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Ringkasan Eksekutif 

Pendahuluan 

 Dagi Consulting mendapat kepercayaan dari Hivos untuk mengadakan “Monitoring 
dan Evaluasi untuk Pulau Ikonik Sumba 2018,” dengan periode monitoring & evaluasi 
2011-2018.  

 Tujuan monev adalah memonitor aktivitas program SII dan mengevaluasinya 
berdasarkan target dan rencana yang sudah dicanangkan dalam Roadmap SII dan 
RUPES (Rencana Umum Penyediaan Energi Sumba). 

Metodologi 

 Kegiatan monev dilakukan selama 6 bulan, dimulai dengan sosialisasi kegiatan monev 
dalam Rapat Koordinasi SII pada tanggal 8 Mei 2018 di Sumba Timur.  Lokasi kegiatan 
meliputi 4 kabupaten di Pulau Sumba (Sumba Timur, Sumba tengah, Sumba Barat, 
dan Sumba Barat Daya), Kupang, dan di tingkat pusat. 

 Metode yang dipergunakan dalam monev ini merupakan kombinasi antara 
pendekatan pengumpulan data kualitatif (FGD, Key Informant Interview, dan 
Observasi) dengan pendekatan pengumpulan data kuantitatif (sensus kepala desa, 
survey rumah tangga).  Selain itu, monev 2018 juga mengintegrasikan hasil-hasil 
monev sebelumnya. 

Temuan Utama: Rasio Elektrifikasi 

 Dibandingkan dengan kondisi sebelum SII dimulai, rasio elektrifikasi meningkat lebih 
dari dua kali lipat dari 24,5% pada 2010 menjadi 50,9% pada awal 2018, dengan 
kontribusi ET sebesar 20,9%.  Capaian ini masih cukup jauh dari target pada 2020 
sebesar 95% dengan kontribusi ET sebesar 65%. 

 Secara keseluruhan Rasio Desa Berlistrik sudah mencapai 100% tetapi jika disegregasi 
berdasarkan listrik PLN dan listrik ET, maka Rasio Desa Berlistrik PLN hanya 60,4% 
sementara Rasio Desa Berlistrik ET mencapai 94,4%. Kedua rasio ini diperoleh melalui 
sensus desa di seluruh Pulau Sumba yang meliputi 197.798 rumah tangga di 467 desa, 
44 kecamatan, dan 4 kabupaten. 

Temuan Utama: Kapasitas Terpasang 

 Akumulasi kapasitas terpasang dari fasilitas ET yang terbangun sejak 2011 sampai 
2018 mencapai 9,3 MW atau 24,7% dari target 37,5 MW pada 2020 yang dicanangkan 
dalam RUPES. 

 Dari 9,3 MW kapasitas terpasang, tidak sampai separuh (44%) kapasitas yang masih 
beroperasi. Kerusakan merupakan penyebab utama fasilitas ET tidak beroperasi, 
diikuti dengan kurangnya dukungan sumber daya ET, dan masuknya jaringan PLN di 
wilayah tersebut.  Faktor penyebab kerusakan fasilitas ET di Sumba berdasar hasil 
survey berupa faktor alam (petir, banjir), faktor teknis (komponen sudah aus atau 
terbakar, pemasangan instalasi yang tidak sesuai, pemakaian tidak sesuai kapasitas 
dan ketentuan, dan kurangnya perawatan), faktor sosial berupa pencurian dan 
gangguan hewan (tikus, semut, hewan ternak). 
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Temuan Utama: Investasi 

 Akumulasi total investasi sejak tahun 2011 sampai 2018 mencapai 770 milyar rupiah  
atau senilai USD 51,3 juta. 

 Rencana investasi pengembangan ET dari IPP: 
o PT.Hywind Energy Solution berencana membangun PLTB 3MW di Desa 

Kadumbul,  Kecamatan Pandawai, Sumba Timur. 
o Aria Watala Capital akan membangun PLTS 2x1 MW di Waikabubak, Sumba 

Barat, yang akan di-hybrid dengan PLTD milik PLN. 
o EREN/PACE Energy berencana membangun proyek hybrid surya-angin 10 

MW (PLTB 4MW & PLTS 6 MWp) dengan dilengkapi baterai dengan kapasitas 
15 MW di Hambapraing, Sumba Timur.  

o PT. Len Industri akan membangun PLTS berkapasitas 10 MW secara bertahap, 
dimulai dengan kapasitas 1 MW. 

 Selain itu PLN juga berencana membangun: 
o PLTM Soru 2x50 kW 
o PLTM Harunda 3x800 kW dan 2x700 kW 
o PLTM Kadahang 3x1000 kW 
o PLTM Kananggar 2x100 kW 
o PLTMG Waingapu 10 MW (estimasi 2019/2020), GI Waingapu 1x30 MVA, dan 

jaringan transmisi 70 kV sepanjang 30 km (estimasi COD 2020) 
o PLTMG Waitabula 10MW (estimasi 2021/2022),  GI Waitabula 1x30 MVA, dan 

Jaringan transmisi 70 kV sepanjang 190 km (estimasi COD 2022) 

Temuan Utama: Pengembangan Kapasitas 

 Jumlah pengembangan kapasitas terkait dengan ET mengalami perkembangan dari 
tahun ke tahun, dengan total akumulasi sejumlah 84 kegiatan. 

 Isi dari pengembangan kapasitas sampai dengan tahun 2013 fokus pada aspek teknis 
energi yang bervariasi tentang aspek perencanaan, pengelolaan O&M, monitoring 
dan evaluasi.  Pada tahun 2014 pengarusutamaan gender ke dalam sektor energi 
mulai diagendakan secara intensif dalam aktivitas pengembangan kapasitas. 

Temuan Utama: Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat 

 Berdasarkan survey rumah tangga, hampir 96% responden menyatakan 
mendapatkan manfaat dengan keberadaan fasilitas ET. 

 Manfaat yang dirasakan pengguna ET mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan & 
keselamatan, serta waktu dan kemudahan. 

Temuan Utama: Dukungan Institusi terhadap SII 

 Dukungan pemerintah pusat diberikan secara resmi melalui Keputusan Menteri 
ESDM No. 3051 K/30/MEM/2015 yang dikeluarkan 1 Juni 2015 yang menjadi dasar 
program nasional kementerian, dan juga koordinasi berbagai pemangku kepentingan. 

 Dalam rangka mendukung koordinasi program, Direktur Jendral EBTKE Kementerian 
ESDM mengeluarkan SK tentang tim implementasi Program SII, yang terdiri dari 
komite pengarah, komite pengorganisasi, dan kelompok kerja. Tim ini terdiri atas 
perwakilan dari stakeholder SII baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, 
pemerintah 4 kabupaten di Sumba, PLN, LSM, dan institusi lain yang relevan.   
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Temuan Utama: Dukungan Kebijakan 

 Dalam periode 2011-2018, kebijakan terkait energi pada umumnya dan ET pada 
khususnya berubah-ubah yang dalam proses formulasinya kurang melibatkan 
stakeholder dan hasilnya belum memenuhi harapan. Dalam perspektif investor hal ini 
meningkatkan ketidakpastian usaha. 

Tantangan regulasi dalam pengembangan ET, terutama: 

 on grid: aturan jaringan (grid code) yang saat ini berlaku belum mencakup variable 
renewable energy. 

 off grid: diperlukan adanya keberlanjutan sistem off grid dan tersedianya unsur-
unsur enabling environment untuk mendukung tumbuhnya bisnis penunjang ET skala 
kecil. 

Temuan Utama: Dukungan Penelitian dan Pengembangan 

 Dalam rentang waktu 2011-2018 setidaknya terdapat 29 penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan banyak pihak dalam mendukung implementasi SII. 

 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan belum berjalan efektif sehingga 
belum menjadi common reference bagi setiap stakeholder. 

Temuan Utama: Gender dan ET 

 Melalui pelaksanaan proyek-proyek hibah MCAI, prinsip inklusi sosial dan gender 
memastikan terselenggaranya penyediaan ET yang mengarusutamakan gender (PUG) 
dan partisipasi perempuan dalam kepengurusan lembaga pengelola ET. 

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berpartisipasi 
dan mendukung Program SII dalam melakukan analisis sosial dan gender, 
pengembangan kapasitas dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 
(PPRG), dan advokasi kebijakan-kebijakan energi agar menjadi responsif gender. 

Temuan Utama: Konversi Lahan 

 Pengembangan fasilitas ET dalam program SII melibatkan konversi lahan  seluas 7,4 
ha hanya untuk tapak pembangkit, tidak mencakup lahan konsesi hutan tanaman 
industri yang mayoritas belum digarap oleh PT Usaha Tani Lestari  untuk budidaya 
tanaman kaliandra sebagai bahan bakar PLTBm Bodohula.  

 Peruntukan awal dari lahan yang dikonversi bervariasi mulai dari hutan (terutama 
untuk fasilitas PLTMH), kebun, padang, pekarangan, pinggir jalan, dan atap rumah.  
Kecuali hutan dan kebun, lahan yang dikonversi cenderung berupa lahan yang kurang 
produktif sehingga konversi lahan dalam prakteknya justru meningkatkan nilai guna 
lahan secara sosial dan ekonomi. 

 Di Sumba, pada umumnya lahan yang digunakan untuk PLTS terpusat tidak bisa dibagi 
dengan penggunaan perkebunan atau pertanian.  Berbeda dengan yang lain, dalam 
membangun Solar PV yang terdistribusi di 5 desa di Sumba Timur, Konsorsium 
Anekatek menggunakan sistem panel surya inovatif, yakni dipasang di atas pada tiang 
individual sehingga secara signifikan mengurangi luas tanah yang diperlukan. 
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Temuan Utama: Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

 Sampai akhir 2017, Program SII berhasil mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  
sebesar 56.931,5 tCO2e.  Dengan produksi energi yang diestimasi sebesar 42,4 GWh, 
pembangkit listrik ET menjadi pengurang emisi GRK terbesar dengan kontribusi 
33.673,4 tCO2e.  Pengurangan emisi GRK oleh pembangkit ET yang terbesar berasal 
dari pembangkit listrik ET sebagai pengganti PLTD dengan kontribusi 26.157,2 tCO2e. 

