa yang

belum teraliri listrik dari PLN, mengusahakan listrik sendiri dari bantuan
perusahaan yang berada dekat dengan desa.

Gambar 2.4 Genset di Desa Kupang Baru

Desa induk Kupang Baru memiliki dua unit genset dengan kapasitas
masing 160 kVA dan 140 kVA seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4.
Pengelolaan kelistrikan dikoordinir oleh kepala desa dengan memungut iuran
dari masyarakat untuk biaya operasional. Biaya operasional bahan bakar juga
masih dibantu dari perusahaan yang ada sekitar desa.

Gambar 2.5 Jaringan Listrik existing di Desa Kupang Baru

Listrik yang dihasilkan oleh kedua Genset

tersebut disalurkan ke

rumah-rumah masyarakat melalui jaringan listrik 220/380 Volt, penghantar
Sambungan Rumah (SR). Jaringan listrik tersebut diperlihatkan pada Gambar
2.5. Pembangkit hanya beroperasi sekitar 4-5 jam per hari, mulai dari jam
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18.00 hingga jam 22.00. Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya
operasional, utamanya biaya untuk pembelian bahan bakar.

Gambar 2.6 Genset dan Jaringan Listrik di Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru

Demikian juga dengan Dusun Mekar Sari yang merupakan bagian dari
Desa Kupang Baru, namun wilayahnya terpisah dari desa induk. Dalam
memenuhi kebutuhan listriknya, masyarakat dusun Mekar Sari mendapatkan
bantuan dari perusahaan berupa satu unit Genset dengan kapasitas 60 kVA
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.6. Genset dikelola secara bersama
dan dioperasikan dari jam 18.00 – 06.00 selama 12 jam, selebihnya untuk
keperluan masing-masing rumah. Mereka juga masih memeliki genset pribadi
untuk dioperasikan pada siang hari.
2.

Desa Menamang Kiri
Desa Menamang Kiri juga belum teraliri listrik PLN. Sumber energi

listrik diperoleh dari genset desa dan genset pribadi. Genset desa merupakan
bantuan dari program community social responsibility (CSR) perusahaan
perkebunan yang beroperasi di lokasi wilayah desa tersebut. Listrik yang
dihasilkan oleh genset PLTD dengan kapasitas 135 kVA didistribusikan secara
merata ke rumah-rumah penduduk di desa Menamang Kiri dengan daya listrik
kurang lebih sebesar 240 Watt per rumah, dan hanya menyala antara pukul
06.00 sampai dengan 23.00 karena keterbatasan ketersediaan bahan bakar
minyak (BBM). Jaringan listriknya diperlihatkan pada Gambar 2.7. Sebagian
rumah memiliki suplai listrik dari PLTS Tersebar dengan rata-rata kapasitas
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50 Wp yang masih berfungsi, yang dioperasikan dari pukul 23.00 hingga 06.00.
Rumah tangga yang tidak lagi memiliki sumber listrik dari PLTS Tersebar
biasanya berupaya memiliki genset sendiri.

Gambar 2.7 Jaringan Listrik di Desa Menamang Kiri

3.

Desa Menamang Kanan
Desa Menamang Kanan merupakan salah satu desa dari 19 desa di

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur. Luas Desa Menamang Kanan 338,59 km2 atau sekitar 9,93% dari
3.410,10 km2 luas wilayah Kecamatan Muara Kaman. Jarak dari ibu kota
kecamatan ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar 90 km.
Nama Kampung Menamang diambil dari kata sebuah pohon kayu yang
bernama Kayu Memang, yaitu kayu yang sangat berbisa (beracun) di mana
setiap orang yang melintas di sekitar pohon dapat terkena racunnya, sehingga
mengakibatkan kelumpuhan (tak bisa berjalan) bahkan kematian. Istilah”
Memang” ini lalu berkembang menjadi” Menamang”.
Energi listrik di desa Menamang Kanan disuplai oleh PLTD/genset
dengan kapasitas 135 kVA yang didistribusikan secara merata ke rumahrumah penduduk melalui jaringan listrik tegangan rendah 220/380 Volt
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8. Daya listrik per rumah adalah kurang
lebih sebesar 240-Watt dan hanya menyala antara pukul 18.00 s/d 23.00,
karena keterbatasan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Untuk
memenuhi kebutuhan harian, masyarakat secara individu juga masih memiliki
Genset ukuran kecil.
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4.

Gambar 2.8 Jaringan Listrik di Desa Menamang
Kanan

Desa Tunjungan

Desa Tunjungan yang merupakan salah satu desa dari 19 desa di
kecamatan Muara Kaman, juga belum mendapat aliran listrik dari PLN. Desa
Tunjungan dengan luas wilayah 311,86 km2 terbagi dalam 2 dusun dan 8 RT,
Pemukiman desa Tunjugan dibelah Sungai Kedang Rantau. Salah satu jalan di
Desa Tunjungan diperlihatkan pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Salah Satu Jalan Desa Di Desa Tunjungan

Untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya masyarakat desa
Tunjungan mengoperasikan genset secara individu karena belum terdapat
listrik yang dikelola secara bersama-sama. Biaya operasional untuk
penggunaan genset secara pribadi ini sangat membebani masyarakat.
5.

Desa Liang Buaya
Desa Liang Buaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara

Kaman yang secara geografis terletak antara 116045’ – 116052’ Bujur Timur
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dan 0001’-0002’ Lintang Selatan. Desa Liang Buaya yang dibelah oleh Sungai
Kedang Rantau mempunyai luas wilayah 91,62 km2 dengan kepadatan
penduduk sekitar 123 jiwa/km. Desa ini juga merupakan salah satu desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum menikmati listrik PLN. Genset yang
digunakan diperlihatkan pada Gambar 2.10
Dalam memenuhi kebutuhan energi listrik, Desa Liang Buaya
mengoperasikan Genset desa dengan kapasitas 100 kVA yang merupakan

Gambar 2.10 Genset 100 KVA milik Desa
Liang Buaya

Gambar 2.11 Jaringan Listrik Desa Liang
Buaya

bantuan dari pemerintah. Biaya operasional diupayakan secara bersama-sama
oleh warga masyarakat. Genset di Desa Liang Buaya beroperasi dari jam 18.00
hingga jam 23.00 dan belum memungkinkan untuk beroperasi 12 jam apalagi
24 jam karena tingginya biaya operasional dan pemeliharaan. Penyaluran
listrik dari Genset yang ada ke rumah-rumah melalu jaringan tegangan rendah
220/230 V. Jaringan listriknya diperlihatkan pada Gambar 2.11.
6.

Desa Sepatin
Desa Sepatin adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Anggana dan

berada di area kepulauan Delta Mahakam. Terletak paling jauh dari ibu kota
Kecamatan Anggana, yaitu dengan jarak 79 km dan hanya bisa diakses melalui
transportasi sungai dengan kapal atau perahu. Luas Desa Sepatin 624,87 km 2
atau sekitar 34,74% dari 1.798,80 km2 luas wilayah kecamatan Anggana.
Pemukiman di Desa Sepatin terpisah di tiga lokasi yang masing-masing
disebut sebagai Dusun 1 Bennati, Dusun 2 Bennati, dan Dusun 3 Bennati yang
masing-masing terpisah sejauh kurang lebih 10 km. Dusun 3 Bennati adalah
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dusun paling hilir dari Desa Sepatin dan berbatasan langsung dengan Selat
Makassar. Gambar 2.12 memperlihatkan kondisi perkampungan Desa Sepatin
yang dikelilingi perairan.
Menurut data survei, sampai saat ini desa Sepatin memiliki penduduk
sebanyak 4.047 jiwa, dengan kepala keluarga (KK) sejumlah 1.065. Penduduk
di Dusun 1 Bennati berjumlah 2.455 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 660,

Gambar
Sepatin

2.12

Kondisi Perkampungan Desa Gambar 2.13 Jaringan Tegangan Menengah di Desa
Sepatin

Dusun 2 Bennati berjumlah 1.337 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 335,
dan penduduk di Dusun 3 Bennati berjumlah 255 jiwa, dengan kepala keluarga
sebanyak 70 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sepatin
adalah nelayan, dan sebagian kecil adalah pedagang dan pelaku wirausaha.
Pengelolaan listrik di Desa Sepatin dapat dikatakan paling baik
dibanding semua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum teraliri
listrik PLN. Desa Sepatin memiliki satu unit genset dengan kapasitas 200 kVA.
Penyaluran dilakukan melalui jaringan tegangan menengah 20 kV untuk
menjangkau semua pelosok desa Sepatin seperti ditunjukkan dalam Gambar
2.13.
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Berjarak 13 dari desa Sepatin melewati jalur sungai, terdapat dusun
Tanjung Berukang yang juga merupakan wilayah desa Sepatin. Suasana dusun
Tanjung Berukang ditunjukkan pada Gambar 2.14.
7.

Desa Lamin Telihan
Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan mempunyai luas 146,18 km2.

Desa Lamin Telihan terletak paling jauh, berjarak 39 km dari ibu kota
kecamatan yang terletak di desa Kahala. Sama halnya dengan desa-desa lain
yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN, pemenuhan kebutuhan
energi listrik disuplai dari genset-genset individu yang dimiliki masyarakat dan
dikelola oleh BUMDes setempat. Selain itu juga terdapat PLTS dalam bentuk
solar home system (SHS) yang diperoleh dari bantuan dana hibah pembukaan
lahan sawit. Bahkan masyarakat, secara individu, melengkapi masing-masing
unit SHS-nya dengan inverter agar bisa menyuplai peralatan rumah tangga
bertegangan AC seperti TV. Salah satu dusun di desa Lamin Telihan adalah
Dusun Malong yang salah satu sudutnya ditunjukkan dalam Gambar 2.15.

Gambar 2.15 Kondisi Perkampungan di Dusun Malong Desa
Lamin Telihan

8.

Desa Teluk Muda
Desa Teluk Muda dengan luas153,64 km2 juga berada dalam wilayah
Kecamatan Kenohan. Letaknya 22 km dari Kahala, yang merupakan Ibu
Kota Kecamatan Kenohan. Saat ini, kebutuhan energi listriknya disuplai
dari genset-genset individu yang dimiliki masyarakat, dan SHS yang
diperoleh dari bantuan dana hibah perusahaan. Situasi Desa Teluk Muda
ditunjukkan dalam Gambar 2.16
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Gambar 2.16 Situasi Salah Satu Sudut Desa Teluk Muda

9.

Desa Lamin Pulut
Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan terletak 32 km dari ibu kota

kecamatan, Desa Kahala. Desa ini mempunyai luas 129,77 km2. Sebagaimana
desa lain di Kecamatan Kenohan yang belum mendapat aliran listrik dari PLN,
kebutuhan listrik disuplai dari genset-genset individu yang dimiliki
masyarakat dan dikelola oleh BUMDes setempat. Selain itu, juga terdapat SHS
yang diperoleh dari bantuan dana hibah perusahaan kelapa sawit. Untuk
menyuplai peralatan rumah tangga yang memerlukan tegangan AC 220 V,

Gambar 2.17 Salah Satu Sudut Desa Lamin Pulut (Kantor Desa)

masyarakat membeli inverter. Salah satu sudut Desa Lamin Pulut tampak
dalam Gambar 2.17.
10.

Desa Bukit Jering
Desa Bukit Jering dengan luas 121 km2 merupakan salah satu desa di

Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara geografis
terletak pada titik koordinat -0.166088, 116.677455, Desa Bukit Jering
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terletak 64 km dari Kecamatan Muara Kaman. Agar dapat menikmati listrik,
masyarakat secara individual menggunakan genset. Beberapa masyarakat juga
menggunakan SHS untuk kebutuhan penerangannnya. Lingkungan di Desa
Bukit Jering tampak pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Desa Bukit Jering dari Sungai Mahakam

11. Desa Muhuran
Desa Muhuran berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun dengan luas
55 km2. Jaraknya 18 km dari Kota Bangun Ulu. Berbeda dengan banyak desa di

Gambar 2.19 Suasana Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun

Kecamatan Kota Bangun yang telah menikmati listrik dari jaringan listrik PLN,
Desa Muhuran belum mendapatkannya. Oleh karena itu, kebutuhan listriknya
diperoleh dari genset-genset perorangan dan SHS yang diberikan oleh
perusahaan di sekitarnya melalui program hibah. Suasana Desa Muhuran
tampak pada Gambar 2.19.
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12.

Desa Sebelimbingan
Satu desa lagi di Kecamatan Kota Bangun yang belum mendapatkan

aliran listrik dari PLN yaitu Desa Sebelimbingan. Terletak 35 km dari Kota
Bangun, Desa Sebelimbingan mempunyai luas 49 km 2. Serupa dengan banyak
desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mendapat aliran listrik dari
PLN, kebutuhan listrik masyarakat disuplai oleh genset-genset perorangan
dengan sebagiannya juga menggunakan SHS. Situasi salah satu area di Desa
Sebelimbingan ditunjukkan dalam Gambar 2.20.

Gambar 2.20 Rumah Genset Desa Sebelimbingan

13.

Desa Enggelam
Desa Enggelam merupakan wilayah Kecamatan Muara Wis mempunyai

luas 74,27 km2 dan berjarak 82 km dari Muara Wis. Dengan jumlah penduduk
998 jiwa dan kepadatan penduduk 71%, desa ini merupakan satu-satunya
desa di Kecamatan Muara Wis yang belum menerima aliran listrik PLN. Oleh
karena itu, masyarakat desa ini menggunakan gensetnya masing-masing untuk
memenuhi kebutuhan listrik. Sebagian masyarakat juga mengkombinasikan
dengan SHS. Gambar 2.21 menampilkan suasana salah satu sudut Desa
Enggelam.

Gambar 2.21 Suasana Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis
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14.

Kelurahan Muara Kembang
Muara kembang adalah sebuah Kelurahan di Kabupaten Kutai

Kartanegara yang terletak dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa. Dengan
jarak 15 km dari ibukota Kecamatan, luas wilayahnya mencapai 261 km 2
dengan luas pemukiman sebesar 25.256 hektar. Berbeda dengan desa-desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum menerima aliran listrik PLN,
Kelurahan Muara Kembang memiliki persoalan tersendiri. Karena area tempat
tinggal masyarakatnya yang terpisah, di mana sebagian berada di daratan dan
sebagian lainnya di pulau. Oleh karena itu, hingga kini, hanya masyarakat yang
tinggal di pulau saja yang belum menikmati aliran listrik dari PLN. Hal ini
disebabkan karena kondisi daerahnya yang belum memungkinkan PLN untuk
menarik jaringan listrik di wilayah tersebut. Gambar 2.22 memperlihatkan tim
dari BAPPEDA Kukar bertemu dengan jajaran staf kantor kelurahan dan
suasana di salah satu sudut wilayah Kelurahan Muara Kembang.

Gambar 2.22 Pertemuan antara Tim BAPPEDA Kukar dengan jajaran
perangkat Kelurahan Muara Kembang dan Suasana salah
satu sudut di Kelurahan Muara Kembang

Masyarakat yang belum menerima aliran listrik PLN berada di RT 11, 12,
dan 13. Situasi terkini terkait dengan kelistrikan di RT-RT tersebut adalah:
a.

RT 11 sudah direncanakan diberi bantuan listrik PLTS Komunal tetapi
terkendala perizinan karena izin Clean and Clear yang belum terbit.

b.

RT 12 sama sekali belum mendapat listrik.

c.

RT 13 sudah dapat listrik yang dikelola PT PHM tetapi belum seluruhnya.
Dalam rangka program Terang Kampongku, telah dilakukan

koordinasi awal dengan apparat Kelurahan Muara Kembang untuk membahas
rencana pengadaan listrik bagi masyarakat di wilayah ketiga RT tersebut.
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

II - 31

Laporan Akhir

15.

Desa Tanjung Batuq Harapan
Desa Tanjung Batuq Harapan yang terletak di wilayah Kecepatan Muara

Muntai, berjarak 24 km dari ibukota kecamatan dan memiliki wilayah seluas
49,5 km2. Karena belum mendapat aliran listrik dari PLN, pemenuhan
kebutuhan listriknya dipasok oleh genset-genset perorangan milik masyarakat
dan sebagiannya menggunakan Solar Home System (SHS).
Desa Tanjung Batuq Harapan merupakan desa terpencil yang memasuki
pelosok, desa yang mempunyai danau yang luas bahkan menjadi mata usaha
para nelayan dalam mencari ikan. Desa Tanjung Batuq Harapan memiliki
kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, selain memiliki keindahan alam di
desa Tanjung Batuq Harapan juga mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi
dalam bermasyarakat meskipun penduduknya hanya sedikit namun desa
tersebut memiliki keunggulan yang besar. Pesona

Desa Tanjung Batuq

Harapan dapat dilihat seperti pada Gambar 2.23.

Gambar 2.23 Pesona Suasana Desa Tanjung Batuq Harapan
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Bab 3
Kebijakan Pengembangan
Ketenagalistrikan
3.1

Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan
Kebutuhan terhadap tenaga listrik akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Perlu

usaha yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan pemerintah tentu tidak
mampu melakukannya sendiri karena kemampuannya yang terbatas. Oleh karena itu,
pemerintah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk ikut aktif membangun
fasilitas-fasilitas ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketenagalistrikan. Untuk mendukung undangundang tersebut, digunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa BUM Des merupakan sebuah badan
hukum yang dapat mengelola usaha untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan
demikian, BUM Des, sesuai dengan amanat undang-undang tentang ketenagalistrikan,
dapat melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan dengan tetap memenuhi
syarat-syarat yang diperlukan.
Pembangunan

sektor

ketenagalistrikan

merupakan

bagian

terpadu

dari

pembangunan nasional. Oleh karena itu, tahapan pelaksanaannya seharusnya serempak,
selaras dan serasi dengan tahapan pembangunan nasional. Rincian pelaksanaan
pengembangan ketenagalistrikan tersebut dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang
antara lain meliputi: Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
Kebijakan Standardisasi, Keamanan dan Keselamatan, serta Pengawasan.
Selain itu, isu global mengenai climate change, Paris Agreement 2015, dan baru-baru
ini telah ditandatangani Pakta Iklim Glasgow (The Glasgow Pact) yang pada dasarnya
menghendaki adanya pengurangan secara bertahap penggunaan bahan bakar dari fosil
dalam rangka mengurangi efek rumah kaca dan pengurangan emisi gas karbon, memaksa
kita untuk bertransisi/beralih dari penggunaan energi berbasis fosil atau energi tak
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terbarukan ke penggunaan energi terbarukan sehingga saat ini kita memasuki masa Transisi
Energi. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat langkah-langkah strategis untuk
menghadapi masa Transisi Energi ini, baik melalui regulasi maupun dari sisi pengembangan
dan pemanfaatan teknologi.
3.2

Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Selama ini, upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional oleh

pemerintah dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau disingkat PT PLN
(Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas khusus untuk
menyediakan kebutuhan energi listrik nasional. Namun kemampuan penyediaan dana
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ada tidak sebesar peningkatan
kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Oleh karenanya, dibutuhkan peran pihak lain
termasuk swasta dalam menyediakan investasi dan melaksanakan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi.
3.3