Temuan Utama: Kendala Pencapaian Target 

Beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian kinerja program SII antara lain: 

1. Beberapa rencana investasi pengembangan ET skala besar tidak dan atau belum 
terealisasi, di antaranya rencana investasi oleh Sewatama, Pertamina, Eren Pace, 
Hywind, Arya Watala Capital, dan LEN Industri. 

2. Implementasi pengembangan ET untuk akses listrik perdesaan belum optimal 
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi belum optimal 
4. Sebagian besar fasilitas ET yang sudah terpasang tidak beroperasi dan atau tidak 

beroperasi secara optimal. 

Beberapa rencana investasi pengembangan ET di Sumba tidak atau belum terealisir, antara 
lain dikarenakan: 

1. Kebijakan yang kurang mendukung pengembangan ET, baik kebijakan di tingkat 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat 
desa. 

2. Belum masuk dalam list proyek pengembangan pembangkit listrik di dalam RUPTL 
PLN berikut kendala dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi IPP yang 
mengimplementasikannya.  

5. Dukungan investasi dan pendaan yang kurang memadai. Investasi dan pendanaan 
sangat terkait dengan kebijakan, baik kebijakan yang mempengaruhi iklim investasi 
maupun kebijakan terkait dukungan pendanaan dari pemerintah.  Di luar kebijakan, 
dari promosi investasi yang dilakukan belum berhasil mendatangkan investasi yang 
cukup memadai untuk pencapaian target. 

Rekomendasi 1: Target dan Roadmap 

Pencapaian kinerja di bawah target percepatan (Rasio Elektrifikasi 95% pada 2020 dengan 
65% kontribusi dari ET). Tren kinerja masih bagus tetapi target percepatan tersebut saat ini 
sudah tidak realistis lagi untuk dikejar. 

 Agar tidak mendemotivasi para pemangku kepentingan, target dapat ditinjau 
kembali. 

 Kembali ke target semula dapat dijadikan sebagai alternatif. 

Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara RUPTL dan roadmap SII, serta roadmap SII belum 
mengintegrasikan program listrik perdesaan yang dikembangkan oleh PLN.   

 Penyesuaian roadmap SII sejalan dengan perubahan target dan alignment dengan 
rencana PLN. 
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Rekomendasi 2: Regulasi 

Diperlukan dukungan regulasi yang lebih baik untuk implementasi SII agar target dapat 
dicapai. 

1. Pemerintah pusat untuk memperkuat payung hukum SII agar dapat lebih 
mengoptimalkan dukungan bagi pencapaian target dan mengoptimalkan sinergi 
dengan sektor lain. 

2. Pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan terkait pengembangan ET baik on grid 
maupun off grid dengan lebih melibatkan stakeholder dalam formulasi kebijakannya. 

3. Pemerintah daerah untuk mendukung investasi pengembangan ET dan 
mengintegrasikan ET dengan sektor lain dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan, terutama sektor unggulan di wilayah tersebut. 

4. Pemerintah daerah di Sumba untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik 
melalui kepastian hukum (di antaranya terkait tanah adat), kemudahan dan 
kecepatan proses perijinan. 

5. Pemerintah daerah untuk mendukung O&M fasilitas ET. 

6. Pemerintah daerah di Sumba untuk mengeluarkan regulasi yang memberi kepastian 
hukum terkait dukungan masyarakat terhadap fasilitas publik (yang mencakup 
fasilitas ET). 

Rekomendasi 3: Investasi 

Realisasi investasi merupakan penggerak program SII. 

1. Perlu koordinasi lebih erat dengan BKPM di semua lini dan memperluas sasaran dari 
target investor konvensional ke arah lintas sektor dan lintas platform. 

2. Perlunya mengagendakan secara regular investment forum yang terarah  

3. Perlunya dukungan bagi investor yang sudah berinvestasi di Sumba, bagi IPP untuk 
meningkatkan skala operasi dari yang sudah terpasang dan bagi di luar IPP untuk 
ekspansi ke pengembangan ET. 

Rekomendasi 4: Keberlanjutan Program 

Tidak sampai separuh dari kapasitas terpasang yang masih beroperasi. Untuk mendukung 
keberlanjutan fasilitas ET yang sudah terpasang: 

1. Perlu adanya percepatan penyelesaian kelembagaan dan revitalisasi untuk PLTBm 
Bodohula dan PLTM Lapopu. 

2. Perlunya penentuan skala prioritas revitalisasi di luar kedua fasilitas tersebut, untuk 
kemudian diikuti dengan inspeksi secara lebih mendalam dan penyusunan rencana 
aksi. 

3. Mempercepat realisasi KSO (atau skema lain yang relevan) antara pemilik asset 
fasilitas ET on grid dengan PLN terkait O&M pembangkit on grid.  

4. Agar SII merumuskan standar O&M untuk pembangkit off grid dan mengeskalasi 
RESCO (atau melalui lembaga lain yang relevan) untuk mendukung O&M pembangkit 
off grid. 
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Agar hal yang sama tidak terulang pada program yang baru: 

5. SII perlu menyusun dan mendiseminasi guideline implementasi program 
pengembangan ET berdasarkan best practices dan lesson learned implementasi SII 
selama ini dan benchmark ke tempat lain yang relevan.  Termasuk di dalamnya model 
bisnis dan model pengelolaan O&M yang berkelanjutan. 
 

Rekomendasi 5: Koordinasi 

Dalam perjalanan waktu, implementasi SII melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas 
dan dengan dinamika yang lebih kompleks.  

1. Diperlukan platform komunikasi yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak 
kalangan dan lebih efektif untuk mendukung pencapaian sasaran. 

2. Perlunya koordinasi yang lebih efektif dengan PLN baik di tingkat perencanaan 
(terkait RUPTL dan Rencana Pengembangan Listrik Perdesaan) maupun implementasi 
di lapangan.  

3. Peningkatan efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, terutama 
akibat dihapuskannya unit/satuan kerja Dinas Pertambangan dan Energi di level 
Kabupaten. 

4. Diaktifkannya lagi koordinasi melalui kelompok kerja. 

Rekomendasi 6: Monitoring & Evaluasi 

Belum ada basis data yang standar dan komprehensif yang dipakai oleh semua stakeholder. 
Untuk meningkatkan efektivitas monev, diperlukan mekanisme perekaman data, 
pengumpulan data, dan agregasi data terkait indikator monev. 

1. SII mempersiapkan template indikator monev untuk diintegrasikan dengan platform 
yang sudah ada.  

2. Mengintegrasikan indikator monev SII ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). 

3. Bappeda sebagai focal point dalam mengekstrak data indicator monev yang sudah 
terintegrasi dengan SID dan secara berkala melakukan agregasi pemutakhiran data 
indikator monev dari sumber-sumber lainnya. 

4. SII secara berkala mengumpulkan data indikator monev dari Bappeda dan melakukan 
agregasi pemutakhiran data indikator monev dari sumber-sumber lainnya. 
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1 Pendahuluan 

Dagi Consulting mendapat kepercayaan dari Hivos untuk mengadakan “Monitoring dan Evaluasi untuk 
Pulau Ikonik Sumba periode 2018.” 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Pengembangan Pulau Sumba Sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan atau lebih dikenal 
dengan Program Sumba Iconic Island for Renewable Energy (Program SII) yang telah diinisiasi pada 
akhir tahun 2010 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Hivos. Pulau Sumba dipilih 
sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan berdasarkan kajian yang dilakukan Hivos bersama dengan 
Winrock (pada 2010) yang menunjukkan rendahnya rasio elektrifikasi (hanya 24,5%) padahal memiliki 
potensi energi baru dan terbarukan yang besar. 

Sejak tahun 2015, Pemerintah telah memperkuat dasar hukum implementasi program ini melalui 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3051K/30/MEM/2015 tanggal 1 Juni 2015 
tentang Penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan. 

Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan merupakan proyek 
percontohan untuk mewujudkan Pulau Sumba sebagai pulau yang mampu berkembang melalui 
penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sehingga dapat mendorong 
perekonomian yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba.  
Semula sasaran dari program ini menyediakan akses energi yang berasal dari 100% energi terbarukan 
sehingga mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 95% pada tahun 2025. Sasaran ini dipercepat 
Komite Pengarah Program SII pada 4 November 2015 yang menetapkan skenario pencapaian 95% 
rasio elektrifikasi dan pencapaian 65% bauran energi terbarukan di Pulau Sumba pada tahun 2020. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari monitoring dan evaluasi (selanjutnya cukup dituliskan dengan Monev) ini adalah 
memonitor aktivitas program SII dan mengevaluasinya berdasarkan target dan rencana yang sudah 
dicanangkan dalam Roadmap SII dan RUPES (Rencana Umum Penyediaan Energi Sumba). 

 

1.3 Sistematika Pelaporan 

Penjelasan laporan ini terbagi menjadi enam bagian. Bab pertama berupa pendahuluan untuk 
menjelaskan latar belakang dan tujuan monev berikut sistematika pelaporannya. Bab kedua mengulas 
metodologi yang digunakan dalam kegiatan monev ini. Bab ketiga berupa ringkasan data kuantitatif 
untuk indikator utama. Bab keempat menjelaskan temuan utama. Bab kelima berupa kesimpulan yang 
menjawab research question dalam monev. Dan diakhiri dengan lesson learned dan rekomendasi. 
Dalam lampiran disertakan daftar pemangku kepentingan yang diwawancarai dan daftar pustaka. 
Sementara kerangka acuan kerja (ToR), proposal, dan instrumen monev disajikan dalam dokumen 
terpisah. 
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2 Metodologi 

2.1 Waktu dan Lokasi  

Kegiatan monev dilakukan selama 6 bulan, dimulai dengan sosialisasi kegiatan monev dalam Rapat 
Koordinasi SII pada tanggal 8 Mei 2018 di Sumba Timur.  Lokasi kegiatan monev meliputi 4 (empat) 
kabupaten di Pulau Sumba (kabupaten Sumba Timur, Sumba tengah, Sumba Barat, dan Sumba barat 
Daya), ibukota provinsi NTT (Kupang), dan di tingkat pusat (Jakarta).  