Kebijakan Standardisasi, Keamanan dan Keselamatan, serta
Pengawasan
Tenaga listrik memang dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada

masyarakat dan pembangunan nasional. Akan tetapi, jika tidak dikelola dan dioperasikan
dengan benar, tenaga listrik dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia dan lingkungan dan
bagi manusia dapat terjadi hilangnya nyawa. Karena itu, untuk menyelenggarakan
pembangunan dan pengoperasian infrastruktur ketenagalistrikan yang aman dan untuk
menjaga keselamatan manusia, pemerintah menetapkan kebijakan untuk: standardisasi
serta keamanan dan keselamatan instalasi dan peralatan listrik. Tujuan dari kebijakan
tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh tenaga
listrik, dan meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, juga efisiensi pengoperasian
dan pemanfaatan tenaga listrik.
Untuk standardisasi, pemerintah memberikan kebijakan tentang standar peralatan
tenaga listrik dan standar pemanfaat tenaga listrik. Standar peralatan tenaga listrik meliputi
standar untuk perangkat dan sarana yang terdapat pada instalasi pembangkit, penyaluran,
dan pemanfaatan tenaga listrik. Sedangkan standar pemanfaat tenaga listrik meliputi
standar untuk alat dan produk yang dalam penggunaannya/ pengoperasiannya memerlukan
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tenaga listrik. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia
(SNI)
Untuk keselamatan dan keamanan instalasi listrik, pemerintah memberikan
kebijakan seperti: Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat tanda keselamatan S, serta
Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan (SKTTK). SLO digunakan untuk
menyatakan bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah memenuhi syarat untuk beroperasi,
sertifikat tanda keselamatan digunakan untuk menyatakan apakah peralatan pemanfaat
tenaga listrik sudah memenuhi syarat keamanan penggunaan tenaga listrik, sedangkan
SKTTK digunakan untuk menyatakan bahwa tenaga teknik ketenagalistrikan telah
mempunyai pengetahuan dan skill yang ditentukan untuk mengoperasikan instalasi
ketenagalistrikan.
Dalam kaitannya dengan kebijakan pengawasan ketenagalistrikan, pemerintah
pusat maupun daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan
pembinaan segala aspek ketenagalistrikan. Oleh karena itu secara organisasi, baik di
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun dinas ESDM di provinsi,
terdapat bagian khusus yang menangani pembinaan dan pengawasan. Dalam struktur
organisasi dinas ESDM provinsi misalnya, terdapat seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
Melalui bagian organisasi ini, pemerintah dapat melakukan inspeksi, meminta laporan,
meneliti, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha bidang ketenagalistrikan.
Untuk melakukan seluruh tugas tersebut, pemerintah dibantu oleh inspektur
ketenagalistrikan, yang merupakan tenaga ahli di bidang ketenagalistrikan .
3.4

Kebijakan Pembangunan Listrik Pedesaan dan Percepatannya.
Karena 82% wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan dan 50 % penduduk

Indonesia tinggal di wilayah tersebut, maka usaha pembangunan nasional menempatkan
pembangunan pedesaan sebagai hal yang sangat penting. Untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pemerintah telah dan sedang
melakukan percepatan pembangunan pedesaan dalam berbagai bidang termasuk bidang
ekonomi. Untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dilakukan
pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan listrik.
Hingga saat ini masih banyak desa-desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Menurut data Potensi Daerah Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik,
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terdapat sekitar 2.500 desa yang masyarakatnya belum mendapatkan akses tenaga listrik.
Untuk merealisasikan program pemerintah dalam menyediakan listrik untuk perdesaan,
pemerintah melakukan tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama dilakukan melalui
program listrik perdesaan (lisdes) yang dikelola oleh PT. PLN (Persero). Pendekatan ini
dilakukan utamanya untuk desa yang berada tidak jauh dari jaringan listrik yang ada, atau
rencana pengembangan jaringan listrik dalam jangka pendek.
Pendekatan kedua, dilakukan oleh pemerintah melalui program pembagian (Lampu
Tenaga Surya Hemat Energy (LTSHE) yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di
pedalaman secara tersebar, dan lokasinya jauh dari jaringan listrik. Program ini merupakan
pre-elektrifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2017. Sesuai
dengan nama programnya, masyarakat hanya menikmati listrik dalam bentuk penerangan
di malam hari.
Pendekatan ketiga, diberikan kepada masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya
jauh dari instalasi listrik PT. PLN (Persero), tetapi berada dalam satu wilayah desa. Untuk
masyarakat yang berada dalam kondisi seperti ini, pemerintah mendorong untuk
dikembangkannya jaringan listrik mikro tersendiri yang tidak terhubung dengan jaringan
listrik PLN (micro grid - off grid). Untuk memberikan payung hukum kepada program ini,
pemerintah menerbitkan peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016, sehingga jaringan
listrik mikro ini dapat dibangun dan dikelola oleh badan usaha di luar PLN seperti swasta,
badan usaha milik daerah (BUMD), atau koperasi. Jaringan listrik mikro ini disajikan untuk
menggunakan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
3.5

Kebijakan Pembangunan Listrik Pedesaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara
Sebagaimana daerah lainnya, pembangunan listrik pedesaan juga dilakukan di

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat. Sesuai dengan RUKD Kaltim Tahun 2018-2023, rasio desa teraliri listrik dari
PT PLN (Persero) di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup besar sehingga hanya
tinggal 4,64 % atau 15 desa saja yang belum teraliri listrik PLN. Desa-desa tersebut terletak
di 7 kecamatan berbeda di beberapa ujung wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun
belum teraliri listrik dari PLN, kelima-belas desa tersebut sudah menikmati aliran listrik
mandiri. Aliran listrik tersebut diperoleh dari genset yang umumnya merupakan hasil
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sumbangan perusahaan dari program Community Social Responsibility (CSR). dan
sebagian merupakan pengadaan oleh pemerintah. Walaupun demikian, masyarakat di desadesa tersebut tidak dapat menikmati listrik selama 24 jam karena keterbatasan biaya
operasional, utamanya untuk pembelian bahan bakar. Beberapa desa hanya meinikmatinya
selama lima jam, sebagian lainnya hanya hingga 12 jam.
Agar masyarakat di lima belas desa tersebut dapat menikmati listrik selama 24 jam,
saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program bernama Terang
Kampongku. Dalam program yang digagas Pemerintah Kabupaten dan bekerjasama
dengan PT PLN (Persero) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi
Kalimantan Timur tersebut, pembangunan sarana listrik pedesaan dilakukan dengan
beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui program listrik
desa (lisdes). PT

PLN (Persero) yang mengusahakan tersedianya jaringan-jaringan

distribusi baru untuk menghubungkan desa dengan fasilitas listrik milik PLN. Untuk
keberhasilan program ini, pemerintah daerah memberikan masukan kepada PLN tentang
desa-desa mana saja yang akan dialiri listrik dari PLN. Dengan kerjasama yang telah
dibangun antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan PLN, dalam periode
beberapa tahun ke depan, melalui program lisdes, beberapa desa dari lima belas desa
tersebut akan terhubung dengan jaringan listrik PT PLN (Persero).
Secara geografis, tidak semua desa dapat dijangkau oleh penambahan jaringan
listrik PLN. Jika wilayah desa terletak sangat jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN, atau
kondisi wilayahnya tidak memungkinkan untuk dipasang jaringan PLN, maka solusi lain
harus dipertimbangkan agar desa-desa tersebut memiliki hak yang sama dalam menikmati
listrik selama 24 jam. Salah satu solusinya adalah mengembangkan pembangkit dengan
sumber energi berupa energi baru terbarukan (EBT), yang bisa beroperasi secara mandiri
atau dikombinasikan dengan pembangkit listrik yang ada. Salah satu jenis pembangkit listrik
EBT yang sesuai untuk banyak wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan pembangkit jenis ini sejalan dengan program
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim yang ingin membangun
PLTS-PLTS komunal untuk desa-desa di Provinsi Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik
dan terletak jauh terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat
bekerja sama dengan Dinas ESDM untuk melaksanakan program tersebut di desa-desa
terpencil dalam wilayahnya.
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Ketika sebuah desa pada akhirnya harus menggunakan PLTS, baik yang beroperasi
mandiri maupun yang dikombinasikan dengan pembangkit listrik yang sudah ada
sebelumnya (existing), perlu disiapkan sumber daya manusia dari masyarakat desa yang
bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas tenaga listrik. Sumber
daya manusia ini hendaknya dilatih dan dididik untuk mempunyai pengetahuan dan skill
dasar pengoperasian fasilitas ketenagalistrikan yang ada agar dapat mengoperasikannya
secara aman dan melakukan pemeliharaan dengan benar. Untuk memenuhi syarat-syarat
kecakapan kompetensi, maka setelah dididik dan dilatih, sumber daya manusia
bersangkutan perlu mengikuti uji kompetensi agar mendapat SKTTK (Sertifikat Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan).
3.6

Perimbangan Dalam Menentukan PLTS yang Sesuai Dengan
Kebutuhan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal telah digunakan di beberapa desa

terpencil di Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya ada yang berhasil dioperasikan dan
dikelola dengan baik, seperti di desa Muara Enggelam yang menjadi salah satu percontohan
tingkat nasional, yang hingga saat ini masih beroperasi dengan baik dan memberikan
manfaat bagi masyarakatnya. Namun ada pula yang kurang berhasil karena pemeliharaan
dan pengelolaannya tidak berjalan dengan baik. Secara teknis kerusakan baterai dan
kerusakan instalasi merupakan penyebab dari tidak beroperasinya lagi PLTS-PLTS komunal
tersebut. Perbaikan kerusakan dan penggantian komponen PLTS terutama baterai
memerlukan biaya yang besar. Perlu pengamatan lebih jauh untuk mengetahui penyebab
kerusakan tersebut.
PLTS-PLTS komunal tersebut pada umumnya merupakan sistem off grid yang
menggunakan kapasitas baterai cukup besar, karena direncanakan untuk bekerja penuh 24
jam. Bahkan, kapasitas baterai tersebut ada yang direncanakan untuk bekerja memasok
listrik pada kondisi minim atau tanpa sinar matahari selama tiga hari. Karena komponen
biaya terbesar PLTS adalah baterai, maka kapasitas baterai yang besar menyebabkan
harga PLTS menjadi mahal. Ketika baterai mengalami kerusakan, diperlukan biaya yang
cukup besar untuk membuat PLTS dapat bekerja lagi. Berbeda dengan panel surya yang
memiliki usia pakai efektif antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, baterai pada umumnya
hanya memiliki usia pakai efektif sekitar lima tahun. Pemeliharaan yang baik dapat membuat
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baterai bekerja dengan efektif hingga lima tahun atau lebih. Usia pakai bisa lebih pendek
jika baterai tidak dirawat dengan baik.
Mengingat desa-desa terpencil tersebut pada umumnya telah memiliki pembangkit
listrik berupa Generator Set (genset), dan umumnya beroperasi dari jam enam sore hingga
jam enam pagi keesokan harinya, penggunaan PLTS dapat dikombinasikan dengan Genset
yang ada di mana PLTS bekerja dari jam enam pagi hingga jam enam sore. Dengan cara
ini, kapasitas baterai PLTS tidak perlu terlalu besar karena hanya memasok listrik selama
dua belas jam. Metode lainnya adalah dengan menggunakan sistem on grid atau grid tie, di
mana tegangan DC (searah) keluaran panel surya langsung diubah menjadi tegangan AC
(bolak-balik) oleh inverter tanpa disimpan dalam baterai. Dengan sistem ini, tidak diperlukan
adanya baterai, sehingga biaya pembangunannya jauh lebih rumah. Akan tetapi, metode ini
memerlukan tegangan listrik referensi yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik lain. Karena
di desa terpencil hanya disuplai oleh genset, maka tegangan keluaran genset inilah menjadi
tegangan referensi, dan itu berarti genset harus dinyalakan selama 24 jam. Jika kapasitas
PLTS cukup besar, maka dengan metode ini, energi terbesar di siang hari diberikan oleh
PLTS, sedangkan energi listrik di sore dan malam hari hanya disuplai oleh genset.
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Bab 4
Kajian Penyediaan Energi Listrik
Program “Terang Kampongku”
4.1

Konsep Dasar Kajian
Studi kelayakan penyediaan dan pengadaan energi listrik bertujuan

untuk menilai proyek pengadaan energi listrik di masa datang. Maksud
penilaian adalah untuk memberikan gambaran dan rekomendasi apakah suatu
kegiatan penyediaan energi listrik akan layak dikerjakan dan diadakan, atau
sebaiknya ditunda, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Dipengaruhi oleh
keadaan di masa datang yang penuh ketidakpastian, studi yang dilakukan
tentu akan melibatkan berbagai aspek dan membutuhkan banyak
pertimbangan untuk memutuskannya. Ini menunjukkan bahwa dalam
melakukan studi kelayakan akan dilibatkan tim gabungan dari berbagai ahli
sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti: ekonom, ahli hukum,
psikolog, akuntan, perekayasa teknologi, dan sebagainya.
Studi kelayakan penyediaan energi listrik dan pengadaan sarana
penunjang pengadaan energi listrik, terutama energi listrik untuk pedesaan,
sangat diperlukan oleh banyak kalangan, terutama para investor selaku
pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan
fasilitas, tata peraturan hukum dan perundang-undangan. Kepentingan dari
berbagai pihak tersebut tentunya berbeda antara satu dengan lainnya.
Investor berkepentingan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi,
bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang
diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitikberatkan pada manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi
perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan lain-lain.
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Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan ketersediaan
energi termasuk energi listrik. Indonesia hingga saat ini masih menghadapi
tantangan pemenuhan energi untuk semua warganya. Di tahun 2017, masih
terdapat lima juta rumah tangga atau sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang
belum mendapatkan akses listrik. Dari angka tersebut, sebagian besar berada
di Indonesia bagian timur dan di daerah perdesaan. Saat ini, dari total 82.190
desa di Indonesia, baru sekitar 97% yang sudah mendapatkan akses listrik.
Menurut data Badan Pusat Statistik, masih ada 2.519 desa yang berada dalam
keadaan gelap total.
Keberadaan energi sangat penting bagi daerah perdesaan dalam
kaitannya dengan kemajuan dan peningkatan taraf hidup. Dengan adanya
listrik, masyarakat dapat menggunakan penerangan untuk berbagai aktivitas,
termasuk aktivitas usaha rumah tangga. Pemerintah dalam upayanya untuk
mempercepat program elektrifikasi daerah-daerah terpencil di Indonesia
sebenarnya sudah memiliki aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri
ESDM No. 38 tahun 2016 mengenai Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan
Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil berpenduduk
melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Aturan ini
diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum pada Badan Usaha Milik
Daerah, swasta, dan koperasi untuk bisa mengelola usaha listrik. Kebijakan ini
diharapkan dapat meningkatkan rasio desa berlistrik Indonesia. Kebijakan ini
sangat penting mengingat hingga tahun 2019, PT PLN (Persero) baru mampu
melakukan program listrik perdesaan untuk 504 desa saja.
Pemerintah selalu memberi anggaran melalui Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk program listrik perdesaan. Namun besaran
anggaran tersebut belum mencukupi untuk penyediaan listrik seluruh desa
yang belum mendapatkan aliran listrik. Sumber pendaaan lain adalah Dana
Desa dari pemerintahan sekarang ini. Pemerintah telah memiliki komitmen
untuk menyalurkan Dana Desa untuk tujuan pembangunan infrastruktur,
termasuk di antaranya infrastruktur pembangkit listrik. Skema pendanaan ini
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diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur pembangkit listrik
bagi desa yang membutuhkan pembangkit listrik tersendiri.
4.2

Studi Kelayakan Penyediaan Kelistrikan Desa
Tantangan utama pemerintah dalam menyediakan kebutuhan listrik

desa dan menambah pasokan listrik untuk daerah yang sudah teraliri listrik
adalah kondisi geografis Indonesia yang cukup berat. Di Pulau Jawa saja,
terdapat banyak desa yang medannya sulit untuk dijangkau. Hal ini
menyebabkan jaringan PLN sulit untuk masuk ke desa tersebut. Memperluas
jaringan PLN ke desa-desa yang lokasinya jauh dari jaringan distribusi
terdekat dinilai tidak masuk dalam skala keekonomian PLN karena
memerlukan biaya yang mahal dan waktu pengerjaan yang tidak sebentar.
Penambahan pasokan energi listrik juga memerlukan pembangunan
pembangkit. Hal ini sering terkendala oleh pendanaan, tempat, hingga suplai
bahan bakar yang masih mengandalkan bahan bakar fosil. Untuk beberapa
daerah yang sulit dijangkau, PLN dan pemerintah menyediakan Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit listrik ini memiliki ukuran yang
beragam dan dapat dipindahkan, namun masih menggunakan bahan bakar
fosil yang sangat bergantung pada pasokan bahan bakar, serta memerlukan
maintenance secara berkala. Untuk desa-desa yang lokasinya jauh dari
perkotaan, ketika pasokan bahan bakar sulit diperoleh, maka diperlukan
waktu yang lama agar PLTD tersebut berfungsi Kembali sehingga selama itu
pula masyarakat desa tidak mendapatkan aliran listrik.
Permasalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan pembangkit listrik
berbasis energi terbarukan. Potensi energi terbarukan setempat, seperti sinar
matahari, angin, atau air, dapat menjadi alternatif sumber energi yang
digunakan untuk pembangkit listrik sehingga penggunaan bahan bakar fosil
dapat diganti dengan penggunaan energi yang lebih bersih. Dengan
menggunakan pendekatan desentralisasi energi, ekspansi jaringan listrik PLN
bukan lagi menjadi titik berat. Oleh karena itu, mendorong pemberdayaan
masyarakat untuk mengadakan pembangkitan listrik tersendiri dapat
dilakukan.
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Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah daratan 127.346,92
km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², terletak antara 113°44′ dan
119°00′ Bujur Timur, dan antara 2°33 ‘Lintang Utara dan 2°25’ Lintang
Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan
Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan
Tengah, dibagi menjadi tujuh kabupaten, tiga kota, 107 kecamatan dan 1.032
desa/kelurahan. Tujuh kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibu kota
Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara
dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau
dengan ibu kota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibu kota
Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Long Bagun (pemekaran dari
Kabupaten Kutai Barat). Sedangkan tiga Kota adalah Balikpapan, Samarinda,
dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di
wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang
kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar
pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama
di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang, Sungai Mahakam.
Sebagai provinsi yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk
yang menyebar, penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat khususnya di
wilayah perdesaan dan terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten

dalam

upayanya

menciptakan pembangunan yang merata.
Saat ini, ada empat tantangan dan kendala kelistrikan di desa yaitu
1.

Skala ekonomi tingkat desa relatif kecil;

2.

Investasi kelistrikan kurang menarik jika hanya melayani pengguna
domestik dan non produktif;

3.

Kontur dan topologi desa, menjadi tantangan dan kendala ketiga dan
karena mempersulit pengembangan sistem pembangkit dan distribusi
listrik secara on-grid;

4.

Sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tidak merata di semua desa.
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Rasio elektrifikasi merupakan indikator yang digunakan pemerintah
untuk mengukur jangkauan penyediaan energi listrik di Indonesia, yang
didefinisikan sebagai jumlah rumah yang tersambung dengan listrik tanpa
melihat kualitas penyediaan listrik yang diterima. Tiga pendekatan utama
yang digunakan pemerintah untuk pemenuhan akses energi listrik bagi
masyarakat, yaitu perluasan jaringan PLN, jaringan terisolasi (isolated grid),
dan pendistribusian. Masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan yang
berbeda-beda. Dengan kondisi geografis Kalimantan Timur khususnya
Kabupaten Kutai Kartanegara yang menantang, perluasan jaringan PLN
menjadi terkendala, memerlukan waktu lama untuk penyelesaian, dan
membutuhkan biaya yang juga besar. Dalam upaya mencapai rasio
elektrifikasi 99,9% pada tahun 2024, elektrifikasi desa menjadi pekerjaan
rumah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih sulit untuk
diselesaikan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara,
hingga tahun 2018 masih terdapat 15 desa yang sama sekali belum
mendapatkan akses listrik. Desa-desa tersebut kebanyakan berada di kawasan
pedalaman yang cukup sulit dijangkau.
Program kelistrikan desa lepas jaringan (off-grid) yang didorong
dengan Peraturan Menteri ESDM No 38/2016 hingga saat ini masih dianggap
kurang menarik untuk pihak swasta dan badan usaha milik daerah, padahal
untuk wilayah-wilayah terisolir atau terpencil, pembangkitan tersebar dengan
energi terbarukan adalah pilihan yang lebih layak dibandingkan dengan
perluasan jaringan PLN. Pemerintah perlu mengevaluasi hal ini dan
memperbaiki kebijakan sehingga program kelistrikan desa lepas jaringan
dapat memenuhi kelayakan bisnis dan pihak non-pemerintah dapat terlibat.
Pilihan ini juga harus disertai dengan pertimbangan keberlanjutan pelayanan,
sehingga saat diserahterimakan pada masyarakat dan dikelola oleh institusi
yang ditunjuk, pengoperasiannya tetap berlanjut.
Penyediaan akses energi listrik di Kalimantan Timur khususnya
Kabupaten Kutai Kartanegara juga terkait kualitas listrik yang diterima
masyarakat. Selain kesulitan menjangkau wilayah dan desa terpencil, mereka
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yang sudah memiliki akses listrik juga belum sepenuhnya merasakan listrik
dengan kualitas bagus. Aliran listrik yang hanya beberapa jam dan dengan
kualitas tegangan yang belum bagus, banyak dialami oleh masyarakat,
utamanya yang berada di kawasan padat penduduk dan kawasan pedesaan.
4.3

Program Listrik Desa
Dalam Roadmap Pengembangan Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2024 dimuat beberapa kajian yang meliputi kajian kondisi
kelistrikan pedesaan, kajian sosial, budaya dan ekonomi, serta kajian teknis,
ekonomis dan geografis. Seluruh aspek kajian tersebut dijadikan dasar
pertimbangan dan kriteria pemilihan prioritas desa, sehingga dapat
ditentukan metode pemilihan dan prioritas desa.
Ada beberapa manfaat yang diperoleh mengenai

listrik desa,

diantaranya adalah:
1.

Sebagai penerangan rumah. Sebelum adanya listrik, perumahan tentu
belum seterang sekarang. Kebanyakan orang masih memanfaatkan
lampu pijar, api, maupun lilin untuk penerangan rumah. Tentu saja
penggunaan penerangan tersebut kurang nyaman dan cukup berbahaya,
karena tingginya risiko dari kebakaran. Untuk itu, program listrik masuk
desa sangat penting untuk menerangi rumah-rumah di malam hari
dengan lebih memadai. Tidak hanya itu, penerangan pada jalan-jalan
desa pun dapat diadakan.

2.

Mempermudah pekerjaan rumah tangga. Manfaat selanjutnya adalah
membantu menunjang pekerjaan atau kegiatan rumah tangga sehingga
menjadi lebih mudah. Sumber energi listrik tersebut nantinya bisa
digunakan untuk menghidupkan setrika, rice cooker, blender, mixer, dan
masih banyak lagi peralatan rumah tangga lain yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

3.

Sebagai penghasil panas yang baik. Energi listrik nantinya juga bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan dalam beberapa keperluan
rumah tangga, seperti untuk menanak dan menghangatkan nasi.
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4.

Menciptakan sarana hiburan bagi keluarga. Penggunaan listrik di desa
bisa menciptakan sarana hiburan yang cukup menarik. Seperti
penggunaan smartphone, televisi, play station, dan masih banyak lagi ya
ng lain.

5.

Menghasilkan gerak. Manfaat selanjutnya jika listrik masuk desa adalah
masyarakat dapat menggunakan alat-alat bergerak/berputar seperti
bor, motor listrik, mobil listrik, kipas angin, dll.
Dampak yang diperoleh sebagai hasil program listrik masuk desa, yang

dapat dicatat dari beberapa hasil studi, antara lain adalah:
1.

dapat mendorong pembangunan pertanian di daerah perdesaan, terlebih
lagi apabila terdapat unsur jasa lainnya, misalnya sarana kredit
perdesaan;

2.

dapat menjadi penggerak bagi kegiatan agro industri dan kegiatan
perdagangan;

3.

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perdesaan,
khususnya untuk menikmati penerangan, TV dan radio.

4.

dapat meningkatkan kemampuan membaca bagi masyarakat sekaligus
menurunkan angka buta huruf;

5.

dapat meningkatkan kesempatan bekerja, mengurangi urbanisasi,
ataupun menurunkan kelahiran bayi, meskipun belum dapat diperoleh
data yang meyakinkan.

4.4

Kajian Peran Pemerintahan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat
penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem
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pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti
bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan
ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan
Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa.
Dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah, masyarakat haruslah
dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari
atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu
hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai
lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti
dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan
dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa, dibentuk lembaga
kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat desa.
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan
laporan

keterangan

pertanggungjawaban

kepada

BPD,

serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan
kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun. Laporan
keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana di atas
disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio
komunitas atau media lainnya.
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa
Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan
atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

IV - 8

Laporan Akhir

permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan
kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan
diatur dengan Perda, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.

Kepentingan masyarakat desa;

b.

Kewenangan desa;

c.

Kelancaran pelaksanaan investasi;

d.

Kelestarian lingkungan hidup;

e.

Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa ada konsep-

konsep yang harus dipahami menurut batasan pengertian yang tertuang
dalam ketentuan Umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah:
1.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut
Musrembangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang
akan melaksanakan hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana
kegiatan di desa satu tahunan;

2.

Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan
penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu;

3.

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya
disingkat RPJMDes memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja satuan
perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas
kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

4.

Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RKPDes
adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang
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merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka
ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.
5.

Peraturan desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

6.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa.

7.

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat
APBDes adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan
desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

4.5

Kajian Peran BUMDes dalam pengelolaan Listrik Desa

4.5.1 Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan atau lembaga yang sebagian
besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola
sepenuhnya oleh masyarakat desa guna memperkuat perekonomian desa,
serta meningkatkan pendapatan asli desa yang didirikan berdasarkan
kebutuhan serta potensi desa.
Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat
khususnya masyarakat desa. Selain itu, keberadaaan BUMDes juga diharapkan
dapat menjauhkan dari sistem usaha kapitalis di pedesaan yang akan
memperkaya yang kaya dan melemahkan yang lemah. BUMDes dibangun dan
didasarkan pada inisiatif pemerintah daerah dan/atau masyarakat desa,
potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam yang ada di desa, sumber daya
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manusia yang mampu mengelola BUMDes serta penyertaan modal dari
pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang
diserahkan kepada masyarakat desa untuk sepenuhnya dikelola sebagai
bagian dari BUMDes itu sendiri.
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan
potensi yang dimiliki desa, hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan di
desa dan juga dapat memunculkan potensi yang dapat menjadi salah satu
pemicu majunya desa. Jadi dapat dikatakan, tujuan dari pendirin BUMDes
adalah:
1.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan
minimal) agar berkembang usaha masyarakat desa;

2.

Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan
usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan
peningkatan PADes, dan;

3.

Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam
melakukan penguatan ekonomi di desa.
Hadirnya Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menggerakkan roda

ekonomi di desa yang tujuannya untuk menambah Pendapatan Asli Desa
(PADes). Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu
meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran,
kedepannnya, desa akan semakin sejahtera dan mandiri.
Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang maju dan berkembang
dalam pengelolaannya terdapat prinsip-prinsip penting yang harus dimiliki,
yaitu:
1.

Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik
Desa mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan
kelangsungan hidup usahanya;

2.

Partisipatif, komponen yang terlibat di Badan Usaha Milik Desa bersedia
secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang
dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa;
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3.

Emansipatif, semua komponen yang terlibat di Badan Usaha Milik Desa
harus diperlakukan sama tanpa melihat golongan, suku, dan agama;

4.

Transparan,

aktivitas

yang

berpengaruh

terhadap

kepentingan

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka;
5.

Akuntabel, seluruh kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis maupun administratif; dan

6.

Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dikelola
secara berkelanjutan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik
Desa.

4.5.2 Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
78, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa tersebut
dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan
yang dilakukan dengan tahap perencanaan dan persiapan, mengidentifikasi
desa secara umum, menganalisis aset desa, dan melakukan Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).
Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah
pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengelola lingkup desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di
tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya yaitu Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan di desa perlu
diarahkan untuk mengubah kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.
Kegiatan pembangunan desa masih relevan untuk ditempatkan sebagai
prioritas kebijaksanaan. Pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem
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pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
4.5.3 Pemberdayaan BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1
menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan
dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
memanfaatkan program atau kegiatan yang bisa membuat masyarakat desa
bisa memberdayakan dirinya serta bisa memberdayakan masyarakat yang
lain. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan pemberdayaan adalah
memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang
memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi
mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh
struktur sosial yang tidak adil). Dengan demikian, usaha memberdayakan
masyarakat desa serta melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah
pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan
kita di masa-masa mendatang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan.
4.5.4 Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 89, hasil Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,
pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan
untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana
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bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain
itu, BUMDes yang didirikan diharapkan mampu menjadi pondasi pada
perekonomian untuk desa yang mandiri. Pengembangan usaha ini adalah
untuk melayani dan membantu masyarakat desa dalam mengembangkan
usaha yang lebih produktif dan inovatif yang bisa menunjang perekonomian
masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui
usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan usaha ini juga
dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui dana hibah, bantuan
sosial serta kegiatan dana yang bergulir telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Keberadaan BUMDes telah membawa dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat desa. Adanya BUMDes terbukti dapat meningkatkan
pendapatan asli desa serta meningkatkan kemampuan dalam pengembangan
usaha yang dimiliki masyarakat desa. Peranan BUMDes dalam pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di Desa menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang, karena pengetahuan
masyarakat terhadap program BUMDes masih sangat sedikit sehingga
mengakibatkan kurang berjalannya BUMDes itu dengan baik. Kontribusi untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum banyak dirasakan dan
masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama anggaran dari
BUMDes itu sendiri.
Peranan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat
perdesaan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri
membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Namun, keberadaan
BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan
warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah
akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan di BUMDes.
Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa
di Desa menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa belum dapat
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

IV - 14

Laporan Akhir

memenuhi dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes di Desa juga
masih belum berkontribusi secara penuh. Salah satu faktor penghambat
BUMDes ini yaitu perbedaan paradigma antara stakeholders desa dengan
pihak yang lain. Perbedaan yang dimaksudkan adalah pada perencanaan yang
telah direncanakan dan pemahaman (interpretasi) bagaimana pengelolaan
dana desa tersebut. Selain itu, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam
keterlibatannya dalam program BUMDes, serta masih kurangnya pengetahuan
masyarakat desa dalam pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan
BUMDes.
4.5.5 Peran BUMDes dalam Pengelolaan Listrik Desa

Pelaksanaan Pembangunan sektor tenaga listrik dimaksudkan untuk
mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, baik di daerah
perkotaan maupun perdesaan. Di samping mendorong kegiatan ekonomi,
program listrik masuk desa juga ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan
dan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan. Suatu gagasan pertama
kali mengenai program listrik masuk desa adalah bertujuan untuk
meningkatkan produktifitas desa di bidang pertanian maupun industri.
Dengan tujuan ini, masyarakat perdesaan tidak hanya sekedar menikmati dan
merasakan lampu listrik, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan taraf
hidupnya.
Kondisi dan lokasi serta karakteristik daerah perdesaan di Indonesia
khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat unik dan khas. Hal
ini menimbulkan rasa kewajiban berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi
dalam penyediaan energi listrik di desa. Namun secara umum, penyediaan dan
pengelolaan sistem kelistrikan ini ditangani oleh PT PLN (Persero) sebagai
badan usaha milik negara yang menangani sistem ketenagalistrikan di negara
kita.
Jika PT PLN(Persero) tidak bisa menyediakan listrik pada daerah/desa
yang sulit dijangkau, peran desa setempat sangat diperlukan dengan
memberdayakan BUMDes sebagai pihak penyedia dan pengelolanya. Namun
perlu diketahui bahwa sistem ketenagalistrikan ini tidak hanya membutuhkan
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modal investasi yang besar, tapi juga butuh tenaga teknis pengoperasian dan
pemeliharaan yang kompeten. Oleh karena itu, BUMDes sebagai salah satu
perangkat pemerintahan desa yang ditunjuk sebagai penyedia dan pengelola
sistem ketenagalistrikan desa harus mampu menyediakan tenaga teknis
ketenagalistrikan melalui berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya serta
pihak terkait.
4.6

Kelayakan Pemilihan PLTS

4.6.1 Energi Surya

Energi surya atau matahari merupakan salah satu energi yang sedang
dikembangkan saat ini oleh pemerintah mengingat negara kita adalah negara
tropis, yang mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan
data penyinaran matahari yang dihimpun dari delapan belas lokasi di
Indonesia, radiasi surya di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut
sebagai berikut: untuk kawasan barat dan timur Indonesia dengan distribusi
penyinaran di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sekitar 4,5 kWh/m 2/hari
dengan variasi bulanan sekitar 10%; dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
sekitar 5,1 kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Dengan
demikian, potesi penyinaran matahari rata-rata Indonesia sekitar 4,8
kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%.
Energi surya adalah sumber energi utama yang memancarkan energi
yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi. Pada keadaan cuaca cerah,
permukaan bumi menerima sekitar 1000-Watt energi matahari per-meter
persegi. Kurang dari 30 % energi tersebut dipantulkan kembali ke angkasa,
47% dikonversikan menjadi panas, 23 % digunakan untuk seluruh sirkulasi
kerja yang terdapat di atas permukaan bumi, sebagaian kecil 0,25 %
ditampung angin, gelombang dan arus dan masih ada bagian yang sangat kecil
0,025 % disimpan melalui proses fotosintesis di dalam tumbuh-tumbuhan
yang akhirnya digunakan dalam proses pembentukan batu bara dan minyak
bumi (bahan bakar fosil, proses fotosintesis yang memakan jutaan tahun) yang
saat ini digunakan secara ekstensif dan eksploratif bukan hanya untuk bahan
bakar tetapi juga untuk bahan pembuat plastik, formika, bahan sintesis
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lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi
surya.
Energi surya telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia dan jika
dieksplotasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan
kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih lama.
Matahari dapat digunakan secara langsung untuk memproduksi listrik atau
untuk memanaskan bahkan untuk mendinginkan. Potensi masa depan energi
surya hanya dibatasi oleh keinginan kita untuk menangkap kesempatan.
Energi surya sangat luar biasa karena tidak bersifat polutif, tidak dapat
habis, dapat diandalkan, dan tidak perlu dibeli. Dari sisi kelistrikan,
kekurangan dari energi surya ini adalah daya yang tidak konstan dan arus
energinya rendah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat yang
maksimal, diperlukan kolektor yang berfungsi untuk mengumpulkan dan
mengkonsentrasikan energi yang ditangkap. Umumnya sistem kolektor ini
berharga cukup mahal dan selain itu, sistem-sistem di bumi tidak dapat
diharapkan untuk terus-menerus menerima energi surya, diperlukan sistem
penyimpanan energi, atau konversi energi untuk menyimpan energi yang
selanjutnya akan digunakan pada malam hari atau pada saat matahari tidak
muncul atau cuaca mendung.
4.6.2 Teknologi Energi Surya Fotovoltaik

Salah satu cara untuk menyediakan energi listrik alternatif dari sinar
matahari yang siap untuk diterapkan secara masal pada saat ini adalah
teknologi yang dikenal sebagai Sistem Energi Surya Fotovoltaik (SESF) atau
secara umum dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
(PLTS Fotovoltaik). Sebutan SESF merupakan istilah yang telah dibakukan
oleh pemerintah yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu sistem
pembangkit energi yang memanfaatkan energi matahari dan menggunakan
teknologi fotovoltaik. Dibandingkan energi listrik konvensional pada
umumnya, SESF terkesan rumit, mahal dan sulit dioperasikan. Namun dari
pengalaman lebih dari 15 tahun operasional di beberapa kawasan di
Indonesia, SESF merupakan

suatu

sistem

yang

mudah di
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pengoperasiannya, handal, serta memerlukan biaya pemeliharaan dan operasi
yang rendah. Oleh karena itu, SESF mampu bersaing dengan teknologi
konvensional pada sebagian besar kondisi wilayah Indonesia khususnya pada
pulau - pulau kecil yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN dan tergolong
sebagai kawasan terpencil.
Selain itu SESF merupakan teknologi yang bersih dan tidak mencemari
lingkungan. Beberapa kondisi yang sesuai untuk penggunaan SESF antara lain:
pemukiman desa terpencil, lokasi transmigrasi, perkebunan, nelayan dan lain
sebagainya, baik untuk penerangan rumah maupun untuk fasilitas umum.
Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini di negara-negara
maju, penerapan SESF telah banyak digunakan sebagai suplai energi listrik
untuk gedung-gedung dan perumahan di kota-kota besar.
Pada umumnya modul fotovoltaik dipasarkan dengan kapasitas 50
Wattpeak (Wp) atau kelipatannya. Unit satuan Watt-peak adalah satuan daya
(Watt) yang dapat dibangkitkan oleh modul fotovoltaik dalam keadaan
standar uji. Efisiensi pembangkitan energi listrik yang dihasilkan modul
fotovoltaik pada skala komersial saat ini adalah sekitar 14 - 15 %.
Komponen utama suatu SESF adalah sel fotovoltaik yang berfungsi
mengubah penyinaran/radiasi matahari menjadi listrik secara langsung
(direct conversion). Teknologi sel fotovoltaik yang banyak dikembangkan
dewasa ini pada umumnya merupakan jenis teknologi kristal yang dibuat
dengan bahan baku berbasis silikon. Produk akhir dari modul fotovoltaik
menyerupai bentuk lembaran kaca dengan ketebalan sekitar 6 - 8 milimeter.
Dua jenis sel fotovoltaik yang dapat ditemui di pasaran adalah Monocrystalline
Silicon dan Polycrystalline Silicon. Walaupun saat ini telah banyak jenis sel
surya yang dipasarkan, untuk PLTS rumah dan komunal masih banyak
menggunakan kedua jenis di atas. Agar dapat menghasilkan tegangan dan arus
yang diinginkan, sel-sel surya dirangkai menjadi sebuah modul surya.
Selain modul/panel surya, terdapat komponen-komponen PLTS lainnya
seperti baterai, solar charge controller (SCC), inverter, peralatan listrik, seperti
kabel, stop kontak, pengaman, dan lain-lain. Baterai digunakan untuk
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menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh modul surya. Energi yang
tersimpan ini akan digunakan pada malam hari atau saat matahari tidak
muncul. SCC digunakan untuk mengatur tegangan pengisian baterai agar stabil
karena tegangan keluaran modul surya berubah-ubah sesuai dengan
intensitas matahari. Tegangan yang berubah-ubah dapat memperpendek usia
pakai baterai. Sementara itu, inverter digunakan untuk mengubah tegangan DC
yang disimpan oleh baterai atau dihasilkan oleh modul surya menjadi
tegangan AC yang diperlukan oleh lampu dan peralatan rumah tangga pada
umumnya.
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Bab 5
Desain Teknis
5.1

Kesiapan Kelurahan/Desa
Tujuan pembangunan adalah tercapainya standar hidup masyarakat yang layak,

baik dari segi kesejahteraan, kesehatan, maupun pendidikan. Cita-cita pembangunan
bangsa yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang
maupun jangka menengah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Untuk mencapai cita-cita tersebut, perlu ketersediaan energi yang memadai termasuk
ketersediaan energi di sektor ketenagalistrikan. Ketersediaan energi ketenagalistrikan akan
menjamin berputarnya roda ekonomi pembangunan.
Pembangunan sektor ketenagalistrikan termasuk di dalamnya listrik pedesaan
harus berdasarkan kepentingan masyarakat di pedesaan. Di sisi lain, tingkat kesiapan
masyarakat dalam membangun dan mengelola sektor ketenagalistrikan harus juga
dipertimbangkan karena di sektor ini, disamping membutuhkan modal yang relatif besar,
juga membutuhkan tenaga-tenaga teknis ketenagalistrikan yang kompeten. Oleh karena itu,
perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan masyarakat desa dalam membangun dan
mengelola sistem listrik pedesaan.
Beberapa survey yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan
masyarakat cukup beragam dan sikap masyarakat terhadap pembangunan pembangkit
listrik desa sangat bagus dan bahkan sangat mendukung. Untuk strategi pemberdayaan
masyarakat, perlu strategi dari pemerintah melalui program-program yang langsung
menyentuh kepentinngan masyarakat, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan-pelatihan
pemberdayaan masyarakat, dll.
5.1.1 Desa Kupang Baru
Desa Kupang Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, yang
dibelah oleh Sungai Kedang Kepala. Secara administratif, Desa Kupang Baru berbatasan
dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara, Desa Tunjungan di sebelah timur, Desa
Muara Siran di sebelah selatan, dan Kecamatan Kenohan di sebelah barat. Desa dengan
luasan wilayah mencapai 149 km2 atau sekitar 4,37% dari 3.410,10 km2 luas wilayah
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Kecamatan Muara Kaman. Desa Kupang Baru adalah desa yang ada di tepi sungai Muara
Kedang Kepala, dengan jarak sekitar 132 km dari ibu kota kecamatan. Akses menuju Desa
Kupang Baru melalui akses sungai dengan menggunakan perahu motor selama 2,5 jam
perjalanan.
Menurut data hasil survei, sampai saat ini Desa Kupang Baru memiliki penduduk
sebanyak 1.152 jiwa, dengan kepala keluarga (KK) sejumlah 288. Pemukiman penduduk di
desa Kupang Baru ini terpisah di dua lokasi yang masing-masing disebut sebagai desa induk
Kupang Baru dan dusun Mekar Sari yang antara keduanya berjarak sekitar 40 km. Penduduk
di desa induk Kupang Baru (selanjutnya disebut Desa Kupang Baru) berjumlah 879 jiwa,
dengan jumlah kepala keluarga 218, sedangkan penduduk di dusun Mekar Sari berjumlah
273 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak tujuh puluh KK. Warga di Dusun Mekar Sari
sebenarnya dulunya berasal dari desa induk Kupang Baru. Warga yang tetap bermukim di
desa induk Kupang Baru ternyata saling memiliki hubungan keluarga. Sedangkan mata
pencaharian penduduk Desa Kupang Baru lebih dominan sebagai nelayan, berternak,
berkebun, selain itu juga, sebagai karyawan perusahaan perkebunan, pedagang, dan pelaku
wirausaha.