 

2.2 Cakupan Pekerjaan  

Sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja, cakupan kegiatan monev meliputi: 

 Pengumpulan data  
- Mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek pendukung lainnya.  
- Basis data pada tahun 2011, dengan mengkaji dan menganalisis hasil monev 

sebelumnya. 

 Analisis data, yang meliputi: 
- Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 
- Fasilitas ET yang terpasang dan persentase fasilitas ET yang masih beroperasi 
- Investasi dan pendanaan program SII 
- Pengembangan kapasitas 
- Perbaikan kesejahteraan penerima manfaat 
- Dukungan institusi terhadap SII 
- Kebijakan terkait 
- Penelitian dan pengembangan yang terkait 
- Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusivitas social 
- Perubahan peruntukan lahan 
- Pengurangan Emisi GHG 

 Dokumentasi kegiatan monev 
- Data dan dokumentasi hasil monev dalam bentuk laporan. 
- Update terhadap Roadmap SII berdasarkan hasil temuan dalam monev 

 

2.3 Metode Monev 

Metode yang dipergunakan dalam monev ini merupakan kombinasi antara pendekatan pengumpulan 
data kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data kuantitatif.  Selain itu, monev 2018 juga 
mengintegrasikan hasil-hasil monev sebelumnya. 

Sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1 kegiatan monev terdiri atas 3 fase, fase persiapan di 
belakang meja, fase pengumpulan data di lapangan, dan fase pelaporan. Fase persiapan meliputi Kick 
off meeting untuk menyamakan persepsi, kajian terhadap dokumen proyek yang relevan, dan 
penyusunan instrumen monev. Sebagai keluaran dari fase ini berupa Laporan Sela (inception report). 

Dalam fase pengumpulan data, terjadi penambahan aktivitas dari yang direncanakan. Aktivitas 
tersebut berupa sensus pada kepala desa. Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan data terkait 
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Berbeda dengan monev tahun 2014 yang dapat 
mempergunakan data Potensi Desa (PODES) terbaru yang dikeluarkan BPS pada tahun 2014, pada saat 
pelaksanaan monev kali ini BPS belum menyelesaikan kegiatan PODES terbaru.  
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Fase pelaporan meliputi analisis data dan penyusunan laporan. 

 

Bagan 1. Metode Monev 

2.3.1. Review Dokumen (Desk Study) 

Dokumen yang direview antara lain: 

1. Roadmap SII 
2. RUPES 
3. Publikasi BPS untuk 4 kabupaten di Pulau Sumba 
4. Hasil monev SII 2014 
5. SK Tim Implementasi Program SII 
6. Hasil Rapat Koordinasi SII 

2.3.2. Pengumpulan Data Kualitatif 

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dilakukan melalui Key Informant Interview (KII), FGD, 
dan observasi. 

Dalam KII kepada stakeholder utama, pengumpulan data dipandu dengan panduan KII dan juga 
template mengenai kegiatan dan capaian yang meliputi: 

• Implementasi Penyediaan Energi  

• Perumusan peraturan dan kebijakan terkait 

• Keterlibatan dan peran para pihak terkait 

• Investasi, pendanaan dan promosi 

• Penelitian dan Pengembangan 

• Kegiatan pengembangan kapasitas yang mendukung program SII 
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Kegiatan KII dan FGD kepada komunitas dipandu dengan panduan KII dan panduan FGD. 

Kegiatan observasi dilakukan pada instalasi ET dengan rincian sebagai berikut: 

 PLTMH, PLTBm, PLTB, PLTS Terpusat (PV School, PLTS Komunal, Solar Water Pump, Kios 
Energi, dan PV Agroprocessing)  yang diperoleh informasinya dari hasil monev 2014 dan 
stakeholder utama.  

 Sejumlah sample dari PLTS tersebar, Biogas, dan Tungku Hemat Energi. 

Tabel 1. Format Pengumpulan Data Kualitatif 

NO Metode  Sumber Data Data yang diperoleh 

1 KII  Stakeholder terkait 
 
 

 Komunitas (pimpinan 
dan perempuan) 

Program pengembangan ET yang dilakukan, Dukungan 
terhadap SII (kelembagaan, pendanaan/investasi, 
kebijakan). 
Pemanfaatan ET, keterlibatan masyarakat, masukan 
dari masyarakat. 

2 FGD Komunitas (pimpinan 
dan perempuan) 

Pimpinan komunitas & perwakilan perempuan:  
pemanfaatan ET, keterlibatan masyarakat, masukan 
dari masyarakat. 

3 Observasi Fasiltas ET Status operasi fasilitas ET, GPS tagging. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengumpulan data kualitatif berlangsung lebih masif dibandingkan 
rencana. Hal ini dikarenakan perbedaaan antara basis data (hasil monev 2014) sebagai acuan dan data 
yang diperoleh di lapangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja, pengumpulan 
data dalam monev 2018 ini melibatkan stakeholder lain di luar kerangka formal SII.  

Tabel 2. Kegiatan Pengumpulan Data Kualitatif 

NO 
Metode Pengumpulan 

Data Kualitatif 

Jumlah Kegiatan 
Keterangan 

Rencana  Implementasi 

1 Key Informant 
Interview 

89 126 Semula 89 dalam proposal kemudian 
ditambah menjadi 114 (74 stakeholder 
dan 40 komunitas) dalam interim 
report. Ada tambahan stakeholder yang 
diwawancarai, dan beberapa 
stakeholder utama diwakili oleh lebih 
dari satu narasumber yang 
diwawancarai secara terpisah.  

2 FGD 8 grup 10 grup 2 grup tambahan atas permintaan Hivos 
saat kick off meeting untuk 
mengakomodir kab Sumba Timur yang 
wilayahnya luas. 

3 Observasi 120 > 200 Ada tambahan informasi fasilitas ET 
yang harus diobservasi. 

 

2.3.3. Pengumpulan Data Kuantitatif 

Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui Sensus Desa dan survei rumah 
tangga.  
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Tabel 3. Format Pengumpulan Data Kuantitatif 

NO Metode  Sumber Data Data yang diperoleh 

1 Sensus 
Desa 

Kepala desa atau yang 
mewakili 

Jumlah kepala keluarga, jumlah pengguna PLN, jumlah 
pengguna ET, dan jumlah pengguna diesel. 

2 Survei 
Rumah 
Tangga 

Kepala rumah tangga 
atau yang mewakili 

Profil rumah tangga, pemanfaatan ET, interaksi dengan 
SII. 

Pengumpulan data untuk survey rumah tangga dilakukan secara tatap muka dengan dipandu 
kuesioner yang ditanamkan dalam telepon genggam dengan aplikasi berbasis CSPro. 

Tabel 4. Kegiatan Pengumpulan Data Kuantitatif 

NO 
Metode Pengumpulan 

Data Kualitatif 

Jumlah Kegiatan 
Keterangan 

Rencana  Implementasi 

1 Sensus Desa - 467 Desa Karena BPS belum mengeluarkan hasil 
PODES. 

2 Survei Rumah Tangga 650 
responden 

652 responden Terjadi pergeseran komposisi sample 
karena basis data yang dipakai (hasil 
monev 2014) sebagian sudah tidak 
relevan. 

Sample untuk survey rumah tangga terdiri dari 652 responden. Dari total populasi 197.7981 rumah 
tangga, dengan jumlah sample ini dalam selang kepercayaan 95% survey ini rumah tangga ini memiliki 
margin error sebesar 3,83%. 

Tabel 5. Sebaran Sampel Responden Survei Rumah Tangga 

Kategori ET 

Wilayah 
% Total 
Respon-

den 

Est. 
Populasi 

per 
Kategori 

ET 

% 
Populasi 

per 
kategori 

ET 

Sumba 
Timur 

Sumba 
Tengah 

Sumba 
Barat 

SBD Total 

Bukan Pengguna ET 10 21 14 19 64 9,8%    138.140  0,05% 
PLTMH 27 19 0 0 46 7,1%         1.700  2,7% 

Solar PV 133 61 63 78 335 51,4%       50.000  0,7% 

PLTBayu 19 0 0 0 19 2,9%            100  19,0% 

Tungku Hemat Energi 6 27 20 2 55 8,4%         5.687  1,0% 
Biogas 64 13 26 30 133 20,4%         2.171  6,1% 
Total 259 141 123 129 652 100,0% 197.798  

 

2.4 Tim Pelaksana Pengumpulan Data 

Tim Dagi Consulting untuk studi ini terdiri dari Asrofi (Project Manager), Elyakim Nova Supriyedi 
(Koordinator Sumba), Susi Susanti (Koordinator Kupang), dan Britania Sari (Koordinator Jakarta). 
Koordinator Sumba dibantu oleh 4 koordinator kabupaten (1 koordinator untuk 1 kabupaten) yang 
mengkoordinir 14 enumerator. 

Training untuk koordinator dan enumerator dilakukan secara bertahap dan berjenjang: 

                                                           

1 Berdasarkan Sensus Desa, Dagi Consulting 2018 
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 Training untuk Koordinator Sumba (koordinator pulau dan kabupaten) dilakukan pada tanggal 
7-10 Mei 2018. Termasuk di antaranya koordinator diikutkan dalam Rapat koordinasi SII 
selama satu hari penuh. 

 Training untuk koordinator Kupang dilakukan di Kupang, tanggal 13 Mei 2018. 

 Training untuk koordinator Jakarta dilakukan di Jakarta, tanggal 20 Mei 2018. 

 Training untuk enumerator dilakukan di Sumba Barat dan SBD pada tanggal 15-16 Juni 2018.  
Kegiatan training meliputi kegiatan di kelas (pemahaman tentang konteks pengumpulan data, 
penguasaan instrumen, dan role play) dan diikuti dengan piloting instrumen di Sumba Barat 
dan SBD.  

2.5 Kendala dalam Pengumpulan Data  

Dalam kegiatan pengumpulan data ditemui baik kendala teknis maupun kendala non teknis. 