Gambar 5.1 Salah Satu Sudut Kampung Desa Kupang Baru

Untuk kondisi sistem kelistrikan, Desa Kupang Baru belum mendapat aliran listrik
yang memadai khususnya dari PT PLN (Persero) sebagai penyedia utama energy listrik di
negara ini. Masyarakat Desa Kupang Baru memenuhi kebutuhan energi listriknya dari
Generator Set (Genset) desa dan beberapa dari Genset perorangan. Genset desa dikelola
oleh perangkat desa dengan waktu operasi dari jam 18.00 hingga 23.00. Karena sudah
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merasakan manfaat dari listrik, masyarakat Desa Kupang Baru sangat siap untuk
mendapatkan listrik desa yang dapat beroperasi selama 24 jam. Bahkan masyarakat sudah
lama menantikan adanya listrik yang beroperasi dalam waktu 24 jam dengan harapan,
masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan bahkan dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.
Pada beberapa waktu lalu, Kepala Desa telah mengirim surat ke BAPPEDA Kutai
Kartanegara perihal pernyataan kesiapan lahan untuk penempatan instalasi PLTS Komunal.
Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai lokasi dan luas areal yang dapat digunakan
sebagai tempat pemasangan instalasi PLTS Komunal.
Berdasarkan survey Tim BAPPEDA, disimpulkan bahwa lokasi tersebut visible untuk
menjadi lokasi PLTS Komunal, baik dari sisi geografis maupun ekonomis. Secara geografis,
lokasi tersebut berada pada posisi sekitar garis khatulistiwa. Hal ini menunjukkan bahwa
lokasi tersebut dapat memperoleh radiasi matahari secara maksimal. Dari sisi jarak, lokasi
tersebut tidak terlalu jauh ke pusat-pusat beban (konsumen/masyarakat), dengan demikian,
tidak membutuhkan jaringan penghantar (kabel) yang panjang.
Dari sisi pengelolaan keuangan, masyarakat Desa Kupang Baru juga sudah sangat
mampu untuk membayar biaya operasional listrik desa karena keadaan ekonomi
masyarakatnya relatif sangat baik. Namun demikian, tetap diperlukan pengelolaan yang
lebih baik lagi. Dalam hal ini, peran BUMDes sangat diharapkan, mengingat BUMDes
mempunyai posisi strategis dalam memberdayakan potensi masyarakat/desa.

PENGAWAS

PENASEHAT

SEKRETARIS

DIREKTUR

Kepala Divisi Usaha
Perdagangan

Divisi Usaha Pertanian
dan Perkebunan

BENDAHARA

Divisi Usaha
Penyedia Jasa

Gambar 5.2 Draft Susunan Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Kupang Baru
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Pada akhir tahun ini, akan dibentuk kepengurusan baru lembaga BUM Desa Kupang
Baru, dan kepengurusan baru ini dibuat dengan mengacu pada peraturan yang terkait,
masukan-masukan dari berbagai pihak seperti PMD Kutai Kartanegara, dan lainnya. Draft
struktur organisasi BUMDes Kupang Baru diperlihatkan pada Gambar 5.2.
Desa Kupang Baru yang secara geografis terletak jauh dari jangkauan listrik PT PLN
(Persero). Oleh karena itu, Desa Kupang Baru lebih sesuai jika membangun atau
mengadakan pembangkit listrik sendiri, baik dalam bentuk pembangkit model konvensional
maupun pembangkit berbasis Energi Terbarukan. Namun demikian, berdasarkan programprogram pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah kabupaten/kota,
pengembangan energi mengarah ke pengembangan energi terbarukan (green energy).
Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mencanangkan beberapa program di bidang energi
yang mengarah ke pengembangan energi terbarukan.

Gambar 5.3 Pemandangan di Dusun Mekar Sari

Dusun Mekar Sari adalah bagian dari Desa Kupang Baru berjarak sekitar 20 km dari
desa induk Kupang Baru. Untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya, Dusun Mekar Sari
mengoperasikan genset desa yang beroperasi selama 12 jam, dari jam 18.00 sampai
dengan jam 06.00 pagi. Seperti halnya masyarakat di desa induknya, masyarakat Dusun
Mekar Sari juga sangat berharap untuk mendapatkan listrik desa yang dapat beroperasi 24
jam. Gambar 5.3 memperlihatkan pemandangan salah satu sudut Dusun Mekar Sari.
5.1.2 Desa Tunjungan
Desa Tunjungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, yang
dibelah oleh Sungai Kedang Rantau. Secara administratif, Desa Tunjungan berbatasan
dengan Desa Liang Buaya di sebelah utara, Desa Sabintulung di sebelah timur, Desa Muara
Kaman Ulu di sebelah selatan, dan Desa Muara Siran di sebelah barat. Desa Tunjungan
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memiliki luas wilayah mencapai 311,86 km2 yang terbagi dalam 2 dusun dan 8 Rukun
Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Tunjungan mencapai 990 jiwa (2019) dengan jumlah
rumah tangga sebanyak 293 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan kepadatan penduduk Desa
Tunjungan sebanyak 3 jiwa per km2.
Kebutuhan energi listrik di Desa Tunjungan dipenuhi oleh Generator Set (Genset)
perorangan dan tidak terdapat Genset milik desa. Oleh karena itu, dari segi kesiapan
ekonomi, masyarakat sudah sangat siap bila desa mereka mendapatkan pasokan listrik
yang beroperasi selama 24 jam. Hal ini dianggap sangat mendesak karena jika
menggunakan Genset pribadi, masyarakat harus mengeluarkan biaya operasi yang jauh
lebih mahal (high-cost operation).
Masyarakat Desa Tunjungan akan sangat mampu membayar biaya listrik jika dipasok
dari PT PLN (Persero) mengingat kehidupan ekonomi masyarakatnya sudah sangat baik.
Gambar 5.4 memperlihatkan suasana pemukiman di Desa Tunjungan.

Gambar 5.4 Pemukiman di Desa Tunjungan

Mata pencaharian masyarakat Desa Tunjungan adalah nelayan dan wirausaha
sarang burung walet. Selain itu, masyarakat juga sudah cukup lama menantikan adanya
listrik yang beroperasi selama 24 jam karena akan membuat hidup lebih baik, meningkatkan
taraf hidup, dan meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan potensi yang ada.
Jika nanti masyarakat harus mengelola listriknya secara mandiri, karena tidak
menggunakan listrik dari PT PLN (Persero), BUM Des yang telah didirikan oleh perangkat
desa Tunjungan akan dapat melakukan pengelolaan sepenuhnya. Tentu saja BUM Des
perlu mendapatkan pembinaan terlebih dahulu agar lebih siap mengelola sistem
kelistrikannya secara mandiri.
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5.1.3 Desa Liang Buaya
Desa Liang Buaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, yang
secara geografis terletak antara 116o 45' - 116o 52' Bujur Timur dan 0o 01' - 0o 02' Lintang
Selatan. Luas wilayah Desa Liang Buaya 91,62 km 2,dengan jumlah penduduk 1131 jiwa
dengan kepadatan penduduk 123 jiwa per km2 terbagi atas 2 dusun dan 7 RT.
Secara administratif, Desa Liang Buaya berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
di sebelah timur dan utara, Desa Sedulang di sebelah timur, dan Desa Tunjungan di sisi
sebelah selatan. Desa Liang Buaya yang dibelah sungai Kedang Rantau ini sebelumnya
adalah bagian dari Desa Muara Kaman Ulu. Desa Liang Buaya resmi menjadi desa definitif
setelah pemekaran Desa Muara Kaman Ulu pada tahun 2004.
Untuk mencukupi kebutuhan listriknya karena belum ada dari PLN, masyarakat
Desa Liang Buaya mendapat pasokan energi listrik dari Genset 100 kVA yang dikelola oleh
perangkat desa dan beroperasi dari jam 18:00 hingga jam 23:00. Karena itu, masyarakat
sangat menantikan adanya listrik yang bisa beroperasi selama 24 jam karena mereka ingin
meningkatkan taraf hidupnya dan membuat hidupnya lebih nyaman. Dari sisi ekonomi,
masyarakat Desa Liang Buaya sudah sangat siap bila desa mereka mendapatkan pasokan

Gambar 5.5 Suasana Desa Liang Buaya

listrik desa yang beroperasi selama 24 jam dengan biaya rendah karena biaya operasional
genset desa cukup tinggi. Masyarakat Desa Liang Buaya juga akan mampu membayar
operasional listrik desa karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Liang Buaya sudah
sangat baik. Mata pencaharian mereka di antaranya adalah nelayan dan wirausaha sarang
burung walet. Gambar 5.5 memperlihatkan suasana di salah satu sudut Desa Liang Buaya.
Jika masyarakat perlu mengelola listrik desanya secara mandiri, BUM Des Liang
Buaya sebagai Badan Usaha Milik desa yang didirikan oleh perangkat desa akan mampu
melakukannya, tentu dengan mendapatkan pembinaan lanjutan terlebih dahulu.
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5.1.4 Desa Sepatin
Desa Sepatin itu berada di kawasan Delta Mahakam masuk dalam wilayah
Kecamatan Anggana. Desa Sepatin terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Tanjung Berukang,
Dusun Muara Ilo dan Dusun Tanjung Pimping dan terdiri dari 13 RT. Luas wilayah Desa
Sepatin 624,87 km2 berjarak sekitar 79 km dari ibukota kecamatan, Anggana. Jumlah
penduduk Desa Sepatin 4.047 jiwa dengan kepadatan penduduk 6,48 jiwa/km2.
Karena belum mendapatkan listrik dari PLN, masyarakat Desa Sepatin
mengusahakan kebutuhan energi listriknya melalui Genset yang dikelola olah perangkat
desa dengan jam operasi, dari jam 18.00 – 23.00. Karena biaya operasional genset desa
cukup tinggi, masyarakat sangat mengharapkan adanya listrik desa atau dari PLN yang
dapat beroperasi 24 jam dengan biaya lebih murah.
Walaupun masyarakat sudah sangat mengharapkan adanya listrik dari PLN atau
listrik dari sumber lain yang beroperasi 24 jam dengan biaya murah, tetapi keadaan
geografisnya menjadi pertimbangan bagi PLN untuk membangun instalasinya. Desa Sepatin
yang terletak di pesisir bahkan dikelilingi oleh laut membuat penduduk bermukim secara
berkelompok di pulau-pulau kecil dengan bentuk rumah panggung yang dihubungkan
dengan jalan/jembatan kayu. Transportasi air seperti speed-boat atau perahu ketinting
digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari dan transportasi ke dan dari kota
Kecamatan Anggana. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga terutama untuk akses layanan
publik. Gambar 5.6 memperlihatkan suasana lingkungan Desa Sepatin di salah satu sudut.
Jika masyarakat Desa Sepatin harus mengelola listriknya sendiri, maka telah ada
BUM Desa “Karya Sepatin” yang berdiri pada tahun 2014. Namun selama ini, BUMDes
tersebut belum maksimal dalam mengelola berbagai macam unit usahanya karena
minimnya sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kapasitas dalam bidang
manajemen dan kelembagaan. Secara kelembagaan BUM Desa “Karya Sepatin” didirikan
berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUM Desa, AD/ART, dan Surat
Keputusan Pengurus BUM Desa. Namun, dokumen-dokumen tersebut belum memadai
karena disusun dalam situasi belum memahami konsep, regulasi, dan manajemen BUM
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Desa. Akibatnya, BUM Desa secara kelembagaan dan manajemen usaha masih belum
tertata dengan baik, sehingga memerlukan pembinaan.
Dalam hal ekonomi, mata pencaharian masyarakat di Desa Sepatin cukup beragam.
Sebagai desa laut atau pesisir terluar di Kabupaten Kutai Kartanegara yang langsung

Gambar 5.6 Lingkungan Desa Sepatin

berhadapan dengan Laut Selat Makassar mayoritas penduduk Sepatin berprofesi sebagai
nelayan. Masyarakat umumnya bekerja sebagai nelayan tangkap, pencari kepiting dan
udang, tambak, dan berbagai macam profesi yang berhubungan dengan hasil laut.
5.1.5 Kelurahan Muara Kembang
Kelurahan Muara Kembang berada dalam wilayah Kecamatan Muara Jawa,
berdasarkan keputusan Bupati Kukar No.574/SK-Bup/HK/2013 tanggal 17 Juli 2013. Secara
geografis Kelurahan Muara Jawa terletak 40’-50’ lintas selatan 117o bujur timur berbatasan
sebelah utara dengan Kecamatan Sanga-Sanga, sebelah selatan berbatasan dengan Selat
Makasar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana, dan sebelah barat
berbatasan dengan Kelurahan Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Pesisir, Muara Jawa Ulu,
Kelurahan Tampole dan Kelurahan Dondang. Kelurahan Muara Kembang dengan luas 261
km2 dengan jumlah penduduk 3.473 jiwa, dengan kepadatan penduduk 13 jiwa/km 2.
Suku/etnis yang ada di Kelurahan Muara Kembang cukup bervariasi, di antaranya:
Suku Bugis, Jawa, Kutai, dan Banjar yang dapat hidup menyatu dan harmonis. Sebagian
besar wilayah Kelurahan Muara Kembang adalah daratan sehingga sebagian besar
warganya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, sebagian lokasi juga berupa
sungai yang memiliki potensi ikan, kepiting, udang, dan tumbuhan nipahnya. Oleh sebab itu,
selain bertani, mata pencaharian lain adalah sebagai nelayan.
Sebagian wilayah Kelurahan Muara Kembang sebenarnya sudah mendapatkan aliran
listrik PLN, tetapi sebagiannya lagi belum, terutama wilayah yang berlokasi di laut. Untuk itu
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mereka sangat mengharapkan adanya listrik yang beroperasi selama 24 jam, yang dapat
digunakan sebagai fasilitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menambah
jam kerja atau mengerjakan hal produksif lainnya. Jika wilayah tersisa harus mengelola
listriknya sendiri, BUMDes Muara Kembang telah dibentuk dan dapat melakukannya, namun
memerlukan pembinaan dan pendampingan terlebih dahulu.Gambar 5.7 memperlihatkan
suasana lingkungan di RT 11 Muara Pegah.

Gambar 5.7 Salah Satu Sudut Kampung RT 11 Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang

5.1.6 Desa Menamang Kanan
Desa Menamang Kanan merupakan salah satu desa dengan di Kecamatan Muara
Kaman. Dengan luas wilayah mencapai 338,59 km2, Menamang Kanan menjadi desa
dengan luasan terbesar ketiga di Muara Kaman setelah Desa Menamang Kiri dan Desa
Muara Kaman Ulu. Secara administratif, Desa Menamang Kanan berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan timur, Desa Menamang Kiri di sebelah barat,
dan Desa Sedulang di sebelah selatan. Jumlah penduduk Desa Menamang Kanan tercatat
sebanyak 1.280 jiwa yang tersebar di 5 Rukun Tetangga (RT). Jika dibandingan antara
jumlah penduduk dengan luas wilayah, kepadatan penduduk Desa Menamang Kanan hanya
4 jiwa per km2. Pemukiman di Desa Menamang Kanan dan SHSnya diperlihatkan pada
Gambar 5.8.
Kebutuhan listrik Desa Menamang Kanan saat ini disuplai oleh genset milik desa
dengan kapasitas 135 kVA yang didistribusikan secara merata ke rumah-rumah penduduk
dengan daya listrik tiap rumah kurang lebih sebesar 240 Watt. Genset hanya hidup antara
pukul 18.00 hingga 23.00 perhari selama 3 s/d 4 hari dalam seminggu karena keterbatasan
ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Sebagian rumah yang memiliki PLTS Solar Home
System (SHS) yang masih aktif berfungsi, dapat memanfaatkan listrik dengan kapasitas 50
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saat diperlukan tambahan energi listrik. Untuk rumah tangga yang sudah tidak lagi memiliki
PLTS Tersebar, biasanya mengupayakan untuk memiliki Genset sendiri. Dengan kondisi ini,
masyarakat sangat mengharapkan adanya listrik yang dapat beroperasi selama 24 jam.
Masyarakat Desa Menamang Kanan sendiri siap untuk mengelola dan membayar listrik desa

Gambar 5.8 Pemukiman di Desa Menamang Kanan dan SHSnya

bila diberi kepercayaan melakukannya.
5.1.7 Desa Menamang Kiri
Desa Menamang Kiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman.
Dengan luas wilayah mencapai 352,59 km2, Menamang Kiri menjadi desa dengan luasan
terbesar di Muara Kaman. Secara administratif, Desa Menamang Kiri berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Timur di sebelah barat, Desa Menamang Kanan di sebelah utara dan timur,
dan Desa Sedulang di sebelah selatan. Desa Menamang Kiri dihuni 988 jiwa yang tersebar
di lima Rukun Tetangga (RT). Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas
wilayah, kepadatan penduduk Desa Menamang Kiri hanya tiga jiwa per km2.
Sejak dahulu masyarakat Desa Menamang Kiri melakukan sistem pertanian ladang
berpindah. Di sepanjang aliran Sungai Manamang, sekitar 300 meter kiri dan kanan sungai
Menamang terdapat wilayah perladangan berisi pohon buah-buahan (mangga, durian dll)
yang dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya perusahaan perkebunan di sekitar desa,
banyak penduduk yang bekerja di sektor perkebunan. Gambar 5.9 mempelihatkan Suasana
Desa Menamang Kiri di salah satu sudut perkampungan.
Saat ini, pasokan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat dilayani oleh Genset
desa berkapasitas 135 kVA yang beroperasi hanya dari jam 18.00 hingga 23.00, sehingga
masyarakat sangat berharap akan ada listrik yang dapat beroperasi selama 24 jam. Secara
ekonomis, masyarakat Desa Menamang Kanan sudah siap untuk mendapatkan aliran listrik
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24 jam dan membiayainya, termasuk jika listrik itu diperoleh dari listrik desa yang harus
dikelola secara mandiri.

Gambar 5.9 Suasana di Desa Menamang Kiri

5.1.8 Desa Bukit Jering
Desa Bukit Jering merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, yang
wilayahnya dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala. Secara administratif,
Desa Bukit Jering diapit oleh Desa Muara Siran di sebelah barat laut, Desa Muara Kaman
Ulu di sebelah timur laut, Muara Kaman Ilir di sebelah tenggara, dan Desa Liang Ilir,
Kecamatan Kota Bangun, di sebelah barat daya. Dengan luasan wilayah mencapai 121,66
km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.042 jiwa (2018), kepadatan penduduk Desa Bukit
Jering adalah sebanyak 9 jiwa per km2. Gambar 5.10

Gambar 5.10 Pemandangan Dan Aktifitas Desa Bukit Jering

Di Desa Bukit Jering, kebutuhan listrik masyarakat dilayani oleh Genset perorangan.
Sebagian masyarakat menggunakan Solar Home System (SHS) jika unit hasil sumbangan
Community Social Responsibility (CSR) dari salah satu perusahaan itu masih bekerja.
Karena keterbatasan ini, masyarakat mempunyai keinginan besar untuk mendapatkan listrik
yang dapat beroperasi selama 24 jam. Mereka akan mampu untuk membayar kebutuhan
listriknya dan bahkan siap mengelola jika diberi kesempatan.
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5.1.9 Desa Lamin Telihan
Desa Lamin Telihan merupakan salah satu desa dari delapan desa di Kecamatan
Kenohan. Luas Desa Lamin Telihan yaitu 146,18 km2 atau sekitar 11,23% dari 1.302, 20
km2 dari luas wilayah Kecamatan Kenohan. Sementara, jumlah penduduknya sebanyak
1.716 jiwa dengan kepadatan sebesar 12 jiwa per km2. Desa Lamin Telihan terletak paling
jauh dengan jarak 39 km dari ibu kota kecamatan Kahala. Mata pencaharian masyarakat
Desa Lamin Telihan pada umumnya adalah petani dan buruh di perkebunan kelapa sawit.
Karena belum mendapatkan aliran listrik PLN, masyarakat memperoleh pasokan
energi listrik dari Genset desa dengan kapasitas 40 kVA yang hanya dioperasikan selama 4
hingga 5 jam sehari. Selain itu, juga ada Genset perorangan. Sebagian lagi memanfaatkan
SHS bantuan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih bekerja. Pasokan listrik
tersebut dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Karena itu masyarakat

Gambar 5.11 Pemandangan Dan Aktifitas Desa Lamin Telihan

Desa Lamin Telihan sangat menantikan adanya listrik desa yang dapat beroperasi
selama 24 jam. Jika diberi kepercayaan untuk mengelola listrik desa, BUMDes setempat
yang selama ini telah mengelola genset desa, akan dapat menanganinya, walaupun
memerlukan pembinaan.
5.1.10 Desa Teluk Muda
Desa Teluk Muda adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kenohan, dengan
luas wilayah 153,64 km2 dan jumlah penduduk 790 jiwa dengan kepadatan penduduk lima
jiwa perkm2.
Untuk mencukupi kebutuhan energi listrik masyarakatnya, perangkat desa mengelola
Genset secara swadaya untuk penerangan desa yang hanya beroperasi sekitar 4 sampai 5
jam sehari, yaitu dari jam 18.00 hingga jam 23.00. Sebagaimana di beberapa desa lain,
sebagian masyarakat di Desa Teluk Muda juga menggunakan SHS untuk mencukupi

Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

V - 12

Laporan Akhir

konsumsi listriknya. Dengan situasi seperti ini, tentu masyarakat Desa Teluk Muda sangat
mengharapkan adanya listrik yang dapat beroperasi selama 24 jam demi untuk
meningkatkan aktifitas perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Gambar 5.12 memperlihatkan salah satu sudut pemandangan Kampung Desa Teluk Muda

Gambar 5.12 Sudut Kampung Desa Teluk Muda

5.1.11 Desa Lamin Pulut
Desa Lamin Pulut adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kenohan, dengan
luas wilayah 129,77 km2, jumlah penduduk 423 jiwa dengan kepadatan penduduk tiga jiwa
perkm2.
Kebutuhan energi listrik di Desa Lamin Pulut disuplai oleh Genset desa dan Genset
perorangan yang dikelola secara swadaya. Waktu operasi hanya sekitar 4-5 jam sehari dari
jam 18.00 hingga 23.00. SHS yang masih berfungsi juga digunakan oleh masyarakat.
Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat Desa Lamin Pulut sangat mengharapkan
adanya listrik desa yang dapat beroperasi selama 24 jam untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Gedung SD Desa Lamin Pulut diperlihatkan pada Gambar 5.13

Gambar 5.13 Gedung SD Desa Lamin Pulut
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5.1.12 Desa Muhuran
Desa Muhuran terletak di pesisir Sungai Belayan dan merupakan desa yang masih
berada dalam tahap pembangunan. Hal ini dikarenakan masih sulitnya akses menuju ke
desa yang berada tepat di seberang Jembatan Martadipura. Desa Muhuran yang berada
pada posisi 0007’ – 0027’ Lintang Selatan dan 116058’ – 117008’ Bujur Timur dengan luas
wilayah sekitar 5.640 Ha merupakan bagian wilayah Kecamatan Kota Bangun. Batas
Wilayah Desa Muhuran sendiri adalah sebagai berikut: batas Utara: Desa Muara Siran
Kecamatan Muara Kaman, batas Barat: Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun,
batas Selatan: Desa Liang Kecamatan Kota Bangun dan batas Timur: Desa Bukit Jering
Kecamatan Muara Kaman. Jumlah penduduk Desa Muhuran sebanyak 656 jiwa. Pekerjaan
utama penduduk di Desa Muhuran pada umumnya adalah nelayan dan bertani. Gambar
5.14 mempelihatkan Kantor Desa dan Pemukiman Masyarakat Desa Muhuran.
Hingga saat ini, masyarakat Desa Muhuran mencukupi kebutuhan listriknya dari
Genset perorangan dan SHS yang disumbangkan perusahaan. Tentu, kondisi ini
menyebabkan masyarakat sudah sangat menanti adanya listrik desa 24 jam.

Gambar 5.14 Kantor Desa Dan Pemukiman Masyarakat Desa Muhuran

5.1.13 Desa Sebelimbingan
Desa Sebelimbingan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
Desa Sebelimbingan merupakan desa yang terletak di tepi sungai Belayan. Secara umum,
masyarakat Sebelimbingan berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya, masyarakat Desa Sebelimbingan
mengoperasikan Genset yang dikelola oleh perangkat desa. Listrik desa tersebut hanya
beroperasi dari jam 18.00 hingga 23.00 karena kendala biaya operasional yang cukup
mahal. Sebagian masyarakat juga mengoperasikan Genset pribadi untuk memenuhi
kebutuhan listrik masing-masing, sehingga biaya untuk memperoleh listrik menjadi
bertambah. Sebagai tambahan, juga digunakan SHS. Karena kondisi itu, masyarakat sangat
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berharap untuk mendapatkan listrik desa yang dapat beroperasi selama 24 jam, namun
dengan biaya yang lebih rendah. Adanya fasilitas tersebut akan meningkatkan aktifitas
ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Suasana salah satu
sudut Desa Sebelimbingan diperlihatkan pada Gambar 5.15

Gambar 5.15 Suasana Desa Sebelimbingan

5.1.14 Desa Tanjung Batuq Harapan
Desa Tanjung Batuq Harapan adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Muara
Muntai. Desa Tanjung Batuq Harapan merupakan desa yang terletak di tepi Danau
Melintang. Pada umumnya, masyarakat Desa Tanjung Batuq Harapan berprofesi sebagai
petani dan nelayan. Gambar 5.16 memperlihatkan aktifitas masyarakat Desa Tanjung Batuq
Harapan.

Gambar 5.16 Aktifitas Masyarakat Desa Tanjung Batuq Harapan

Karena belum mendapat aliran listrik dari PLN, kebutuhan energi listrik Desa Tanjung
Batuq Harapan dipasok oleh Genset perorangan yang hanya beroperasi dari jam 18.00
hingga 23.00, karena mahalnya biaya operasional. Sebagian masyarakat Desa Tanjung
Batuq Harapan juga menggunakan SHS untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Akibatnya,
biaya operasional produksi listrik bertambah. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Tanjung
Batuk Harapan sudah sangat mengidamkan listrik desa yang dapat beroperasi selama 24
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jam dan siap menerimanya. Adanya listrik 24 jam akan mendorong peningkatan aktifitas
ekonomi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5.1.15 Desa Enggelam
Desa Enggelam adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Muara Wis. Desa
Enggelam merupakan desa yang terletak di hulu Sungai Enggelam. Petani dan nelayan
adalah profesi umum masyarakat Desa Enggelam.

Gambar 5.17 Kantor Desa Enggelam dan suasana gotong royong
masyarakat Desa Enggelam

Untuk memperoleh energi listrik, masyarakat Desa Enggelam mengoperasikan
Genset pribadi. Sebagian masyarakat lainnya juga memanfaatkan SHS yang merupakan
bantuan dari perusahaan. Sama halnya dengan masyarakat di desa lain, masyarakat desa
Enggelam sangat berharap ada listrik desa yang dapat beroperasi selama 24 jam. Gambar
5.17 menunjukkan Kantor Desa Enggelam dan suasana gotong royong masyarakatnya.
5.2

Tahapan Perencanaan
Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk

yang besar, penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat khususnya di wilayah erdesaan
dan terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upayanya penciptakan
pembangunan yang merata. Rasio elektrifikasi merupakan indikator yang digunakan
pemerintah untuk mengukur jangkauan penyediaan energi di Indonesia, yang didefinisikan
sebagai jumlah rumah yang tersambung dengan listrik tanpa melihat kualitas penyediaan
listrik yang diterima.
Tiga pendekatan utama yang digunakan pemerintah untuk pemenuhan akses energi
listrik bagi masyarakat, yaitu perluasan jaringan PLN, jaringan terisolasi (isolated grid), dan
pendistribusian energi surya melalui lampu tenaga surya hemat energi yang memiliki
keunggulan dan tantangan yang berbeda-beda. Dengan kondisi geografis Indonesia yang
menantang, perluasan jaringan PLN menjadi terkendala, memerlukan waktu lama untuk

Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

V - 16

Laporan Akhir

penyelesaian, dan membutuhkan biaya yang juga besar. Dalam upaya mencapai rasio
elektrifikasi 99,9% pada tahun 2022, elektrifikasi desa menjadi pekerjaan rumah pemerintah
yang masih sulit untuk diselesaikan. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2018
masih terdapat 2.281 desa yang sama sekali belum mendapatkan akses listrik. Desa-desa
tersebut kebanyakan berada di kawasan Indonesia timur, juga sebagian Kalimantan dan
Sulawesi.
PLN memiliki kemampuan terbatas untuk menjangkau desa-desa terpencil dan
terisolir. Hal ini juga ditambah dengan kesulitan akses dan data yang kurang sinkron dengan
pemetaan di lapangan. Jaringan terisolasi seperti pembangkit mini dan micro-grid juga
memerlukan biaya tinggi, khususnya yang menggunakan generator diesel karena biaya
logistik bahan bakar yang signifikan. Program kelistrikan desa lepas jaringan (off-grid) yang
didorong dengan Peraturan Menteri ESDM No 38/2016 hingga saat ini masih dianggap
kurang menarik untuk pihak swasta dan badan usaha milik daerah; padahal untuk wilayahwilayah terisolir atau terpencil, pembangkitan tersebar dengan energi terbarukan adalah
pilihan yang lebih layak dibandingkan dengan perluasan jaringan PLN.
Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia juga tidak lepas dari permasalahan listrik desa. Kabupaten Kutai
Kartanegara sampai tahun 2021 ini masih memiliki 15 desa yang belum berlistrik PLN. Hal
ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sampai tahun
2024 nanti semua desa sudah terlistriki. Untuk itu diperlukan upaya untuk menlistriki semua
desa tersebut dengan kerja sama yang baik semua pihak yang mempunyai wewenang
dalam tanggung jawab listrik desa yaitu PLN, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabaupaten Kutai Kartanegara. Adapun tahapan
rencana kerja untuk kegiatan melistriki semua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau
dari setiap desa sebagai berikut :
5.2.1 Desa Kupang Baru
Desa Kupang Baru terletak di pinggir sungai Kedang Kepala. Secara geografis Desa
Kupang Baru berjarak sekitar 70 km dari ibu kota kecamatan dan sekitar 60 km dari ujung
jaringan listrik PLN. Untuk menarik jaringan listrik PLN ke Desa Kupang Baru sangat sulit
karena akses jalan darat tidak ada. Dibutuhkan biaya besar untuk membuka akses jalan
darat ke Desa Kupang Baru dan ini memerlukan waktu lama.
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Dalam rangka menyuplai listrik ke desa Kupang Baru untuk perencanaan jangka
pendek, diupayakan alternatif lain dan salah satu alternatif yang mudah dan cepat
dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan melalui energi matahari, yaitu
dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS secara komunal. Desa
Kupang Baru sendiri sudah mengoperasikan Genset Desa yang beroperasi 4-5 jam sehari.
Secara teknis, PLTS yang nantinya dibangun dapat di-hybrid dengan Genset yang ada.
Menurut data Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa Kupang Baru
mendapat suplai Energi Baru Terbarukan (EBT) tahun 2024
5.2.2 Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru
Dusun Mekar Sari adalah salah satu Dusun dari Desa Kupang Baru yang berjarak
sekitar 20 km dari desa Kupang Baru melalui jalur sungai dan berada di tepi sungai Kedang
Rantau. Seperti halnya Desa Kupang Baru, Dusun Mekar Sari juga seecara geografis sulit
untuk menarik jaringan listrik PLN karena tidak ada akses jalan raya menuju dusun tersebut.
Dibutuhkan biaya besar serta waktu yang lama untuk membuka akses jalan darat ke Dusun
Mekar Sari.
Untuk menyuplai listrik ke Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru, dalam perencanaan
jangka pendek, diupayakan alternatif lain. Salah satu alternatif yang mudah dan cepat
dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan yaitu energi matahari dengan
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS secara komunal. Dusun Mekar
Sari Desa Kupang Baru sendiri sudah mengoperasikan Genset Desa yang beroperasi 4-5
jam sehari. Secara teknis, PLTS yang nantinya dibangun dapat di-hybrid dengan Genset
yang ada. Berdasarkan Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa
Kupang Baru akan mendapat suplai energi listrik dengan membangun pembangkit listrik
berbasis Energi Terbarukan (ET) pada tahun 2024
5.2.3 Desa Liang Buaya
Desa Liang Buaya terletak di pinggir sungai Kedang Rantau. Secara geografis, Desa
Liang Buaya berjarak sekitar 60 km dari ibu kota kecamatan lewat jalur sungai dan sekitar 7
km dari ujung jaringan listrik PLN di desa Sedulang. Jumlah penduduk desa Liang Buaya
sebanyak 1.131 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 336 KK. Perkampungan
Desa Liang Buaya sendiri terbagi dua di tengahnya mengalir sungai Kedang Rantau.
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Dalam rangka melistriki Desa Liang Buaya diupayakan beberapa alternatif sebagai
berikut :
1.

dengan memanfaatkan energi Matahari lewat PLTS secara komunal dan di-hybrid
dengan pembangkit yang sudah dimiliki desa Liang Buaya. Menurut data Roadmap
Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa Liang Buaya akan mendapatkan
supply listrik dari Energi Terbarukan (ET) pada tahun 2024

2.

dengan menarik Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari desa terdekat yang sudah
memiliki listrik desa dan sudah beroperasi 24 jam yaitu Desa Sedulang. Desa
Sedulang sendiri berjarak sekitar 5-7 km dari desa Liang Buaya. Berdasarkan
informasi masyarakat, jalur JTM dari desa Sedulang ke Desa Liang Buaya cukup
bagus yaitu berupa tanah yang cukup keras sehingga dapat mendirikan tiang JTM.

3.

dengan memaksimalkan Genset desa supaya beroperasi secara penuh atau 24 jam
dengan bantuan bahan bakar atau pengoperasiannya diambil-alih oleh PLN.

5.2.4 Desa Tunjungan
Desa Tunjungan terletak di pinggir sungai Kedang Rantau. Secara geografis Desa
Tunjungan berjarak sekitar 40 km dari ibu kota kecamatan. Untuk menarik jaringan listrik
PLN ke Desa Tunjungan cukup sulit karena akses jalan darat tidak ada. Dibutuhkan biaya
besar untuk membuka akses jalan darat ke Desa Tunjungan dan ini memerlukan waktu lama.
Desa Tunjungan sendiri memiliki dua perkampungan wilayah yaitu Tunjungan sebagai
ibukota desa dan Dusun Naga Bonang yang berjarak sekita 15 km dari Tunjungan melalui
jalur sungai.
Dalam rangka melistriki desa Tunjungan dalam jangka pendek maka diupayakan
alternatif lain. Salah satu alternatif yang muda dan cepat dilaksanakan yaitu dengan
memanfaatkan energi terbarukan yaitu energi matahari melalui Pembangkit Listrik Tenaga
Surya atau PLTS secara komunal. Pembangunan PLTS dapat dilaksanakan di dua tempat
yaitu di ibukota desa yaitu di Tunjungan dan di Dusun Naga Bonang. Menurut data roadmap
Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur milik PLN, Desa Tunjungan akan mendapatkan
suplai listrik dari Energi Terbarukan pada Tahun 2024.
5.2.5 Desa Menamang Kanan
Desa Menamang Kanan berjarak sekitar 60 km dari Kecamatan Sebulu dan dapat
diakses dengan jalur darat karena sudah mempunyai jalan darat namun melewati jalan
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khusus (hauling) perusahaan perkebunan. Untuk menyediakan energi listrik di desa ini,
dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu:
1.

menarik Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari daerah Sebulu jalan darat untuk
sampai ke Desa Menamang Kanan. Hal ini dimungkinkan karena daerah Sebulu
sudah ada jaringan JTM yang dilayani dari Sistem Mahakam. Satu kendala dalam
penarikan JTM adalah akses jalan darat bukan jalan umum tetapi jalan perusahaan
perkebunan (hauling road). Oleh karena itu, perlu koordinasi yang baik antar pihak
yang terkait. Berdasarkan roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa
Menamang Kanan mendapat suplay listrik dari Gardu Induk (GI) Embalut tahun 2022.

2.

dengan memanfaatkan Energi Matahari lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) dan dapat di-hybrid dengan pembangkit yang sudah ada.