Kendala non teknis yang dihadapi: 

1. Dalam periode pengumpulan data, pada tanggal 27 Juni 2018, Provinsi NTT dan dua dari 
empat kabupaten di Pulau Sumba (kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya) melakukan 
pemilihan kepala daerah serentak. Pada periode kampanye banyak di antara narasumber dan 
responden terlibat dalam kegiatan kampanye sehingga sulit ditemui. Pada saat minggu 
tenang (seminggu menjelang pemilu), suasana tidak kondusif untuk pengumpulan data. 
Terutama di beberapa daerah di wilayah Sumba Barat Daya, situasi keamanan kurang 
kondusif berlanjut sampai satu bulan sesudah pemilu. 
Selain aspek sulit ditemui, dan wilayah yang kurang aman diakses kendala lain terkait pemilu 
berupa indikasi demotivasi para pemangku kepentingan di kalangan Pemda yang daerahnya 
menyelenggarakan pemilu. Hal ini dikaitkan dengan prospek keberlanjutan yang 
bersangkutan di posisinya saat ini akibat pergantian kepemimpinan setelah pemilu. 

2. Dibandingkan dengan kegiatan pengumpulan data dalam monev 2014, secara umum 
semangat pemangku kepentingan mengalami penurunan.  Beberapa pemangku kepentingan 
yang dalam monev 2014 kooperatif, dalam monev kali ini menjadi kurang kooperatif. 
Diindikasikan hal ini disebabkan karena dalam monev 2014 SII masih relatif baru dan belum 
ada gejolak yang signifikan sementara dalam monev 2018 ada dinamika proses dalam 
perjalanan SII yang kurang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. 

Kendala teknis yang dihadapi: 

1. Pengumpulan data monev 2018 ini mencakup periode yang panjang, dari 2011 sampai awal 
2018. Dalam periode ini banyak terjadi perubahan/pergantian penanggung jawab. Tim 
berusaha menemui penanggung jawab sebelumnya jika penanggung jawab yang baru kurang 
menguasai data dan penanggung jawab sebelumnya dapat ditemui. Lebih-lebih Monev 
pertama (2014) sifatnya hanya rapid assessment dan monev kedua (2016) meskipun monev 
penuh tetapi tidak menelorkan hasil yang konkrit. 

2. Masing-masing stakeholder kurang memiliki database yang memadai. Hal ini diindikasikan 
dari adanya data hasil monev 2014 yang tidak dimiliki stakeholder. Kondisi ini diperparah 
dengan dokumentasi yang kurang baik serta transfer data yang tidak lancar ketika terjadi 
pergantian pemimpin/penanggung jawab. Hal ini berlaku dari tingkat pemerintahan pusat 
sampai tingkat desa. Tim berusaha mengumpulkan data yang terserak di masing-masing 
stakeholder. 

3. Kurangnya koordinasi antar stakeholder yang berakibat pada kurang baiknya dokumentasi 
data. Beberapa fasilitas menjadi seperti tidak bertuan karena tidak ditemukan stakeholder 
yang memiliki datanya. Misalkan suatu instalasi dibangun oleh pemerintah provinsi dengan 
dana dari pemerintah pusat dan menurut mereka sudah dilimpahkan ke pemda setempat 



Metodologi 

 

7 

 

tetapi pihak pemda mengaku tidak tahu menahu. Dikeluhkan juga pihak non pemerintah yang 
membangun suatu instalasi ET kurang berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga 
pemerintah setempat tidak memiliki data dan dokumentasinya.  

4. Untuk pengguna rumah tangga (biogas, tungku hemat energi), beberapa alamat pengguna 
sudah tidak relevan. Beberapa pengguna sudah pindah domisili, beberapa alamat ditemukan 
tetapi program tersebut belum terealisir, dan ada beberapa alamat yang memang tidak 
ditemukan.  

 

2.6 Batasan Monev 

Monev ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Data fasilitas ET terpasang yang tercakup dalam laporan ini belum 100% mencakup seluruh 
fasilitas ET yang ada di Pulau Sumba. Data dalam laporan ini hanya mencakup data yang 
berhasil diperoleh dalam pengumpulan data, dengan data yang belum tercakup terutama 
fasilitas ET yang dikembangkan secara swadaya dan swadana oleh masyarakat. Sebagai 
gambaran, kepala desa umumnya hanya tahu sebagian fasilitas ET yang pihak desa dilibatkan 
di dalam proses perencanaan atau implementasi proyek atau fasilitas ET yang kepala desa 
ketahui saja.   

2. Status operasi fasilitas ET didasarkan pada observasi di lapangan pada satu kali kunjungan. 
Ada kemungkinan fasilitas tersebut pada saat tersebut beroperasi/tidak beroperasi secara 
temporer dan statusnya berubah karena satu dan lain hal pada periode lainnya.  Untuk 
fasilitas yang tidak diobservasi (terutama PLTS tersebar, biogas, dan THE yang bukan sample), 
status observasi ditentukan melalui asesmen subyektif oleh konsultan berdasarkan informasi 
dari pihak yang dinilai mengetahuinya, misalnya dari Kepala Desa sampai ke staf Bappeda 
yang terkait.  

3. Angka investasi dan pendanaan fasilitas ET dalam laporan ini bervariasi dan belum 100% 
mencakup seluruh investasi dan pendanaan pengembangan ET yang ada di Pulau Sumba.  Hal 
ini terkait dengan data fasilitas ET yang belum 100%. Selain itu, beberapa pendanaan untuk 
kegiatan non pengembangan fisik yang tidak secara langsung melekat pada pengembangan 
fisik (misal dukungan rapat untuk SII, promosi, litbang, pengembangan kapasitas) belum ada 
datanya karena tidak tercakup dalam template Monev 2018 ini. Ada angka mutlak dan ada 
angka estimasi. Angka mutlak yang disampaikan narasumber juga bervariasi, ada yang hanya 
mencakup pengembangan fisik (ada yang meliputi mechanical dan engineering, ada juga yang 
mencakup mechanical, engineering, dan plumbing ) dan ada yang mencakup keseluruhan 
(termasuk non teknis, semisal pengembangan kapasitas pengelola/pengguna).  
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3 Ringkasan Data 

3.1. Rasio Elektrifikasi 

Tabel 6. Ringkasan Indikator Rasio Elektrifikasi 

Rasio P. Sumba 

Kabupaten 

Sumba 
Timur 

Sumba 
Tengah 

Sumba 
Barat 

SBD 

Rasio Elektrifikasi 50,9% 76,1% 57,1% 43,5% 34,9% 

Kontribusi ET pada Rasio Elektrifikasi 20,9% 22,3% 28,9% 16,2% 19,6% 

Rasio Desa Berlistrik -PLN 60,4% 53,2% 47,7% 73,2% 66,3% 

Rasio Desa Berlistrik -ET 94,4% 92,9% 96,9% 90,1% 96,6% 

       Sumber: Sensus Desa, 2018 

3.2. Fasilitas ET Terpasang 

Fasilitas energi terbarukan yang terpasang di Pulau Sumba memanfaatkan energi air, surya, biomassa, 
angin, dan biogas. Total kapasitas terpasang fasilitas listrik yang bersumber dari ET mencapai 9,8 MW, 
dengan daya mampu 4,1MW, dan produksi energi sebesar 42,2 GWh. 

Tabel 7. Ringkasan Fasilitas ET di Pulau Sumba 

NO Fasilitas ET 
Jumlah 

Unit 

Kapasitas 
Terpasang 

(kW) 

Daya 
Mampu 
Fasilitas 

Beroperasi 
(kW) 

Produksi 
Energi 
(kWh) 

Nilai 
Investasi 
(Milyar 
Rupiah) 

1 PLTM(H) 22 4.213,40 1.213,00 34.466.702 110,19 

2 PLTS 18.782 4.554,59 2.881,21 7.321.258 520,49 

 a. PLTS Terpusat 68 3.557,10 2.308,20 5.579.630 297,85 

 b. PV School 36 137,14 125,73 280.480 31,66 

 c. PV Agro processing 47 11,30 11,03 803 2,71 

 d. Kios Energi 30 12,00 11,40 10.512 2,88 

 e. PLTS Tersebar 17.840 639,66 286,19 1.025.231 136,08 

 f. Smart PJU 704 41,50 28,89 140.054 15,44 

 g. PLTS Hybrid 4 14,50 14,50 21.900 4,18 

 h. Solar Water Pump 53 141,39 95,27 262.648 29,70 

3 PLTBiomassa 2 1.030,00 0 166.510 32,77 

4 PLTBayu 100 50,00 25,50 257.412 2,70 

5 Biogas 2.173 10.131   26,35 

6 Tungku Hemat Energi 5.687    3,84 

3.3. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

Tabel 8. Ringkasan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

Teknologi 
Produksi 

Energi (kWh) 

Material yang 
dikonservasi 

Pengurangan Emisi 
GRK (ton CO2e) 

Jumlah Unit 

Pembangkit Energi Terbarukan 42.419.573,4    12.504.701,7    liter 33.673,4 

Biogas    19.439,9 

Tungku Hemat Energi  2.248.284,0    kg 3.996,3 
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Teknologi 
Produksi 

Energi (kWh) 

Material yang 
dikonservasi 

Pengurangan Emisi 
GRK (ton CO2e) 

Jumlah Unit 

Perubahan lahan    -178,1 

Total    56.931,5    
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4. Pembahasan  

4.1 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 

Dibandingkan dengan kondisi sebelum SII dimulai, rasio elektrifikasi2 meningkat lebih dari dua kali lipat 
dari 24,5% pada 2010 menjadi 50,9% pada awal 2018, dengan kontribusi ET sebesar 20,9%. 

 

Bagan 2. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Masing-masing Kabupaten di Sumba 

Secara keseluruhan Rasio Desa Berlistrik3 sudah mencapai 100% tetapi jika disegregasi berdasarkan 
listrik PLN dan listrik ET, maka Rasio Desa Berlistrik PLN hanya 60,4% sementara Rasio Desa Berlistrik 
ET mencapai 94,4%. Kedua rasio ini diperoleh melalui sensus desa di seluruh Pulau Sumba yang 
meliputi 197.798 rumah tangga di 467 desa, 44 kecamatan, dan 4 kabupaten. 

                                                           

2 Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah 
tangga. Sumber: RUPTL PLN 2018-2027.  

Untuk perhitungan rasio elektrifikasi, formula sederhana yang digunakan adalah:  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 (%)=𝐽𝑢𝑚𝑙.𝐾𝐾 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 / 𝐽𝑢𝑚𝑙.𝐾𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=𝐽𝑢𝑚𝑙.𝐾𝐾 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑃𝐿𝑁+𝑁𝑜𝑛 𝑃𝐿𝑁)/𝐽𝑢𝑚𝑙.𝐾𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Sumber: Pedoman Pengolahan Rasio Elektrifikasi, USAID & Kementerian ESDM, 2017. 

3 Rasio Desa Berlistrik (RD) didefinisikan sebagai perbandingan jumlah desa berlistrik dibagi dengan jumlah desa keseluruhan 
pada suatu wilayah. Sumber: Draf RUKN 2018-2037. 

Untuk perhitungan rasio elektrifikasi, formula sederhana yang digunakan adalah:  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 Desa Berlistrik (%)=𝐽𝑢𝑚𝑙.Desa 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 / 𝐽𝑢𝑚𝑙.Desa 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=𝐽𝑢𝑚𝑙.Desa 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑃𝐿𝑁+𝑁𝑜𝑛 𝑃𝐿𝑁)/𝐽𝑢𝑚𝑙.Desa 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

Batasan Desa Berlistrik: minimal ada satu rumah/bangunan berlistrik di desa tersebut.  

Sumber: Konsensus hasil FGD antara Kementerian ESDM, PLN, BPS, dan Pemda pada tahun 2012. 
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Kabupaten Sumba Timur memiliki Rasio elektrifikasi tertinggi (76,1%) sedangkan SBD sebagai yang 
terendah (34,9%). Dengan Rasio Elektrifikasi Sumba Tengah dan Sumba Barat masing-masing 57,1% 
dan 43,5%. Dengan demikian makin ke arah timur, rasio elektrifikasi cenderung makin tinggi. 

Sumba Tengah memiliki kontribusi ET tertinggi pada rasio elektrifikasi (28,9%), dengan kontribusi lebih 
dari separuh rasio elektrifikasi di kabupaten tersebut. Kontribusi ET pada rasio elektrifikasi yang 
terendah ada di Sumba Barat (16,2%) dengan kontribusi lebih dari 1/3 rasio elektrifikasi kabupaten 
tersebut. Dengan kontribusi ET SBD sebesar 19,6% (lebih dari separuh rasio elektrifikasi kabupaten 
tersebut) dan Sumba Timur 22,3% (hampir sepertiga dari rasio elektrifikasi kabupaten tersebut). 

Sumba Tengah juga menduduki peringkat teratas untuk rasio desa berlistrik ET (96,9%), diikuti SBD 
(96,6%), Sumba Timur (92,9%), dan Sumba Barat (90,1%). Di tingkat kecamatan, semua kecamatan di 
pulau Sumba sudah ada pemanfaatan ET.  

Capaian rasio elektrifikasi saat ini masih jauh dari target pada tahun 2020 sebesar 95% dengan 
kontribusi ET sebesar 65%. Hal ini dikarenakan: 

1. Jaringan distribusi PLN belum menjangkau keseluruhan area pemukiman di Pulau Sumba. Ada 
4 kecamatan yang belum terlistriki oleh PLN (Pinu Pahar, Kambata Mapa Mbuhang, Mahu, 
dan Katala Hamu Lingu), semuanya ada di kabupaten Sumba Timur. Di tingkat desa, ada 185 
desa di seluruh Pulau Sumba yang belum terlistriki PLN. 

2. Fasilitas ET yang beroperasi belum mencukupi untuk dapat mengisi kesenjangan yang ada, 
apalagi untuk menggantikan peran pembangkit PLTD yang dioperasikan PLN. 

3. Ketidakberlanjutan dari program ET. Sebagian fasilitas ET yang terpasang tidak beroperasi dan 
sebagian program ET tidak berlanjut. Misalkan program SEHEN yang pada tahun 2012 
terdaftar sebanyak 37.300 pengguna rumah tangga, pada bulan April 2018 hanya tersisa 81 
pengguna. Jika program SEHEN tersebut tidak digantikan oleh program elektrifikasi lainnya, 
maka ketidakberlanjutan program SEHEN tersebut mengurangi capaian rasio elektrifikasi 
sebesar 18,8%. 

4.2 Kapasitas ET Terpasang 

Akumulasi kapasitas terpasang dari fasilitas ET yang terbangun sejak 2011 sampai 2018 mencapai 9,8 
MW atau 26,3% dari target 37,5 MW pada 2020 yang dicanangkan dalam RUPES. 

Bagan 3. Kapasitas ET Terpasang di Sumba sampai 2018 
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Realisasi pengembangan ET dari tahun 2011 ke tahun 2018 mengalami 
pertumbuhan kapasitas terpasang dengan CAGR sebesar 26,2%. Dengan 
mengesampingkan tahun 2011 sebagai titik awal dan tahun 2018 
sebagai tahun pengambilan data yang belum dalam satu tahun 
kalender, capaian yang rendah terjadi pada realisasi tahun 2014 dan 
2015, dengan total kapasitas terpasang tidak lebih dari 1MW. Hal ini 
karena pada periode 2014 dan 2015 tidak ada pembangkit listrik skala 
besar yang dibangun. Dibandingkan dengan 1,5 MW dari PLTM 
Lokomboro pada 2012, dua unit PLTMH Lapopu 1,6 MW di tahun 2013, 
realisasi 1 MW PLTBm Bodohula pada tahun 2016, dan 1 MWp PLTS Hambapraing.  

Kecuali tungku hemat energi yang oleh pemerintah cenderung dibagi rata, berdasarkan wilayah, 
Sumba Tengah memiliki fasilitas ET dengan kapasitas terpasang yang terendah, sekitar 5% untuk listrik 
dan 8,1% untuk biogas dari total kapasitas terpasang di Pulau Sumba.  Diikuti Sumba Barat (29% untuk 
listrik dan 19,1% untuk biogas), Sumba Timur (30% untuk listrik dan 34,6% untuk biogas), dan SBD 
(36% untuk listrik dan 38,2% untuk biogas). 

Berdasarkan teknologinya, kapasitas ET terpasang didominasi oleh PLTS dan PLTMH. Keduanya 
menguasai lebih dari 85%, dengan PLTS sendiri berkontribusi hampir separuh (45%) dari total 
kapasitas terpasang ET di Sumba. 

Dari 9,8 MW kapasitas terpasang, tidak sampai separuh (37%) kapasitas yang masih beroperasi. 
Termasuk di dalamnya fasilitas ET yang beroperasi sebagian atau beroperasi tidak maksimal. 
Kerusakan merupakan penyebab utama fasilitas ET tidak beroperasi, diikuti dengan kurangnya 
dukungan sumber daya ET, dan masuknya jaringan PLN di wilayah yang tadinya dilistriki oleh fasilitas 
ET.  Faktor penyebab kerusakan fasilitas ET di Sumba berdasar hasil survey berupa faktor alam (petir, 
banjir), faktor teknis (komponen sudah aus atau terbakar, pemasangan instalasi yang tidak sesuai, 
pemakaian tidak sesuai kapasitas dan ketentuan, dan kurangnya perawatan), faktor sosial berupa 
pencurian dan gangguan hewan (tikus, semut, hewan ternak). 

Selain pengembangan ET lebih lanjut, kondisi tingginya porsi fasilitas ET terpasang yang tidak 
beroperasi ini menuntut tindak lanjut segera.  Untuk mendukung keberlanjutan: 

• Fasilitas dengan kondisi tidak beroperasi perlu direvitaliasi 

• Fasilitas yang beroperasi tidak optimal perlu pembenahan pada aspek O&M 

• Prioritas tindak lanjut pada pembenahan fasilitas dengan high impact pada sistem kelistrikan 
Sumba dan catch per effort yang tinggi. Di antara yang tidak beroperasi setelah terpasang 
adalah dua pembangkit besar (PLTMH Lapopu dan PLTBm Bodohula). Jika dua pembangkit 
tersebut dapat dioperasikan, akan mendongkrak persentase kapasitas fasilitas ET yang 
beroperasi sebesar 26,4%. Apalagi keduanya masuk dalam jaringan PLN dan dapat menjadi 
baseload. 

Untuk menentukan langkah yang tepat dalam mendukung keberlanjutan fasilitas ET yang dipasang 
perlu memperhatikan karakteristik dari masing-masing ET yang dikembangkan. 

  

Realisasi pengembangan ET 
dari tahun 2011 ke tahun 

2018 mengalami 
pertumbuhan kapasitas 
terpasang dengan CAGR 

sebesar 26,2%. 
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Secara umum tipologi dari pengembangan ET di Sumba terdiri atas enam tipe. 

1. Program hibah pengembangan ET oleh pemerintah 
Dengan karakteristik pengembangan ET dibiayai oleh pemerintah untuk kemudian aset yang 
terbangun dihibahkan ke Pemerintah Daerah atau entitas lain yang ditunjuk. Transfer aset 
kadang menjadi kendala, baik karena permasalahan birokrasi di tingkat pemerintah pusat 
maupun kesiapan penerima aset di daerah.  Keberlanjutan program tergantung pada kesiapan 
penerima aset yang berperan dalam pengelolaan aset tersebut. 

2. Program hibah pengembangan ET oleh donor asing. 
Biasanya mengikuti persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh donor.  Sebagai 
pelaksana seringkali berupa LSM yang menerima hibah dan memanfaatkan modal sosial yang 
dimilikinya.  LSM biasanya menempatkan program ET sebagai bagian dari program 
pemberdayaan masyarakat. 
Selain oleh LSM, di Sumba ada juga pihak swasta (konsorsium Anekatek) yang menjadi 
penerima hibah dari MCAI.  Konsorsium ini bekerja sama dengan BUMDes mengembangkan 
Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WUPTL) non PLN pertama di Sumba. 

3. Program PLN 
Sampai saat ini PLN mengembangkan PLTMH untuk fasilitas on grid.  Dengan PLTS dibangun 
pada sistem isolated seperti di Pulau Salura.  PLN sangat berkepentingan dengan program ET 
untuk menurunkan fuel mix4, , dengan target fuel mix tahun 2018 sebesar 88,8% dan capaian 
sampai April 2018 sebesar 90,13%. 