5.2.6 Desa Menamang Kiri
Desa Menamang Kiri berjarak sekitar 15 km dari Desa Menamang Kanan. Secara
geografis Desa Menamang Kiri dapat diakses dengan jalur darat karena sudah mempunyai
akses jalur darat lewat jalan khusus (Hauling Road) Perkebunan.
Untuk penyediaan energi listrik di Desa Menamang Kiri dapat dilakukan dengan
beberapa alternatif yaitu :
1.

perluasan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) existing dari daerah Sebulu
melewati jalan darat untuk sampai ke Desa Menamang Kanan dan seterusnya dapat
ditarik ke Desa Menamang Kiri. Namun ada kendala yang dihadapi yaitu jalan darat
penghubung antara daerah Sebulu dengan Menamang Kanan merupakan jalan
khusus (hauling road) angkutan hasil perusahaan perkebunan.
Berdasarkan roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa
Menamang Kiri akan mendapat supply listrik Gardu Induk Embalut pada tahun 2022
mendatang;

2.

dengan memanfaatkan Energi Matahari dengan membangun Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) yang dapat di-hybrid dengan pembangkit yang sudah ada.
Berdasarkan Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa
Menamang Kiri akan mendapat supply listrik dari Gardu Induk (GI) Embalut pada
Tahun 2022 mendatang.

Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

V - 20

Laporan Akhir

5.2.7 Desa Sepatin
Desa Sepatin termasuk dalam Kawasan Delta Mahakam, dan terletak paling jauh
dari ibu kota Kecamatan Anggana yaitu dengan jarak 79 km dan hanya bisa ditempuh
melalui transportasi sungai dengan kapal.
Untuk penyediaan energi listrik di Desa Sepatin dapat dilakukan dengan beberapa
alternatif yaitu :
karena secara geografis, posisi Desa Sepatin yang terletak di kawasan Delta

1.

Mahakam, sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik dari PT PLN (Persero), alternatif
yang paling visible untuk menyediakan energi listrik di Desa Sepatin adalah
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS yang akan dibangun
dapat di-hybrid dengan Genset desa yang sudah beroperasi. Berdasarkan roadmap
Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa Sepatin akan mendapat supply
listrik berbasis Energi Terbarukan pada Tahun 2023;
2.

dengan mengembangkan Genset Desa yang ada menjadi Unit Listrik Desa (ULD)
dengan mengadakan mutasi pembangkit yang dikelola oleh PLN. Hal ini
memungkinkan karena pengelolaan listrik di desa ini sudah berjalan dengan baik,
begitupula jaringan listrik existing juga sudah baik.

5.2.8 Kelurahan Muara Kembang
Pada beberapa bagian di Kelurahan Muara Kembang sudah mendapatkan aliran
listrik dari PT PLN (Persero), sementara daerah yang belum mendapatkan aliran listrik
umumnya berlokasi di laut. Untuk memasukkan jaringan listrik ke wilayah Kelurahan Muara
Kembang dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan sesuai kebutuhan setempat.
Berikut ada tiga RT yang dapat memperoleh aliran listrik berdasarkan kondisi daerahnya
masing-masing.
RT 11 (Muara Pegah)
-

Penyediaan energi listrik di Muara Pegah sudah termasuk dalam perencanaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan
perencanaan tersebut, di daerah ini akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) jenis komunal (terpusat). Namun demikian, sebelum membangun
PLTS, daerah ini harus mendapat perizinan lahan (Clear and Clean) karena berada
pada zona konservasi Delta Mahakam;
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RT 12:
Berdasarkan hasil survey, RT 12 ini belum pernah sama sekali mendapatkan

-

perencanaan. Dengan demikian, perlu ada perencanaan mengenai usaha
penyediaan energi listrik di daerah ini. Ada beberapa alternatif pembangkitan energi
listrik yang dapat diusulkan seperti PLTS.
RT 13:
-

Sudah ada bantuan dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berupa PLTS SHS
(Solar Home System), akan tetapi belum seluruh masyarakat di RT 13 ini menerima
bantuan;

-

Perlu dikembangkan lagi PLTS SHS atau jenis komunal dan dikelola oleh
BUMDes/Perangkat Kelurahan.

5.2.9 Desa Bukit Jering
Desa Bukit Jering merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, yang
wilayahnya dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala. Penyediaan listrik di
Desa Bukit Jering dapat dilakukan dengan menarik jaringan dari Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM) Kota Bangun melalui jalur darat. Berdasarkan roadmap Listrik Pedesaan
Provinsi Kalimantan Timur, Desa Bukit Jering akan mendapatkan suplai listrik Gardu Induk
(GI) Kota Bangun tahun 2022
5.2.10 Desa Lamin Telihan
Desa Lamin Telihan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kenohan dan salah
satu desa yang belum mendapatkan aliran listrik dari PT PLN (Persero). Untuk menerangi
Desa Lamin Telihan dapat dilakukan dengan menarik jaringan Saluran Utama Tegangan
Menengah (SUTM) dari Jaringan Kembang Janggut yang disuplay dari Pembangkit Listrik
Rea Kaltim yang dikelola oleh PT PLN (Persero). Pembangunan jaringan SUTM tidaklah
terlalu sulit, karena

hanya perlu izin untuk melewati area perkebunan sawit dan

pembangunan jaringannya dapat dianggarkan oleh PLN. Jika mengacu ke Roadmap Listrik
Desa PLN Wilayah Kalimantan Timur maka pembangunan jaringan listrik ke Desa Lamin
Telihan dilaksanakan pada tahun 2022.
Berdasarkan Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur, Desa Lamin
Telihan akan mendapatkan supply listrik dari Gardu Induk (GI) Kota Bangun pada Tahun
2022.
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5.2.11 Desa Teluk Muda
Penyediaan kebutuhan listrik Desa Teluk Muda dapat dilakukan dengan menarik
jaringan SUTM dari Gardu Induk (GI) Kota Bangun melalui jalur darat. Jika mengacu ke
Roadmap Listrik Desa PLN Wilayah Kalimantan Timur, pembangunan jaringan listrik ke
Desa Teluk Muda akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
5.2.12 Desa Lamin Pulut
Untuk menyediakan listrik 24 jam di Desa Lamin Pulut, suplai listriknya dapat
diperoleh dari pengembangan Jaringan SUTM Kembang Janggut. Jaringan ini disuplay dari
Pembangkit Listrik Rea Kaltim (yang dikelola oleh PLN). Jalur SUTM-nya dapat melalui jalan
darat (Jalan PU) yang sudah ada. Berdasarkan roadmap Listrik Desa PLN Wilayah
Kalimantan Timur, pembangunan jaringan listrik ke Desa Lamin Pulut akan dilaksanakan
pada Tahun 2022.
5.2.13 Desa Muhuran
Desa Muhuran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kota Bangun yang
berlokasi di ujung Jembatan Martadipura. Desa Muhuran juga adalah salah satu desa yang
belum mendapatkan aliran listrik dari PT PLN (Persero).
Pengadaan listrik 24 jam di Desa Muhuran dapat dilakukan dengan menarik Jaringan
SUTM dari Kota Bangun yang berjarak cukup dekat. Berdasarkan data dari Listrik Desa
(Lisdes) PT PLN (Persero) Samarinda, Jaringan SUTM ke Desa Muhuran sudah
dianggarkan tahun 2021. Namun sebelum jaringan dipasang, harus mendapatkan izin
terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum berupa izin melewatkan SUTM di Jembatan
Martadipura.
5.2.14 Desa Sebelimbingan
Desa Sebelimbingan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kota Bangun dan
berlokasi di ujung Jembatan Martadipura. Pengadaan listrik 24 jam di Desa Sebelimbingan
dapat dilakukan dengan menarik jaringan SUTM dari Kota Bangun yang berjarak cukup
dekat. Menurut data dari Lisdes PT PLN (Persero) Samarinda, Jaringan SUTM ke Desa
Sebelimbingan sudah dianggarkan pada Tahun 2021. Namun sebelum jaringan dipasang,
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum berupa izin melewatkan
SUTM di Jembatan Martadipura.
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5.2.15 Desa Tanjung Batuq Harapan
Desa Tanjung Batuq Harapan, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan
Muara Muntai, juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum
menikmati listrik dari PT PLN (Persero). Pengadaan listrik 24 jam di Desa Tanjung Batuq
Harapan dapat dilakukan dengan menarik jaringan SUTM dari Gardu Induk (GI) Kota
Bangun yang berjarak cukup dekat. Berdasarkan data dari Lisdes PT PLN (Persero)
Samarinda, Jaringan SUTM ke Desa Tanjung Batuq Harapan akan dianggarkan di Tahun
2022.
5.2.16 Desa Enggelam
Karena masih jauh dari jangkauan jaringan PLN, penyediaan listrik 24 jam untuk
Desa Enggelam dapat dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan energi matahari
melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Berdasarkan data dari Dinas
ESDM Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan PLTS secara komunal di Desa Enggelam
sudah dianggarkan di tahun 2021. Menurut roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan
Timur, Enggelam akan mendapat suplay listrik melalui pembangkit berbasis Energi
Terbarukan pada Tahun 2024.
5.3

Tahapan Pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) model Terpusat (Komunal)
Setiap desa/dusun, aliran listriknya dapat diperoleh dari jaringan PT PLN (Persero)

atau dapat juga diperoleh dengan membangun instalasi PLTS. Jika aliran listriknya diperoleh
dari jaringan PLN, menentukan berapa besar kebutuhan daya listriknya dihitung dengan
cara: Jumlah KK dikali kontrak daya listrik 900 VA. Diasumsikan, besarnya kebutuhan daya
listrik tiap rumah (KK) adalah 900 VA. Namun jika aliran listrik sebuah desa/dusun disuplai
dari instalasi PLTS, menentukan berapa besar kebutuhan dayanya, dihitung berdasarkan
energi pemakaian setiap hari.
Pembangunan instalasi PLTS harus berdasarkan perencanaan yang matang dan
komprehensif. Oleh karena itu, tahapan perencanaan PLTS harus sistematis dan terukur.
Berikut diuraikan tentang tahapan dan penentuan besaran dan spesifikasi komponen
instalasi sebuah PLTS.
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5.3.1 Kajian awal
Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam merencanakan pembangunan instalasi
PLTS adalah tahap kajian awal, meliputi:
a.

Observasi dan pengumpulan data;

b.

Penentuan besarnya potensi Tenaga Listrik dari Penyinaran Matahari;

c.

Penentuan lokasi instalasi

a.

Observasi dan pengumpulan data
Salah satu jenis data yang digunakan adalah data rumah. Data rumah yang
digunakan adalah rumah yang berpenghuni dan masih digunakan, selain itu, data
yang yang digunakan adalah data fasilitas umum (fasum) seperti tempat ibadah,
kantor kelurahan, Puskesmas, Posyandu,dll.
Beban Terpakai terpakai dihitung berdasarkan:
▪ Berapa jumlah lampu dalam setiap rumah atau fasum;
▪ Berapa jumlah stop kontak dalam setiap rumah atau fasum;
▪ Berapa jumlah titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Area PLTS.
Berdasarkan jumlah lampu, stop kontak, dan penerangan jalan umum yang ada,
besar beban terpakai dapat dihitung dengan persamaan:
Wh = P x H
Keterangan
P: Jumlah Beban
H: Lama Penyalaan dalam satu hari

b.

Penentuan besarnya potensi Tenaga Listrik dari Penyinaran Matahari
Setelah didapat jumlah beban penggunaan, maka akan dihitung berapa potensi
dari penyerapan energy matahari rata-rata dalam satu hari maka dilakukan
observasi lama penyinaraan matahari dalam keadaan:
▪ Cerah panas
▪ Cerah normal
▪ Cerah sedikit mendung
▪ Mendung terus menerus
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Observasi ini untuk menentukan Jumlah dan Spesifikasi PV Modul yang akan
dipasang.
c.

Penentuan lokasi instalasi PLTS
Kriteria penempatan lokasi PLTS adalah sebagai berikut:
▪

Bukan tanah sengketa (dihibahkan)

▪

Berada di Area Terbuka lebih lama Penyinaraan Matahari

▪

Berada di tengah Area Perumahan.

Instalasi PLTS terpusat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
▪

Area PV Module;

▪

Rumah Baterai;

▪

Rumah Kontrol;

▪

Rumah Panel Pembagi.

Setiap bagian dari instalasi PLTS ini membutuhkan sebuah tempat atau ruangan
tersendiri dengan salah satu tujuannya adalah untuk proteksi komponen.
5.3.2 Penentuan kapasitas komponen instalasi
Untuk menentukan kapasitas komponen-komponen pada Pembangkit Listrik
Tenaga Surya, digunakan beberapa persamaan.
a)

Penentuan Beban Listrik
▪ Daya Listrik Total (kWh)=Kebutuhan Listrik Bangunan x Jumlah Bangunan
▪ Pernakaian Daya Listrik (kWh)= Daya Listrik x Lama Pemakaian

b) Modul Panel Surya
Modul Solar Cell adalah sebuah alat yang merubah sinar matahari menjadi listrik
melalui proses aliran-aliran electron negative dan positif di dalam sel modul tersebut
karena perbedaan elektron. Hasil dari aliran elektron-elektron akan menjadi listrik DC
yang dapat langsung dimanfaatkan untuk mengisi baterai/aki sesuai tegangan dan arus
yang diperlukan.
Menghitung jumlah modul solar cell, menggunakan rumus sbb:
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒆𝒍𝒍 (𝐛𝐡)
𝑷𝒆𝒎𝒂𝒌𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑳𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒌 (𝑾𝒉)𝒙 𝟏, 𝟑
=
𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒆𝒍𝒍 𝒙 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒉𝒂𝒓𝒊
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c)

Penentuan Kapasitas Batterai
Batterai merupakan salah satu komponen utama dan memegang peranan penting
dalam sebuah instalasi PLTS. Batterai yang lemah/soak sering kali menjadi penyebab
terganggunya instalasi PLTS dan bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada
komponen-komponen lainnya.
Perhitungan kapasitas baterai berdasarkan besarnya energi yang tersimpan selama
hari otonomi (Autonomy Day). Hari otonomi adalah asusmsi jumlah hari matahari tidak
bersinar dan umumnya ditentukan/diasumsikan selama tiga hari berturut-turut karena
cuaca buruk.
Besar kapasitas baterai yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi energi harian
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐊𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 (𝐀𝐡) =

𝑷𝒆𝒎𝒂𝒌𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑳𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒌 (𝑾𝒉)𝒙 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊 𝑫𝒂𝒚𝒔
𝑬𝒇𝒇.𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒚 𝒙 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝒐𝒇 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒙 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒈𝒆 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒚

(2a)

atau
𝑪=𝑽

𝑵𝒙𝑬𝒅

[Ah]

𝒔 𝒙𝑫𝒐𝑫𝒙𝜼

(2b)

Keterangan:

C

= Kapasitas baterai [Ampere-hour]

N

= Jumlah hari otonomi [hari]

Ed

= Konsumsi energi harian [kWh]

Vs

= Tegangan baterai [Volt]

DoD = Kedalaman maksimum untuk pengosongan baterai [%]
η
d)

= Efisiensi baterai x efisiensi inverter

Solar Charge Controller Regulator (SCCR)
Solar Charge Controller (SCC) merupakan perangkat elektronik yang mengatur aliran
listrik dari modul surya ke baterai dan aliran listrik dari baterai ke peralatan listrik
inverter. Change-Discharge pengontrol melindungi baterai dari pengisian berlebihan
dan melindungi dari pengiriman muatan arus berlebihan keinput terminal. SCC juga
mempunyai beberapa indikator yang akan memberikan kemudahan kepada pengguna
PLTS dengan memberikan informasi mengenai kondisi baterai sehingga pengguna
PLTS dapat mengendalikan konsumsi energy menurut ketersediaan listrik yang
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terdapat didalam baterai. SCC sebagai pengatur system berfungsi agar penggunaan
listrik menjadi aman dan efektif, sehingga semua komponen-komponen system aman
dari bahaya perubahan level tegangan.
𝐃𝐚𝐲𝐚 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍𝒆𝒓 (𝐀) =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐚 𝐱 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐱 𝐌𝐚𝐱. 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞

e)

(3)

Inverter
Inverter berfungsi untuk merubah arus dan tegangan listrik DC (direct current) yang
dihasilkan array PV menjadi arus dan tegangan listrik AC (alternating current). Inverter
yang digunakan adalah inverter dengan kapasitas yang tergantung pada kapasitas
daya modul surya dengan tegangan keluaran AC 220 Volt. Penentuan kapasistas
Inverter dapat dihitung sbb:
𝐊𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐤𝐖) = 𝐃𝐚𝐲𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐱(𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 = 𝟏, 𝟐) (4)

f)

Panel Distribusi dan Jaringan Distribusi
Panel distribusi berfungsi sebagai panel pembagi ke masing-masing lokasi yang
direncanakan, terdiri dari incoming dan outgoing yang dilengkapi dengan breaker
sebagai pengaman.
𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑾)

𝐊𝐮𝐚𝐭 𝐀𝐫𝐮𝐬 (𝐀𝐦𝐩) = 𝑽𝟑 𝒙 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒈𝒆 𝒙 𝑪𝒐𝒔𝜱

(5)

g) Penentuan Jaringa Kabel dan Tiang Distribusi
Perhitungan jaringan kabel dan tiang distribusi, menentukan:
▪ Berapa Jumlah Ruas
▪ Berapa Panjang Ruas
▪ Berapa Jumlah Tiang Penyangga Kabel
Dan besarnya tegangan hilang (Drop Voltage) menggunakan persamaan:
∆V = √3 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

(6)

Keterangan:
∆V

: Tegangan hilang (volt)

𝜌

: Tahanan jenis konduktor (Cu, Al)

𝐿

: Panjang kabel positif dan negatif (meter)

𝐼

: Arus nominal (Ampere)

𝐴

: Ukuran penampang konduktor (mm2)

cos 𝜑 : faktor daya
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5.3.3 Penentuan Jenis komponen Sistem Distribusi
Sistem pendistribusian aliran listriknya dapat menggunakan jaringan kabel udara
dengan jarak antar tiang sekitar 40 meter. Tiang listrik yang digunakan adalah tiang beton
tinggi 9-meter atau tiang galvanis lengkap dengan accessories jaringan distribusi. Tiang
dicor dengan beton dengan ketinggian 50 cm dari tanah. Setiap 2-3 tiang dapat dipasang
lampu penerangan jalan LED 10 watt/220 VAC.
Kabel antar tiang menggunakan Twisted Cable ukuran fasa 3x50 mm2 + netral 1x35
mm2 (SPLN). Sedangkan kabel sambungan ke rumah dapat menggunakan Twisted Cable
2x10 mm2.
5.3.4 Penentuan Sistem Instalasi Rumah
Penggunaan daya masing-masing rumah dibatasi oleh pembatas arus (MCB 1A)
atau dengan menggunakan energy limiter yang dapat diprogram dengan “password” dan
dapat disesuaikan kapasitas pembangkit. Selain itu, Energy Limiter ini mempunyai proteksi
arus lebih atau short circuit. Energy limiter di-setting dari pabrik pada kuota energi daya
perhari.
Ditentukan untuk masing-masing rumah, minimal mendapat 3 titik lampu dan 1 stop
kontak. Menggunakan lampu jenis LED 5 Watt/220 VAC. Kabel instalasi rumah dapat
menggunakan kabel NYM 2x1,5 mm2 (SPLN). Masing-masing rumah dilengkapi dengan
grounding (pentanahan).
5.3.5 Penentuan Instalasi Rumah Daya (Power House)
Rumah daya atau Power House terdiri dari dua ruangan utama yaitu ruang control
(Control Room) dan ruang batterey accu (aki baterai). Ruang control digunakan sebagai
tempat untuk meletakkan/memasang solar charge controller, inverter dan panel kontrol.
Ukurannya bisa 6 x 8 meter2. Untuk menstabilkan suhu ruangan harus dipasang pendingin
(Air Conditioner) model split dengan kapasitas ½ PK.
Ruang batterai aki adalah untuk menempatkan batterai. Kapasitas ruang aki dihitung
berdasarkan total luas baterai yang diperoleh dari perkalian antara Panjang baterai x lebar
baterai x jumlah baterai. Pada ruang baterai dipasang Air Conditioner (AC) model split
dengan kapasitas sebesar ½ PK.
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5.4

Spesifikasi Teknis PLTS

5.4.1 Komponen Utama PLTS
Sebagai sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan sumber energi sinar
matahari, PLTS umumnya mempunyai komponen-komponen utama, yaitu: panel surya,
baterai, solar charge controller (SCC), dan inverter. Selain komponen utama tersebut,
terdapat juga komponen penunjang lain seperti kabel, pengaman, dan combiner. Berikut
adalah deskripsi dan fungsi tiap-tiap komponen.
a.