4. Program IPP 
Dengan karakteristik berorientasi pada laba, pengembang sensitif dengan iklim investasi.  
Cenderung mengembangkan program ET yang on grid dengan jaringan PLN. 

5. Program Desa  
Program ET sebagai bagian dari pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang didanai 
oleh Alokasi Dana Desa atau program lain yang disalurkan melalui desa. 

6. Program swadaya masyarakat 
Tidak jarang terdorong karena rumah tangga yang berinisiatif tidak mendapat jatah dari 
program lain pengembangan ET yang sifatnya terbatas. Secara berantai tetangga mengikuti 
jejak keberhasilan warga yang sudah berhasil mengimplementasikannya. Program swadaya 
terbantu oleh rantai pasok yang sudah terbangun. Pedagang berperan dalam 
mempromosikan pemanfaatan ET, antara lain dengan menyediakan mekanisme pembelian 
secara kredit. Program swadaya memiliki derajat keterlibatan warga yang tertinggi dan 
berbanding lurus dengan keberlanjutannya. 

Pola pengelolaan kegiatan pengoperasian dan pengelolaan fasilitas ET (Operations & Maintenance, 
selanjutnya cukup ditulis O&M) yang selama ini berlangsung di Sumba: 

1. PLN mengelola O&M fasilitas ET yang dimilikinya.  Selain itu PLN juga pernah mengelola 
PLTMH di Waekelo Sawah (aset milik pihak ketiga) tetapi karena terkendala transfer aset, 
pengelolaan tidak dilanjutkan.  Model pengelolaan fasilitas ET milik pihak ketiga ini direplikasi 
di PLTMH Kamanggih (sampai saat ini berjalan dengan baik), kemudian di PLTS Billa Cenge 
(meskipun dalam kondisi transfer aset yang belum selesai), dan terakhir sedang 
mengusahakan pengelolaan PLTBm Bodohula (dalam kondisi aset tidak beroperasi dan perlu 
direvitalisasi serta transfer aset belum selesai). 

2. PT Mikro Kisi Sumba sebagai pemegang WUPTL di 3 desa di Kabupaten Sumba Timur bagian 
selatan.  Untuk kegiatan O&M PLTS dan jaringan distribusi yang utama dilakukan oleh PT LVI 
sedangkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang minor dilakukan oleh BUMDes. 

                                                           

4 Fuel mix merupakan proporsi antara energi yang dibangkitkan dengan BBM dan total energi yang diproduksi. 
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3. Hivos membentuk renewable energy service company bernama PT RESCO Sumba Terang 
(selanjutnya cukup disebut RESCO) yang fokus pada pengelolaan O&M fasilitas ET (saat ini 
mencakup fasilitas yang dibangun Hivos dan didanai dengan hibah MCAI dan Pemerintah 
Belanda) dengan pendekatan menyerupai praktek bisnis (self sustain).   

4. Koperasi sebagai pihak yang mengoperasikan dan mengelola fasilitas ET.  Koperasi Jasa 
Kamanggih mengelola O&M beberapa fasilitas ET yang dibangun di wilayah Kamanggih, kab. 
Sumba Timur. 

5. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dibentuk dan ditunjuk untuk mengelola O&M fasilitas 
ET yang terbangun.  

Dengan keterbatasan yang dimiliki (kemampuan teknis dan finansial), koperasi dan OMS sebagai 
pengelola O&M fasilitas ET memiliki kendala saat dihadapkan pada kerusakan yang memerlukan 
perbaikan dengan biaya besar.  Dalam kondisi seperti ini diperlukan bantuan dari pihak lain yang lebih 
mampu.  Contoh pada saat PLTMH Mbakuhau terkena musibah banjir, koperasi melakukan perbaikan 
fisik pada bangunan pendukung dibantu PLN yang menangani aspek kelistrikan sehingga fasilitas ET di 
sana dapat beroperasi kembali. Hivos juga melakukan revitalisasi program yang sebelumnya dibangun 
Kementerian Desa di Papu, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur.  Dengan keterbasan yang dimiliki 
koperasi dan OMS sebagai pengelola O&M fasilitas ET, ketiadaan bantuan yang memadai 
mengakibatkan ketidakberlanjutan dari fasilitas ET yang mengalami kerusakan tersebut. 

4.3. Investasi 

Akumulasi total investasi sejak tahun 2011 sampai 2018 mencapai 779 milyar rupiah5 atau senilai USD 
52 juta6.  

 

Bagan 4. Perkembangan Investasi SII 

Pendanaan dari pemerintah menjadi tumpuan utama sampai tahun 2016.  Perubahan kebijakan dari 
pemerintah pusat untuk mengurangi program pengembangan fisik skala besar dan dihapuskannya 
dinas pertambangan dan energi di tingkat kabupaten7 mulai terlihat pengaruhnya pada realisasi 
investasi tahun 2017.  Di sisi yang lain, pada periode 2017 dan 2018 program berbasis hibah MCAI 
banyak yang terealisasi dan menjadikannya tumpuan baru.  

                                                           

5 Belum mencakup investasi untuk jaringan PLN, dukungan kelembagaan di luar Kementerian ESDM dan Hivos, 
Pengembangan kapasitas di luar yang tergabung dengan program fisik selain oleh kementerian ESDM dan Hivos, serta litbang 
di luar TA ADB. 

6 Dengan kurs USD 1= Rp 15.000,- 

7 Sebagai akibat diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Tabel 9. Program Dukungan MCAI di Sumba Terkait ET 

Window Penerima Hibah Nilai Proyek (USD) Dukungan MCAI (USD) 

1 HIVOS 9.400.000 4.700.000 

2 Bumi Manira* 827.943  827.943  

2 Burung/ Konsorsium Sumba Hijau* 1.813.475 1.813.475 

2 Kemitraan* 1.370.264 1.370.264 

2 YKP Donders* 1.203.938 1.203.938 

2 IBEKA 1.923.000 1.923.000  

3A Konsorsium Anekatek 10.091.279 9.200.000 

Total 26.629.899 21.038.620 

Catatan: 

* Bukan murni pengembangan ET tetapi di dalamnya mencakup pengembangan ET seperti 
pengembangan PLTS komunal, SHS, Solar Water Pumps.  

Dengan selesainya program hibah MCAI dan turunnya dukungan pendanaan dari pemerintah, dua 
sumber utama ini perlu dicarikan penggantinya.  Dalam konteks ini, investment forum yang sudah 
dimulai tahun 2015 dengan dukungan TA ADB dan kemudian dilanjutkan pada awal tahun 2017 oleh 
SII dalam periode mendatang akan makin penting peranannya untuk mendatangkan investor.   

Dalam periode 2011-2018, dari kalangan swasta terdapat beberapa kategori investor pengembang ET 
di Pulau Sumba: 

1. IPP yang sudah berhasil merealisasikan pengembangan fasilitas ET. Antara lain PT Buana 
Energi Surya Persada yang sudah mengembangkan PLTS 1 MW di Sumba Timur. 

IPP yang sudah masuk di Sumba perlu didukung untuk meningkatkan skala operasinya melalui 
ekspansi.  Termasuk dalam kategori ini rencana PT Buana Energi Surya Persada untuk 
membangun PLTS 3 MW tidak jauh dari lokasi PLTS eksisting. 

2. IPP yang mati suri, yaitu IPP yang sudah membangun fasilitas ET tetapi tidak berhasil 
mengoperasikannya.  Masuk dalam kategori ini adalah PT Arena Maju Bersama yang sudah 
berhasil membangun PLTM 2x0,8 MW tetapi tidak beroperasi dan kemudian pailit. 

3. IPP yang prematur, yaitu IPP yang karena satu dan lain hal tidak merealisasikan investasinya.  
Di lingkungan stakeholder SII dikenal sebagai PT Akan. Masuk dalam kategori ini adalah PT 
Nagata Bisma Shakti (anak perusahaan PT Sumberdaya Sewatama) yang berencana 
mengembangkan PLTB 850 kW di Hambapraing dan PT Pertamina yang berencana 
mengembangkan PLTB 1 MW di Hambapraing. 

4. IPP dalam daftar tunggu, yaitu IPP yang berencana berinvestasi pengembangan ET tetapi 
belum terealisasi dan belum membuat pernyataan pembatalan atau menarik diri.  Masuk 
dalam kategori ini antara lain: 

a. PT.Hywind Energy Solution berencana membangun PLTB 3MW di Desa Kadumbul,  
Kecamatan Pandawai, Sumba Timur. 

b. Aria Watala Capital akan membangun PLTS 2 unit pada 2 lokasi masing-masing 1 MW 
di Waikabubak, Sumba Barat, yang akan di-hybrid dengan PLTD milik PT. PLN 
(Persero). 
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c. EREN/PACE Energy berencana membangun proyek hybrid surya-angin 10 MW (PLTB 
4MW & PLTS 6 MWp) dengan dilengkapi baterai dengan kapasitas 15 MW di 
Hambapraing, Sumba Timur.  

d. PT. Len Industri akan membangun PLTS berkapasitas 10 MW secara bertahap, dimulai 
dengan kapasitas 1 MW. 

Selain itu PLN juga berencana membangun: 

1. PLTM Soru 2x50 kW 
2. PLTM Harunda 3x800 kW dan 2x700 kW 
3. PLTM Kadahang 3x1000 kW 
4. PLTM Kananggar 2x100 kW 
5. PLTMG Waingapu 10 MW (estimasi 2019/2020), GI Waingapu 1x30 MVA, dan jaringan 

transmisi 70 kV sepanjang 30 km (estimasi COD 2020) 
6. PLTMG Waitabula 10MW (estimasi 2021/2022),  GI Waitabula 1x30 MVA, dan Jaringan 

transmisi 70 kV sepanjang 190 km (estimasi COD 2022) 

Tantangan investasi ET di Sumba adalah:  

• Pasar yang dipersepsikan kecil.  Untuk IPP berskala besar cenderung lebih memilih 
berinvestasi di pulau lain dengan kebutuhan listrik yang besar.  

• Keterbatasan infrastruktur yang membuat investor harus membangun infrastruktur lebih 
dahulu.  Ada Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur 
penunjang, tetapi dalam perspektif investor akan memakan waktu yang lama jika menunggu 
pencairan penganggaran dari Pemda sampai terwujud. 

Iklim investasi di Pulau Sumba juga diwarnai dengan konflik agraria, antara lain: 

1. Sektor pariwisata: konflik atas tanah adat antara investor di bidang perhotelan dengan warga 
di Pesisir Pantai Marosi, Lamboya, Sumba Barat pada akhir April 2018 yang ditandai dengan 
adanya korban meninggal tertembak polisi.  Lahan yang disengketakan seluas 51 ha. 

2. Sektor perkebunan: serangkaian demo warga dalam periode 2017-2018 baik yang 
menudukung maupun menentang keberadaan PT Muria Sumba Manis yang mendapat konsesi 
lahan seluas 52.000 Ha yang berada di 30 Desa di 6 Kecamatan di Sumba Timur untuk budidaya 
tebu dan pabrik tebu. 

3. Sektor pertambangan: kerusuhan terjadi saat masyarakat menolak kehadiran perusahaan 
tambang PT Fathi  Resources di Desa Wahang, kecamatan Pinupahar, Sumba Timur tahun 
2012.  Perusahaan ini mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengeksplorasi 
emas di atas lahan seluas 1000 ha di Sumba Tengah dan Sumba Timur. 

4. Sektor energi terbarukan:  konflik sosial berupa klaim atas lahan oleh masyarakat terhadap 
lahan konsesi PT Usaha Tani Lestari8. 

Potensi konflik agraria terutama untuk konsesi lahan dalam skala yang luas.  Dalam konteks 
pengembangan ET, konsesi lahan skala luas diperlukan untuk budidaya tanaman sebagai bahan baku 
PLTBm skala menengah sampai besar. 

Tantangan investasi ET di Indonesia pada umumnya:  

• Kebijakan yang berubah-ubah dan belum sesuai harapan dalam mendukung ET9. 

                                                           

8 Sumber: wawancara dengan perwakilan PT Usaha Tani Lestari di Lamboya, Sumba Barat. 

9 Penjelasan terkait kebijakan dapat dilihat di pembahasan 4.7. Dukungan Kebijakan. 
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• Diindikasi melalui turunnya indeks kepercayaan investor dalam Indonesian Power Industry 
Survey 2018 oleh PWC. 

• Hanya 39% responden yang berpendapat bahwa kebijakan saat ini mendukung 
investasi ET. Dibandingkan dengan 89% pada survey yang sama tahun 2017. 

• Meskipun demikian 65% responden yang disurvey masih berencana untuk melakukan 
investasi ketenagalistrikan dalam 12 bulan ke depan.  

 

4.4. Pengembangan Kapasitas 

Jumlah pengembangan kapasitas terkait dengan ET mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, 
dengan total akumulasi sejumlah 84 kegiatan. 

 

Bagan 5. Jumlah Aktivitas Pengembangan Kapasitas terkait ET di Sumba 

Isi dari pengembangan kapasitas sampai dengan tahun 2013 fokus pada aspek teknis energi yang 
bervariasi tentang aspek perencanaan, pengelolaan O&M, monitoring dan evaluasi.  Pada tahun 2014 
pengarusutamaan gender ke dalam sektor energi mulai diagendakan secara intensif dalam aktivitas 
pengembangan kapasitas. 

Pengembangan kapasitas umumnya dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan durasi di bawah 1 
minggu, paling sering 1-2 hari. Pengembangan kapasitas paling intensif dilakukan melalui pemagangan 
oleh IBEKA selama 8 bulan di Jawa Barat pada tahun 2013 untuk salah satu staf Dinas Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Sumba Tengah.  Pengembangan kapasitas ini dimaksudkan sebagai tonggak 
awal ekspansi kegiatan IBEKA dari yang terpusat di sekitar Kamanggih (Sumba Timur) ke Sumba 
Tengah.  Hanya saja, sayangnya staf tersebut tidak lama kemudian dipindahtugaskan ke dinas lain 
yang tidak terkait dengan energi.  Mutasi ini diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab IBEKA 
tidak jadi melakukan eskpansi ke Sumba Tengah, karena kehilangan SDM yang diharapkan menjadi 
focal point yang menghubungkan IBEKA dengan stakeholder di Dinas ESDM. 

Pengembangan kapasitas secara intensif melalui lembaga pendidikan luar sekolah dilakukan oleh LPK 
Anugerah Anak Sumba, lembaga kursus instalasi listrik (termasuk solar PV) di Waingapu yang berdiri 
sejak 2016, bekerja sama dengan Schneider Electric.  Kursus kelistrikan berlangsung selama 5 hari 
dalam seminggu selama 2 bulan dengan pilihan program kursus seperti elektro dasar dan Solar PV.  
Saat ini sedang berlangsung batch ke-7. Dari 6 batch pertama sudah meluluskan 129 siswa (dengan 
siswa perempuan sekitar 10%) kursus instalasi listrik.  Lulusan LPK ini antara lain bekerja di PLN Area 
Sumba, RESCO, PT. Muria Sumba Manis, RS. Lindimara, perhotelan, perumahan, dan toko listrik.  LPK 
ini menilai kebutuhan SDM yang terlatih masih kurang dan melihat prospek ke depan berencana dalam 
waktu dekat membangun akademi komunitas kelistrikan dan energi terbarukan.  Keberadaan LPK ini 
strategis untuk menunjang keberlanjutan program SII, apalagi jika rencana pendirian akademi 
terealisasi. 
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Pengembangan kapasitas secara intensif juga dilakukan oleh PT Hywind terhadap 2 operator yang 
berasal dari desa yang akan dibangun PLTB selama 2,5 bulan di Jakarta dan Bandung terkait PLTB.  
Selain pemagangan, kedua operator ini juag dilibatkan sejak awal dalam pembangunan fasilitas hybrid 
PLTB-PLTS.  Pendekatan yang sama dilakukan oleh PT Buana yang memiliki 3 operator dengan 1 
operator senior didatangkan dari luar Sumba dan 2 operator lain dari desa di mana PLTS mereka 
beroperasi.  Ketiga operator dilatih di Jakarta dan 1 operator senior dilibatkan dalam pembangunan 
PLTS sejak awal. 

Di luar pengembangan kapasitas yang terstruktur dan tematik dalam uraian di atas, sebagai bagian 
dari pengembangan fasilitas ET seharusnya ada fase kegiatan berupa sosialisasi. Dalam konteks ini 
sosialisasi dimaknai sebagai pengembangan kapasitas untuk masyarakat yang terpapar oleh program 
tentang aspek paling mendasar dari ET.  Dari survey rumah tangga, wawancara dan FGD dengan 
pengguna ET, diperoleh umpan balik berupa kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait ET. Mereka 
membenarkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan tetapi frekuensi penyelenggaraan dan jumlah 
pesertanya sangat terbatas.  Sosialisasi juga dinilai kurang melibatkan perempuan.  Kurangnya 
sosialisasi menjadi salah satu faktor bagi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ET.  
Indikasi tentang rendahnya kesadaran antara lain berupa tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
pengembangan ET di Sumba yang hanya 16,1%, tingkat kesadaran terhadap penggunaan ET secara 
aman yang hanya 22,2%, tingkat kesadaran terhadap penggunaan ET secara efisien yang hanya 22,9%, 
dan tingkat kesadaran terhadap keunggulan ET yang hanya 30,4%.  Indikasi lain yang sifatnya kualitatif 
di antaranya, keengganan sebagian pengguna ET dalam membayar iuran, pemakaian ET di luar 
ketentuan (baik jenis penggunaan maupun kapasitas pemakaian), kurangnya partisipasi dalam 
memelihara dan merawat fasilitas ET, kurang paham cara pemakaian, dengan sengaja atau tidak 
disengaja melakukan perusakan, dan aksi pencurian.  Aksi pencurian biasanya terjadi karena dua 
faktor, pertama fasilitas ET yang rusak dan tidak segera diperbaiki, kedua kecemburuan karena ada 
sebagian warga lainnya yang mendapatkan fasilitas ET. 

4.5. Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat 

Berdasarkan survey rumah tangga, hampir 96% responden menyatakan mendapatkan manfaat 
dengan keberadaan fasilitas ET. 

 

Bagan 6. Manfaat Utama dengan Adanya Fasilitas ET 

Manfaat ekonomi yang dirasakan pengguna ET berupa penghematan, peningkatan produktivitas, dan 
tambahan penghasilan. Pemanfaatan ET menghemat konsumsi bahan bakar, baik untuk penerangan 
maupun memasak, konsumsi air bersih yang tadinya harus membeli, maupun pemakaian pupuk untuk 
tanaman. Peningkatan produktivitas terjadi karena pekerjaan yang tadinya hanya dapat dilakukan 
pada waktu siang hari dapat dilanjutkan pada malam harinya.  Malam hari yang tadinya tidak ada 
kegiatan ekonomi produktif dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif, antara 
lain: anyaman, tenun, menjahit, merajut jala ikan, furnitur/mebel, kios, pengolahan hasil 
pertanian/perikanan seperti mengupas kemiri dan jambu mete serta mengemas hasil kebun, 
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pembuatan makanan, dan perbengkelan.  Produktivitas pertanian juga meningkat dengan pemakaian 
bioslurry dari fasilitas biogas.  Untuk pengguna biogas yang menjual bioslurry, manfaat ekonomi juga 
dirasakan dalam bentuk tambahan penghasilan.  Sebagai contoh bapak Bernadus Missa dari Desa 
Kambuhapang, kecamatan Lewa, Sumba Timur yang dapat menyekolahkan anaknya di Yogyakarta 
dengan menjual bioslurry.  Tambahan penghasilan juga diperoleh masyarakat yang terlibat sebagai 
tenaga kerja dalam proyek pembangunan fasilitas ET yang sifatnya padat karya maupun dalam 
pengelolaan O&M fasilitas ET yang sudah terbangun.  Dalam survey rumah tangga, 20% responden 
menyatakan pernah terlibat dalam proses pembangunan fasilitas ET, baik sebagai tenaga kerja yang 
dibayar maupun gotong royong. Adanya fasilitas ET juga menunjang rintisan usaha rumahan dan 
mendukung pengembangan usaha rumahan yang sudah ada.  Dari 71 responden yang memiliki usaha 
rumahan, 81,7% menyatakan usaha rumahannya terbantu dengan adanya fasilitas ET. 