Panel Surya
Panel surya berfungsi untuk mengubah energi yang dihasilkan oleh sinar matahari

menjadi energi listrik melalui mekanisme photo voltaic. Melalui mekanisme ini, elektron pada
sebuah photovoltaic cell (sel surya) akan terlepas dan mengalir dari satu atom ke atom lain
akibat terkena sinar matahari.
Sebuah panel/modul surya terdiri dari beberapa buah sel surya yang dirangkai
secara seri dan parallel. Rangkaian seri digunakan untuk mendapatkan tegangan yang lebih
tinggi, sedangkan rangkaian paralel digunakan untuk menghasilkan arus yang lebih besar.
Beberapa modul surya disusun secara seri untuk mendapatkan rangkaian yang disebut
sebagai string. Setelah itu, beberapa string dirangkai secara paralel untuk mendapatkan
array yang mampu menghasilkan tegangan listrik arus searah (DC) yang mempunyai
tegangan tinggi dan arus besar. Deksripsi dari penjelasan di atas ditunjukkan dalam Gambar
5.18.

Gambar 5.18 Susunan Sel Surya Hingga Array

Di pasaran terdapat beberapa jenis panel surya. Saat ini, jenis yang paling banyak
digunakan adalah Monocrystalline Silicon dan Polycrystalline Silicon. Jenis yang pertama
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memiliki efisiensi paling tiggi dibandingkan jenis-jenis lainnya, yaitu sebesar 15-20 %.
Sementara itu, Polycrystalline mempunyai efisiensi sebesar 13-16 %. Karena itu, harga
sebuah modul surya Monocrystalline Silicon lebih mahal dibandingkan dengan jenis
Polycrystalline Silicon. Tegangan keluaran modul surya pada jenis ini pada umumnya adalah
12 V dengan arus keluaran beragam. Perbedaan arus keluaran inilah yang menyebabkan
perbedaan pada kapasitas daya maksimumnya. Satuan daya modul surya dinyatakan dalam
Watt peak, yaitu daya puncak yang diperoleh ketika radiasi sinar matahari berada pada nilai
1000 watt per meter persegi. Untuk PLTS berkapasitas kecil dan sedang, setidaknya
menggunakan modul surya dengan kapasitas 100 Wp. Penggunaan modul surya dengan
kapasitas yang lebih tinggi dapat mengurangi luasan total.
a.

Baterai
Jika energi listrik yang dihasilkan oleh array panel surya akan digunakan untuk

menyuplai aliran listrik kapan saja termasuk di sore hari dan malam hari atau saat mendung
(matahari tidak bersinar), diperlukan baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan.
Dalam baterai, energi listrik disimpan dalam bentuk muatan listrik. Pada dasarnya, energi
listrik tersebut dapat disimpan pada semua jenis baterai, tetapi jenis baterai yang banyak
digunakan untuk PLTS adalah baterai Lead-Acid. Baterai ini dapat dikosongkan/digunakan
berulang-ulang hingga sebagian besar kapasitasnya (deep cycle).

Gambar 5.19 Bentuk Baterai VRLA

Dari beberapa jenis baterai Lead-Acid, baterai Valve Regulated Lead-Acid
Absorbent Glass Mat (VRLA AGM) dan VRLA Gel adalah yang paling sering digunakan.
Bentuk baterai VRLS ditunjukkan pada Gambar 5.19. Kapasitas baterai dinyatakan dalam
satuan Ampere hour (Ah). Nilai ini merujuk pada kemampuan baterai dalam menyuplai arus
listrik pada waktu tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan lama pengisian baterai.
Semakin besar kapasitas baterai tentu memerlukan waktu pengisian yang lebih lama dan
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arus pengisian yang lebih besar. Tetapi kapasitas baterai yang besar berarti bahwa baterai
menyimpan energi lebih banyak.
Terdapat beberapa parameter yang diperlukan dalam melakukan pertimbangan
untuk memilih baterai. Dua diantaranya adalah tegangan dan kapasitas baterai. Terdapat
baterai dengan tegangan 12 V dan kapasitas hingga beberapa ratus Ah, juga baterai dengan
tegangan lebih rendah (misalnya 1,5 V) dengan kapasitas hingga ribuan Ah. Dengan
menggunakan baterai jenis pertama, rangkaian baterai cenderung dirangkai paralel untuk
mendapat kapasitas yang besar, sementara untuk jenis kedua, rangkaian cenderung seri
untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi. Di pasaran, lebih banyak terdapat baterai
dengan tegangan 12 V dan kapasitas hingga ratusan Ah.
Selain kedua parameter tersebut, parameter lain yang perlu dipertimbangkan adalah
State of Charge (SoC), Depth of Discharge (DoD). SoC adalah perbandingan antara
kapasitas yang tersisa terhadap kapasitas nominal baterai, yang dinyatakan dalam satuan
%. Sebagai contoh, ketika sebuah baterai dengan kapasitas 100 Ah, telah digunakan
sebesar 20 Ah, maka nilai SoC-nya adalah sebesar 80 %. Sebaliknya, DoD adalah
perbandingan antara kapasitas yang dipakai terhadap kapasitas nominal baterai. Sehingga
untuk contoh baterai di atas, nilai DoD-nya adalah 20 %.
Parameter berikutnya adalah Cycle Time (CF) yang merujuk pada banyaknya
jumlah pengisian dan pengosongan yang dapat dilakukan pada sebuah baterai hingga
kapasitasnya menurun. Karena sering diisi dan dikosongkan, kapasitas baterai akan
menurun. Nilai CF yang tinggi menunjukkan bahwa usia pakai baterai cukup lama. Nilai CF
berhubungan dengan suhu sekitar. Semakin rendah suhu sekitar, maka nilai CF akan
semakin tinggi. Nilai CF juga berhubungan dengan DoD, di mana semakin besar nilai DoD,
maka semakin kecil nilai CF-nya, atau semakin pendek usia pakainya.
b.

Solar Charge Controller
Karena intensitas matahari berubah-ubah, tegangan keluaran panel surya/modul

surya juga berubah-ubah. Perubahan tegangan yang terjadi tiap saat ini tidak sesuai untuk
mengisi baterai karena hal ini dapat merusak sel-sel baterai. Oleh karena itu, diperlukan
Solar Charge Controller (SCC) yang berfungsi menstabilkan pengisian baterai.
Di pasaran, terdapat dua jenis teknologi SCC yaitu Pulse Width Modulation (PWM)
dan Maximum Power Point Tracking (MPPT). Model SCC diperlihatkan pada Gambar 5.20.
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SCC tipe PWM hanya menghasilkan tegangan keluaran maksimum sebesar
tegangan sumbernya, sementara SCC tipe MPPT tidak hanya menghasilkan tegangan
seperti yang dihasilkan PWM, tetapi juga mampu menghasilkan tegangan yang lebih besar
dari tegangan masukannya. Kemampuan ini menyebabkan SCC tipe MPPT sangat sesuai
digunakan di wilayah-wilayah yang intensitas mataharinya rendah. Untuk memilih kapasitas
SCC, parameter yang dipertimbangkan adalah range tegangan masukan, tegangan
keluaran, dan kapasitas arus yang dikeluarkan.

Gambar 5.20 Bentuk SCC Tipe PWM dan MPPT

c.

Inverter
Inverter merupakan komponen PLTS yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan

listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya atau baterai menjadi tegangan listrik AC.
Tegangan keluaran inverter pada umumnya adalah tegangan AC 220 V, dengan frekuensi
50 Hz, tegangan dan frekuensi kerja yang sesuai dengan beban listrik di Indonesia. Tiga
jenis inverter yang digunakan dalam PLTS adalah inverter on grid. Inverter off grid, dan
inverter hybrid. Bentuk inverter pada umumnya ditunjukkan seperti pada Gambar 5.21.
Dilihat dari bentuknya, sulit membedakan jenis inverter. Karena itu, untuk memilih jenis
inverter yang digunakan sebaiknya membaca spesifikasinya.

Gambar 5.21 Bentuk Inverter
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Inverter on grid/ grid tie adalah inverter yang memerlukan sumber tegangan
referensi agar dapat menghasilkan tegangan AC yang diinginkan. Sumber tegangan
referensi dapat diambil dari jaringan listrik PLN atau dari genset yang memenuhi syarat untuk
dikoneksi dengan inverter. Karena itu, inverter on grid tidak memerlukan baterai sebagai
sumber tegangannya. Sehingga, inverter on grid langsung mengubah tegangan DC yang
dihasilkan oleh panel surya menjadi tegangan AC tanpa harus melalui baterai. Untuk
menghasilkan tegangan AC yang sesuai dengan sumber listrik referensinya, inverter
memiliki rangkaian pembentuk gelombang yang bekerja berdasar gelombang tegangan
referensi yang diukur. Dengan mekanisme ini, inverter on grid tidak dapat berfungsi/tidak
dapat memberikan energi listrik ketika panel surya tidak mendapat cahaya matahari,
misalnya karena sudah sore atau malam, atau ketika mendung. Fungsi inverter on grid
memang hanya untuk mengurangi penggunaan listrik PLN saat terjadi beban tinggi di siang
hari.
Jenis lainnya adalah inverter off grid yang dapat bekerja kapan saja sepanjang
mendapat sumber energi dari baterai. Inverter ini mengubah tegangan DC yang dihasilkan
oleh baterai menjadi tegangan AC, tanpa memerlukan tegangan referensi, sehingga bersifat
lebih 34eprogram34t. Inverter jenis ini mudah diperoleh di pasaran dengan berbagai
kapasitasnya. Tegangan sumber jenis inverter ini umumnya berkisar antara 12 hingga 48 V.
Tegangan keluaran inverter adalah 220 V AC dengan frekuensi kerja 50 Hz. Kapasitas daya
keluarannya berkisar antara 500 VA hingga beberapa ribu VA.
Jenis ketiga adalah inverter hybrid yang dapat bekerja sebagai inverter on grid/grid
tie atau off grid. Inverter hybrid untuk bekerja pada salah satu mode dari empat mode, yaitu:
•

Mode grid-tie/on grid saja, di mana inverter mendapat sumber energi dari panel
surya, tanpa baterai.

•

Mode hybrid, di mana kelebihan penggunaan energi listrik siang hari yang dihasilkan
dari sinar matahari (mode on grid) disimpan dalam baterai untuk digunakan pada
malam hari (mode off grid)

•

Mode back-up, di mana inverter bekerja pada mode on-grid, kemudian pindah ke
mode off-grid ketika sumber PLN atau genset (sebagai tegangan referensi) padam
di siang hari.

•

Mode off grid saja,

Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Program “Terang Kampongku”

V - 34

Laporan Akhir

Kemampuannya untuk memilih mode tergantung pada keadaan tegangan sumber
tegangan menyebabkannya di sebut sebagai inverter yang pintar (intelligent). Inverterinverter hybrid yang dijual di pasaran umumnya mempunyai kapasitas yang cukup tinggi,
yaitu ribuan watt.
d.

Combiner Box
Combiner box berfungsi untuk menggabungkan beberapa string panel surya

menjadi array. Perangkat yang bentuknya ditampilkan pada Gambar 5.22 ini merupakan
salah satu asesories penting bagi PLTS karena berfungsi untuk melindungi PLTS dari
kerusakan akibat timbulnya masalah kelistrikan seperti tegangan lebih, arus lebih.
Permasalahan tersebut bisa terjadi di mana saja dalam PLTS. Selain dilengkapi dengan
penghantar untuk membuat rangkaian parallel, combiner juga dilengkapi dengan beberapa
jenis pengaman antara lain miniature circuit breaker (MCB), surge protector.

Gambar 5.22 Bentuk Combiner

e.

Energy Limiter
Spesifikasi teknis energy limiter adalah sebagai berikut:

▪

Tegangan input

:

220 VAC, 1 phasa, 50Hz

▪

Arus beban maksimum

:

10 A

▪

Konsumsi arus input (AC)

:

2 Watt/5 VA

▪

Tampilan

:

minimum 6-digit LCD/7 segment LED

▪

Kontrol

:

mikrokontroller

▪

Terminal data

:

untuk koneksi keremote pengatur

▪

Tampilan Uni kWH

:

menampilkan total energy yang tersisa

▪

Indicator

:

beban on/off

▪

Temperature operasional

:

-200C ~ 600C

▪

Pembatas pemakaian berdasarkan waktu
dan penggunaan daya

:

dapat diprogram dengan tombol

Time clock, tanggal, dan alarm

:

tersedia

▪
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5.4.2.

Jenis-Jenis PLTS
Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu: PLTS on grid, PLTS off-grid, dan PLTS hybrid. Yang membedakan ketiga sistem

Gambar 5.23 Diagram PLTS Sistem On Grid / Grid Tie

tersebut adalah cara kerja, konfigurasi rangkaian, dan penyimpanan dayanya. PLTS on grid
adalah PLTS yang terkoneksi dengan jaringan distribusi PLN. Pada Gambar 5.23 tampak
bahwa PLTS on grid tidak memiliki baterai untuk meyimpan energi listrik yang diperoleh dari
panel surya sehingga PLTS hanya memberikan energi listrik pada saat terdapat sinar
matahari yang umumnya terjadi pada pagi dan siang hari antara jam 09:00 hingga 14:00
pada saat cuaca cerah dan tidak terdapat mendung. Energi listrik yang dihasilkan akan turun
hingga menjadi nol jika sinar matahari tidak muncul. Karena itu PLTS on grid sebenarnya
hanya digunakan untuk mengurangi beban listrik tinggi di siang hari agar tidak banyak
menggunakan listrik dari PLN. Jenis PLTS ini banyak digunakan di kantor, rumah sakit,
pabrik, di mana konsumsi energi terbesar memang hanya siang hari di saat orang bekerja.
Karena PLTS on grid menggunakan sumber tegangan lain sebagai referensi pembentukan
gelombangnya (PLN atau genset), maka ketika aliran dari sumber terputus atau sumber
tegangan padam, PLTS tidak dapat bekerja.
Berbeda dengan PLTS on grid atau grid tie yang hanya dapat memproduksi energi
listrik saat terdapat sinar matahari dan mendapat sumber tegangan referensi dari PLN atau
genset, PLTS off grid bersifat lebih independen. PLTS on grid bisa bekerja siang dan malam
sepanjang sumber energi dari baterai ada. Pada siang hari, ketika terdapat sinar matahari,
PLTS mengisi baterai agar penuh. Pada saat yang sama PLTS juga dapat menghasilkan
energi untuk dipakai oleh beban. Ketika sinar matahari sudah menghilang karena sore hari
atau karena mendung tebal, PLTS off grid menggunakan sumber energi hanya dari baterai.
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Untuk mengatisipasi keadaan mendung yang terjadi selama beberapa hari, saat
dilakukan perhitungan kapasitas baterai dari suatu sistem PLTS off grid, diperhitungkan juga
kapasitas baterai untuk lama waktu otonomi. Lama waktu otonomi yang digunakan biasanya
adalah tiga hari, yang artinya ada tiga hari di mana sinar matahari sama sekali tidak muncul.
Konsekuensi dari perhitungan ini adalah bahwa kapasitas baterai harus lebih besar
agar tetap dapat memproduksi energi listrik untuk beban. Dengan demikian, harga akan
semakin tinggi. Kekurangan utama dari PLTS off grid dibanding on grid memang adalah
harganya yang mahal karena memerlukan kapasitas baterai yang besar. Diagram dari
sebuah PLTS off grid ditunjukkan pada Gambar 5.24. Tampak adanya penyimpan energi
berupa baterai yang tidak terdapat pada PLTS on grid.

Gambar 5.24 Diagram PLTS Sistem Off Grid

Jenis PLTS yang ketiga adalah PLTS hybrid, yang dapat bekerja sebagai sistem on
grid atau off grid. PLTS jenis ini dipandang lebih handal dibanding kedua sistem sebelumnya
karena menggabungkan kelebihan dari kedua sistem tersebut.

Gambar 5.25 Diagram PLTS Hybrid
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Diagramnya ditunjukkan pada Gambar 5.25 di mana tampak adanya koneksi
dengan sumber listrik PLN (atau genset) dan terdapat pula baterai. Pada siang hari, PLTS
umumnya bekerja dengan mode on grid, sambil mengisi baterai. Pada sore dan malam hari,
PLTS bekerja dalam mode off grid. Mode ini juga digunakan jika terjadi black out atau
pemadaman listrik. Dengan demikian tampak bahwa PLTS hybrid memiliki beberapa
keuntungan dibanding jenis lainnya. Beberapa di antaranya adalah kapasitas baterai yang
bisa lebih kecil dibanding kapasitas baterai pada PLTS off grid, relatif tanpa gangguan
dibanding sistem lain karena mempunyai banyak pilihan sumber energi.
5.5

Rencana Anggaran Biaya
Komponen pekerjaan utama pembangunan PLTS Terpusat atau Komunal adalah

sebagai berikut:
A.

Pekerjaan pendahuluan

B.

Pekerjaan Mekanikal Elektrikal, meliputi:

C.

5.6

▪

Peralatan utama

▪

Penangkal petir

▪

Instalasi jaringan distribusi

▪

Instalasi jaringan rumah daya

▪

Instalasi jaringan rumah

▪

Instalasi jaringan fasilitas umum

▪

Testing dan commissioning

▪

Sertifikat Laik Operasi

Pekerjaan Sipil, terdiri dari:
▪

Pekerjaan rumah daya

▪

Pekerjaan pagar, jalan dan penyangga modul
Tahapan Pembangunan
Setelah diadakan kajian dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak seperti dari

BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Kutai Kartanegara, PT PLN (Persero) Area Samarinda (Lisdes), Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, dan keterangan dan data dari
pemerintah desa, serta keterangan dari masyarakat, dapat dijelaskan bahwa dari 15 desa
yang menjadi target program Terang Kampongku ada beberapa desa yang sudah
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dipetakan oleh pihak PT PLN untuk dialiri listrik dari PT PLN melalui Gardu Induk dan ada
pula desa yang akan dialiri listrik melalui jaringan interkoneksi PT PLN - Rea Kaltim.
Beberapa desa yang belum masuk dalam jangkauan rencana PT PLN, sebagian
sudah dipetakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melalui pemafaatan EBT atau
dalam bentuk PLTS. Adapun desa-desa yang sudah masuk dalam tahap siap pembangunan
adalah Desa Enggelam, sedangkan desa dalam tahap rencana tahun 2022 adalah desa
Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan.
Untuk Desa Muara Kembang sudah ditangani dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Timur dan sudah dinyatakan siap dibangun PLTS setelah masalah izin lahan konservasi
selesai. Selanjutnya kondisi dari 15 desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Tahapan Pembangunan Sistem Kelistrikan Berdasar 16 Desa Yang Belum
Teraliri Listrik

No

1

2

Kecamatan

MUARA
KAMAN

KENOHAN

No

Desa/Kelurahan

Rencana
PLN

Jenis
Pembangkit

Tahun Pelaksanaan

1

Kupang Baru

PLN

EBT

2024

2

Dusun Mekar Sari

PLN

EBT

2024

3

Menamang Kanan

PLN

Menamang Kiri

PLN

5

Tunjungan

PLN

6

Liang Buaya

PLN

Sumber PLN
dari GI kota
Sumber
PLN
bangun
dari
GI
kota
EBT
bangun
EBT

2023

4

7

Bukit Jering
Lamin Telihan

PLN

Sumber PLN
dari GI kota
Sumber
PLN
bangun
Rea
Kaltim

2022

8
9

Teluk Muda

PLN

Sumber PLN
dari GI kota
bangun

2022

10

Lamin Pulut

PLN

Sumber PLN
RealKaltim

2022

ESDM

EBT

Kendala CNC

PLN

2023
2024
2024

2022

3

MUARA JAWA

11

Kel. Muara Kembang

4

ANGGANA

12

Sepatin

PLN

EBT

2023

13

Muhuran

PLN

2022

14

Sebelimbingan

P2

Sumber PLN
dari GI kota
bangun
Sumber PLN
dari GI kota
bangun

P2

Sumber PLN
dari GI kota
bangun

2022

PLN

EBT

2024

5

KOTA BANGUN

6

MUARA
MUNTAI

15

Tanjung Batuq
Harapan

7

MUARA WIS

16

Enggelam
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5.7

Kesiapan Pengelolaan
Dalam menggunakan PLTS baik Komunal maupun SHS (Solar Home System) atau

hybrid antara Genset dan PLTS harus dikelola dengan baik oleh suatu lembaga dalam hal
ini adalah BUMDes. Yang dimaksud pengelolaan disini adalah melakukan pengoperasian,
pemeliharaan, dan perbaikan.
Dari kajian ini ada beberapa desa yang melibatkan warga setempat dalam hal
pengelolalan listrik Desa, pengelolaan listrik desa ini diserahkan ke BUMDes untuk
mengelolanya. Desa-desa yang dimaksud adalah desa-desa yang sulit dijangkau oleh listrik
PLN dan dapat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Seperti kita ketahui bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa
dan/atau

bersama

desa-desa

guna

mengelola

usaha,

memanfaatkan

aset,

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes bersama dapat
menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai
fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:
melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan
investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan
pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan
atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesarbesarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa
guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi
digital di Desa.
BUM Desa/BUMDes bersama dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 11 Tahun
2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM
Desa/BUMDes bersama bertujuan:
a.

melakukan kegiatan

usaha

ekonomi

melalui

pengelolaan

usaha,

serta

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
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b.

melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta
pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan
Desa;

c.

memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa
serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi
masyarakat Desa;

d.

pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.
Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait pembentukan BUMDes ini, disebutkan bahwa BUMDes didirikan oleh satu
Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Sedangkan BUMDes bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah
Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDes
bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
Karena itu, pendirian BUMDes bersama tidak terikat pada batas wilayah administrative.
Dengan kata lain, pendirian BUMDes bersama dilakukan Desa dengan Desa lain
secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masingmasing. Adapun Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ketentuan tersebut paling sedikit memuat:
a.

penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;

b.

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

c.

penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam
rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
BUM Desa/BUMDes bersama memperoleh status badan hukum pada saat

diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun jika BUM Desa/BUM
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Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan
hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari beberapa desa yang telah dikunjungi oleh tim dan dipadukan dengan data
sekunder, diketahui bahwa ada beberapa desa yang harus mengelola sistem kelistrikannya
sendiri dan ada pula desa yang tidak perlu. Adapun desa yang perlu mengelola
kelistrikannya adalah desa yang pasokan listriknya tidak/belum terjangkau oleh jaringan
listrik dari PT PLN (Persero) dan desa yang tidak memerlukan pengelolaan kelistrikan adalah
desa yang memungkinkan aliran listriknya diperoleh dari PT PLN (Persero). Selain itu,
diketahui pula bahwa ada beberapa desa sudah memiliki dan melaksanakan kegiatan kelola
kelistrikan melalui BUMDes namun belum baik secara manajerial seperti struktur organisasi
yang ada, personil yang ada dalam struktur organisasi, pembukuan/pendataan (rekam
kegiatan) yang belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan khususnyan
peraturan tentang BUMDes.
Khusus untuk desa yang memerlukan pengelolaan kelistrikan perlu diberi
pendampingan mengingat pengelolaan usaha penyediaan ketenagalistrikan, selain terkait
dengan manajemen pengelolaan, juga terkait dengan aspek keteknikan dan keselamatan
kerja. Pendampingan dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan pihak terkait seperti
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan dan sertifikasi.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim survey dan berdasarkan data
sekunder yang tersedia, dapat dirinci jumlah desa yang memerlukan pendampingan untuk
memperkuat jalannya BUMDes sebagai pengelola, yaitu:
1.

Kupang Baru

2.

Dusun Mekar Sari

3.

Tunjungan

4.

Liang Buaya

5.

Kelurahan Muara Kembang (RT 11, RT 12 dan RT 13)

6.

Sepatin

7.

Enggelam
Desa-desa yang memerlukan pendampingan ini sebaiknya direalisasikan segera

(tidak perlu menunggu realisasi pemasangan PLTS), karena dengan penguatan BUMDes
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sebelum pemasangan PLTS, sistem kelola kelistrikan yang nantinya dijalankan oleh
BUMDes dapat berjalan dengan baik.
Adapun mekanisme pendampingan kepada BUMDes atau pihak yang akan
mengelola sistem kelistrikan dimaksud adalah sebagai berikut:
-

mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan
instalasi PLTS;

-

menenempatkan tenaga ahli di bidang PLTS pada saat beroperasi dalam jangka
waktu sekitar satu tahun;

-

mengadakan pelatihan/training bagi masyarakat setempat dengan tujuan untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan praktis tentang pengoperasian, pemeliharaan,
perbaikan, dan pengembangan PLTS;

-

sosialisasi tentang pemanfaatan dan penggunaan Energi Surya sebagai sumber
energi yang ramah lingkungan dan terbarukan.
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Bab 6
Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1

Kesimpulan
Dari hasil survey dan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik

simpulan sebagai berikut:
1.

Desa Kupang Baru
Desa Kupang Baru memiliki dua Genset (160 kVA dan 140 kVA) yang
dikelola Kepala Desa dengan jam operasi: 18:00 – 22:00. Terdapat
ujung jaringan listrik PT PLN (Persero) sejauh 60 km dan sulit menarik
jaringan tersebut karena tidak ada akses darat. Menurut Roadmap
Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur milik PT PLN (Persero),
Desa Kupang Baru akan mendapatkan energi listrik yang disuplai oleh
pembangkit Eneri Terbarukan (ET) atau Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) pada tahun 2024.
Telah disiapkan lahan untuk penempatan pembangunan instalasi PLTS
Terpusat yang lokasinya sangat visible. Disamping itu, pada akhir tahun
ini, akan terbentuk BUMDes yang mempunyai potensi untuk mengelola
penyediaan energi listrik.

2.

Dusun Mekar Sari
Dusun Mekar Sari memiliki satu Genset (60 kVA) yang dikelola oleh
Pengurus Desa dan beroperasi dari jam 18:00 – 23:00. Terdapat ujung
jaringan distribusi PT PLN (Persero) sejauh 80 km dan sulit menarik
jaringan karena tidak ada akses darat.

3.

Desa Manamang Kiri
Desa Manamang Kiri memiliki Genset berkapasitas 135 kVA yang
dikelola oleh Perangkat Desa (jam operasi: 18:00 – 22:00). Terdapat
akses darat ke Kecamatan Sebulu sejauh sekitar 60 km. Namun
terkendala jika menarik JTM (Jaringan Tegangan Menengah) dari
Kecamatan Sebulu, yaitu akses jalan daratnya bukan jalan umum tetapi
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jalan perusahaan perkebunan (hauling). Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

(ESDM)

Provinsi

Kalimantan

Timur

merencanakan

pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada
Tahun 2022.
4.

Desa Manamang Kanan
Desa Manamang Kanan memiliki Genset berkapasitas 135 kVA yang
dikelola oleh Perangkat Desa dengan jam operasi: 18:00 – 22:00. Jarak
ke Kecamatan Sebulu sekitar 60 km. Terdapat kendala dalam penarikan
Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yaitu akses jalan darat bukan jalan
umum tetapi jalan perusahaan perkebunan (hauling). Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Timur telah menganggarkan pembangunan PLTS
jenis Komunal pada tahun 2022.

5.

Desa Liang Buaya
Desa Liang Buaya memiliki 1-unit Genset dengan kapasitas 100 kVA
yang dikelola oleh Pengurus Desa dengan jam operasi: 18:00 – 23:00.
Menurut Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur milik
PT PLN (Persero), Desa Liang Buaya akan mendapatkan suplai energi
listrik dari pembangkit listrik berbasis Energi Terbarukan pada tahun
2024.

6.

Desa Tunjungan
Desa Tunjungan belum memiliki Genset yang dikelola pengurus Desa.
Terdapat ujung jaringan listrik PLN berjarak 60 km dan sulit menarik
jaringan tersebut karena tidak ada akses darat yang bisa dilalui.
Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur milik PT PLN
(Persero) menyebutkan bahwa Desa Tunjungan akan mendapat suplai
energi listrik dari pembangkit berbasis Energi Terbarukan pada (ET)
pada tahun 2024.

7.

Desa Sepatin
Desa Sepatin sudah mengoperasikan Genset dengan kapasitas 160 kVA
dan beroperasi selama 4 s.d 5 jam sehari yaitu dari jam 18.00 s.d 23.00.
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Karena secara geografis, Desa Sepatin yang berada di daerah Delta
Mahakam, tidak memungkinkan menarik JTM dari sistem kelistrikan
terdekat. Menurut Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan
Timur milik PT PLN (Persero), Desa Sepatin akan mendapat suplai
energi listrik dari pembangkit listrik berbasis Energi Terbarukan (ET)
pada tahun 2023.
8.

Kelurahan Muara Kembang
Kelurahan Muara Kembang sebagian daerahnya sudah mendapatkan
aliran listrik dari PT PLN (Persero) sebagian lagi belum berlistrik
terutama daerah yang berlokasi di laut yaitu RT 11, RT 12, dan RT 13.
Untuk RT 11 sudah mendapatkan bantuan dari PT Pertamina Hulu
Mahakam (PHM) berupa PLTS jenis SHS (Solar Home System). Pada
Tahun 2021 ini, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur telah
menganggarkan pembangunan instalasi PLTS jenis Komunal di RT 11,
namun terkendala oleh perizinan lahan (Clear and Clean) yang belum
ada. Izin lahan harus ada karena RT 11 berada di zona konservasi Delta
Mahakam.

9.

Desa Bukit Jering
Desa Bukit Jering belum memiliki Genset yang dikelola pengurus Desa.
Menurut Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur yang
dikeluarkan oleh PT PLN (Persero), Desa Bukit Jering akan
mendapatkan suplai listrik dari Gardu Induk (GI) Kota Bangun pada
Tahun 2022.

10.

Desa Muhuran
Saat ini, Listrik Desa Muhuran diperoleh dari Genset pribadi, Disamping
itu ada beberapa rumah menggunakan SHS (Solar Home System).
Menurut data dari PT PLN (Persero) unit Listrik Desa (Lisdes)
Samarinda, jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ke
Desa Muhuran sudah dianggarkan pada tahun 2021 ini, namun masih
menunggu izin dari Dinas Pekerjaan Umum, yaitu izin untuk
melewatkan SUTM di Jembatan Martadipura.
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11.

Desa Sebelimbingan
Seperti halnya Listrik Desa Muhuran, masyarakat Desa Sebelimbingan
masih menggunakan Genset pribadi untuk kebutuhan energi listriknya
dan sebagian juga menggunakan Solar Cell model SHS (Solar Home
System). Menurut data dari PT PLN (Persero) unit Lisdes Samarinda,
jaringan SUTM ke Desa Sebelimbingan sudah dianggarkan pada Tahun
2021 ini, namun masih menunggu izin dari Dinas Pekerjaan Umum,
yaitu izin untuk melewatkan SUTM di Jembatan Martadipura.

12.

Desa Lamin Telihan
Listrik Desa Lamin Telihan diperoleh dari Genset Desa dan Genset
pribadi, dan juga ada beberapa masyarakat menggunakan Solar Cell
jenis Solar Home System, (SHS). Menurut Roadmap Listrik Pedesaan
Provinsi Kalimantan Timur milik PLN, Desa Lamin Telihan

akan

mendapatkan suplai listrik pada Tahun 2022.
13.

Desa Teluk Muda
Listrik Desa Teluk Muda diperoleh dari Genset Desa dan Genset pribadi,
dan juga ada beberapa masyarakat menggunakan Solar Cell jenis Solar
Home System (SHS). Menurut Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi
Kalimantan Timur milik PLN, Desa Teluk Muda akan mendapatkan
suplai listrik pada Tahun 2022.

14.

Desa Lamin Pulut
Listrik Desa Lamin Pulut diperoleh dari Genset Desa dan Genset pribadi,
dan juga ada beberapa masyarakat menggunakan Solar Cell jenis Solar
Home System (SHS). Menurut Roadmap Listrik Pedesaan Provinsi
Kalimantan Timur milik PLN, Desa Lamin Pulut akan mendapatkan
suplai listrik pada Tahun 2022.

15.

Desa Tanjung Batuq Harapan
Listrik Desa Tanjung Batuq Harapan diperoleh dari Genset Desa dan
Genset pribadi, dan juga ada beberapa masyarakat menggunakan Solar
Cell jenis Solar Home System (SHS). Menurut Roadmap Listrik Pedesaan
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Provinsi Kalimantan Timur milik PLN, Desa Tanjung Batuq Harapan
akan mendapatkan suplai listrik pada Tahun 2022.
16.

Desa Enggelam
Energi listrik di Desa Enggelam diperoleh dari Genset Desa dan Genset
pribadi, dan juga beberapa masyarakat menggunakan Solar Cell.
Menurut data dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur,
pembangunan instalasi PLTS jenis komunal di Desa Enggelam sudah
dianggarkan pada tahun 2021. Menurut Roadmap Listrik Pedesaan
Provinsi Kalimantan Timur milik PLN, Desa Enggelam akan
mendapatkan suplai energi listrik dari pembangkit listrik berbasis
EnergiTerbarukan (ET) pada tahun 2024.

6.2

Rekomendasi
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang
diusulkan, yaitu sebagai berikut:

1.

Desa Kupang Baru
Untuk mendapatkan suplai energi listrik yang memadai di desa Kupang
Baru, sangat direkomendasikan untuk membangun instalasi
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) jenis Komunal yang dapat dihybrid dengan Genset Desa yang sudah beroperasi.

2.

Dusun Mekar Sari
Direkomendasikan untuk Dusun Mekar Sari dalam penyediaan energi
listrik untuk membangun instalasi PLTS jenis Komunal yang dapat dihybrid dengan Genset yang sudah beroperasi.

3.

Desa Manamang Kiri:
Jika kendala penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari daerah
Sebulu lewat jalan darat tidak bisa diatasi, untuk suplai energi listrik di
desa ini, direkomendasikan untuk memanfaatkan Energi Matahari
dengan membangun instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
yang kemudian dapat di-hybrid dengan Genset yang sudah beroperasi.
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4.

Desa Manamang Kanan
Jika kendala penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari daerah
Sebulu lewat jalan darat tidak bisa diatasi, untuk suplai energi listrik di
desa

ini,

direkomendasikan

untuk

memanfaatkan

Energi

Matahari/Surya dengan membangun instalasi Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) yang kemudian dapat di-hybrid dengan Genset
yang sudah beroperasi.
5.

Desa Liang Buaya
Ada beberapa alternatif usaha penyediaan energi listrik di Desa Liang
Buaya yang dapat direkomendasikan seperti:
-

memanfaatkan energi Matahari dengan membangun instalasi PLTS
jenis komunal dan di-hybrid dengan pembangkit yang sudah ada;

-

menarik Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari Desa Sedulang
yang berjarak sekitar 5 km dari Desa Liang Buaya;

-

memaksimalkan operasi Genset Desa sampai 24 jam secara penuh
dengan memberikan/subsidi bahan bakar atau pengoperasiannya
diambil alih oleh PT PLN (Persero).

6.

Desa Tunjungan
Untuk penyediaan energi listrik di Desa Tunjungan, direkomendasikan
untuk membangun instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
jenis Komunal.

7.

Desa Sepatin
Dengan posisi geografisnya, yang berada di kawasan Delta Mahakam,
Desa Sepatin direkomendasikan untuk:
- memanfaatkan energi Matahari dengan membangun instalasi PLTS
secara komunal dan di-hybrid dengan Genset yang sudah beroperasi;
- memaksimalkan pengoperasian Genset desa secara penuh atau
selama 24 jam sehari dengan membantu/subsidi bahan bakar;
- memberikan hak pengelolaan Jaringan (TM dan TR) yang sudah ada
kepada PT PLN (Persero). Hal ini dapat dilakukan karena jaringan
(TM dan TR) di desa ini sudah ada dan sudah beroperasi baik.
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8.

Kelurahan Muara Kembang
Kelurahan Muara Kembang khususnya di RT 11, RT 12, dan RT 13 dapat
memperoleh aliran listrik dengan cara membangun instalasi
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) jenis Komunal atau jenis Solar
Home System (SHS).

9.

Desa Bukit Jering
Direkomendasikan untuk Desa Bukit Jering, yaitu dengan menarik
Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dari Kota Bangun.

10.

Desa Muhuran
Untuk mendapatkan aliran listrik, direkomendasikan untuk Desa
Muhuran, agar menarik JTM dari Kota Bangun yang berjarak cukup
dekat.

11.

Desa Sebelimbingan
Dengan jarak sekitar 35 km dari Kota Bangun, Desa ini direkomendasikan untuk menarik jaringan TM dari Kota Bangun.

12.

Desa Lamin Telihan
Direkomendasikan untuk Desa Lamin Telihan dalam hal penyediaan
energi listrik, yaitu menarik jaringan SUTM dari Jaringan Kembang
Janggut yang disuplai dari Pembangkit Rea Kaltim.

13.

Desa Teluk Muda
Penyediaan energi listrik di Desa Teluk Muda dapat direalisasikan
dengan menarik jaringan SUTM dari Jaringan Kembang Janggut yang
disuplai oleh Pembangkit Rea Kaltim.

14.

Desa Lamin Pulut
Desa Lamin Pulut direkomendasikan untuk mendapatkan aliran listrik,
yaitu dengan menarik jaringan SUTM dari Jaringan Kembang Janggut
yang disuplai dari Pembangkit Rea Kaltim.

15.

Desa Tanjung Batuq Harapan
Penyediaan energi listrik di Desa Tanjung Batuq Harapan dapat
direalisasikan dengan cara menarik jaringan SUTM dari Bangun.
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16.

Desa Enggelam
Desa Enggelam direkomendasikan untuk membangun instalasi PLTS
jenis Komunal untuk mendapatkan suplai energi listrik. Anggaran
pembangunannya dapat diperoleh dari Pemda Kabupaten Kutai
Kartanegara, dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Timur, atau pihak lain yang bersedia.
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1.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Desa Kupang Baru

Lampiran - 1
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2.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Dusun Mekar Sari

Lampiran - 2
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3.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Desa Liang Buaya 1 dan Liang Buaya 2
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4.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Desa Tunjungan 1 dan Tunjungan 2
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5.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Desa Sepatin Klaster 1
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6.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pemasangan instalasi PLTS di
Pulau Tanjung Berukang Desa Sepatin Klaster 2
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