Manfaat sosial yang dirasakan pengguna ET berupa akses informasi dan hiburan yang lebih baik.  Anak 
sekolah lebih termotivasi untuk belajar karena pada siang hari di sekolah kegiatan belajar mengajar 
menjadi lebih kondusif dengan adanya listrik dan di malam hari siswa dapat melanjutkan kegiatan 
belajarnya dengan penerangan yang lebih baik.  Dalam aspek keamanan, secara umum dengan adanya 
listrik, cenderung lebih aman dari pencurian. Perempuan dan anak-anak juga lebih berani keluar 
rumah pada malam hari.  Aktivitas sosial kemasyarakatan secara bersama-sama juga dapat dilakukan 
pada malam hari, yang dapat mempererat persaudaraan dan hubungan kemasyarakatan. 

Manfaat kesehatan dirasakan pengguna ET terkait kesehatan mata dengan pencahayaan yang lebih 
baik di malam hari dan mengurangi infeksi saluran pernafasan atas baik dari asap lampu pelita maupun 
asap kompor kayu bakar.  Manfaat kesehatan ini terutama dirasakan oleh perempuan dan anak-anak 
yang sebelumnya lebih rentan terpapar risiko kesehatan tersebut.  Pengguna ET juga menyatakan 
bahwa dengan ruangan yang lebih terang, gangguan nyamuk menjadi berkurang.  Dengan akses yang 
lebih mudah terhadap air bersih, kualitas sanitasi juga menjadi lebih baik.  Selain aspek kesehatan, 
pengguna ET juga merasa lebih aman dari risiko kebakaran dibandingkan dengan saat masih 
menggunakan lampu pelita. 

Pengguna ET juga merasakan kualitas hidup yang lebih baik dengan kemudahan yang ditimbulkan oleh 
pemanfaatan ET.  Untuk mendapatkan air bersih, sebelum ada solar water pumping, masyarakat 
(terutama perempuan dan anak) harus mengambil air yang cukup jauh dan dalam jumlah terbatas.  
Memasak dengan kayu bakar membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus ditunggu sementara 
dengan biogas, selain lebih cepat matang juga dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan lain.  
Waktu yang dapat dihemat dapat dipergunakan untuk kegiatan lain dan meningkatkan kualitas hidup 
pengguna ET. 

 

4.6. Dukungan Institusi terhadap SII 

Dukungan pemerintah pusat diberikan secara resmi melalui Keputusan Menteri ESDM No. 3051 
K/30/MEM/2015 yang dikeluarkan 1 Juni 2015 tentang Penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis 
Energi Terbarukan yang menjadi dasar program nasional kementerian, dan juga koordinasi berbagai 
pemangku kepentingan. 

Dalam rangka mendukung koordinasi program, Direktur Jendral EBTKE Kementerian ESDM 
mengeluarkan Surat Keputusan No. 556K/73/DJE/2015 pada 27 Agustus 2015 tentang tim 
implementasi Program SII, yang terdiri dari komite pengarah, komite pengorganisasi, dan kelompok 
kerja (pokja). Ada tiga pokja, yakni Pokja I tentang kebijakan, Pokja II tentang implementasi, dan Pokja 
III tentang promosi dan investasi.  Tim ini terdiri atas perwakilan dari stakeholder utama SII baik dari 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, pemerintah 4 kabupaten di Sumba, PLN, LSM, dan 
institusi lain yang relevan.   
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SK Tim Implementasi diperbaharui dengan Surat Keputusan No. 351K/73/DJE/2016 pada 20 Juni 2016 
tentang tim implementasi Program SII dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan No. 
308K/73/DJE/2017 pada 19 Juni 2017 tentang tim perencanaan dan Evaluasi Implementasi Program 
SII.  Koordinasi dilakukan secara terjadwal melalui stakeholder meeting: rapat pleno, rapat koordinasi, 
rapat komite pengarah, dan rapat kelompok kerja. Karena kendala sulit mencari waktu untuk 
mengadakan pertemuan, kelompok kerja (Pokja) tidak aktif dalam dua tahun terakhir.  Tidak aktifnya 
Pokja sedikit banyak berpengaruh pada efektivitas koordinasi dalam implementasi Program SII. 

Sebagai implikasi dari diberlakukannya UU no 23/2014, maka Distamben di kabupaten ditiadakan. 
Dengan tidak adanya Distamben di kabupaten, mekanisme koordinasi Program SII dilakukan dengan: 

1. Distamben Pemprov NTT membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) ESDM untuk wilayah 
Sumba yang berkedudukan di Waikabubak, Sumba Barat yang ditetapkan melalui SK 
Gubernur NTT no. BKD.013.1/1/161/PK-15/KP/2016 tanggal 22 Desember 2016. Seharusnya 
UPT ESDM mulai beroperasi 1 Januari 2017, tetapi di Sumba butuh waktu lebih lama untuk 
beroperasi. 

2. Penunjukan focal point Program SII di tingkat Kabupaten, yaitu: 

• Sumba Barat: Kepala Bagian ESDM & Kehutanan, dan Kepala Bidang Infrastruktur& 
Pengembangan Wilayah Bappeda 

• Sumba Timur: Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda 

• Sumba Tengah: Kepala Bidang Ekonomi, Bapelitbangda 

• Sumba Barat Daya: Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Bapelitbangda 

Dalam prakteknya, koordinasi antara pemerintah pusat – pemprov NTT – pemda 4 kabupaten di 
Sumba belum berjalan dengan baik. Dihapuskannya Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat 
kabupaten dan seringnya terjadi pergantian personil yang kurang ditunjang oleh transfer knowledge 
dan database yang memadai diindikasikan sebagai faktor utama yang mempengaruhi kurangnya 
koordinasi. UPT yang diharapkan menjembatani antara Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi NTT 
dengan empat kabupaten di Pulau Sumba juga belum efektif perannya. Antara UPT dengan 
pemerintah kabupaten, koordinasi baru berjalan antara UPT dengan Pemkab Sumba Barat dan Sumba 
Tengah. UPT yang masih relatif baru dengan personil yang belum sepenuhnya menguasai medan 
menjadi kendalanya. Koordinasi yang terjalin dengan pemda Kabupaten Sumba Barat dan Sumba 
Tengah karena kedekatan dengan lokasi kantor UPT yang berada di Kabupaten Sumba Barat.   

 

4.7. Dukungan Kebijakan  

Dalam periode 2011-2018, kebijakan terkait energi pada umumnya dan ET pada khususnya berubah-
ubah yang dalam prosesnya tanpa/kurang melibatkan stakeholder dan hasilnya belum memenuhi 
harapan yang dalam perspektif investor meningkatkan ketidakpastian usaha.  Dalam survey yang 
dilakukan PWC10 tahun 2018, tingkat kepercayaan investor terkait kebijakan mengalami penurunan, 
dibanding survey pada tahun 2017. Hanya 39% responden yang berpendapat bahwa kebijakan saat ini 
mendukung investasi ET. Dibandingkan dengan 89% pada survey yang sama tahun 2017.  Lebih jauh, 
96% responden percaya bahwa RUPTL 2017 belum cukup mengantisipasi dan merespon tantangan 
sektor energi pada saat ini dan masa yang akan datang. 

Kebijakan terbaru (Permen ESDM no. 50/2017) mendapat sorotan dari stakeholder, terutama dalam 
hal: 

                                                           

10 Power Industry Survey 2018, PWC. 
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1. Tidak mencerminkan semangat energi terbarukan sebagai prioritas, dengan menempatkan 
energi terbarukan bersaing dengan head to head dengan energi fosil. 

2. Harga pembelian listrik untuk pembangkit EBT saat ini lebih rendah dari sistem feed in tariff 
(FIT) yang diterapkan sebelumnya. 

3. Produsen listrik swasta tetap diwajibkan menggunakan skema BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer), jadi pembangkit listrik diserahkan ke PLN begitu kontrak jual beli listrik (Power 
Purchase Agreement/PPA) habis. 

4. Panjangnya birokrasi dalam penetapan harga pembelian listrik dari energi terbarukan.  Harga 
yang sudah disepakati oleh PLN dan produsen listrik swasta harus mendapat persetujuan 
Menteri ESDM. 

5. Perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan sebelumnya tidak melibatkan stakeholder. 

Tantangan regulasi dalam pengembangan ET, terutama: 

• on grid: aturan jaringan (grid code) yang saat ini berlaku belum mencakup variable renewable 
energy. 

• off grid: diperlukan adanya keberlanjutan sistem off grid dan tersedianya unsur-
unsur enabling environment untuk mendukung tumbuhnya bisnis penunjang ET skala kecil. 

Walaupun Pulau Sumba sudah ditetapkan sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan melalui Keputusan 
Menteri ESDM No. 3051 K/30/MEM/2015, selama ini pengembangan ET dalam payung SII masih 
berlaku umum, dan tidak ada insentif khusus (kemudahan perijinan, perpajakan, proses pengadaan) 
untuk pengembangan ET di Pulau Sumba, dan segala sesuatunya masih business as usual, tidak ada 
beda dengan pengembangan ET di daerah lain. 

Di tingkat daerah, dukungan kebijakan diperlukan terutama dalam hal: 

1. Kepastian dan kemudahan dalam perijinan yang diperlukan terkait pengembangan ET 
2. Dukungan dalam hal akses terhadap lahan yang clear & clean. 
3. Dukungan dalam akses infrastruktur. 
4. Regulasi yang mendukung pemanfaatan ET sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. 

Sekolah Perhotelan Sumba yang atas inisiatif sendiri mengembangkan lembaga pendidikan mandiri 
energi dan melakukan konservasi energi dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam 
formulasi kebijakan di Pulau Sumba untuk mendukung implementasi SII pada khususnya dan 
pembangunan berkelanjutan pada umumnya.  Sekolah ini didukung sepenuhnya oleh energi surya, 
Seluruh staf dan siswa menggunakan lampu bertenaga surya dengan daya yang dapat diisi saat siang 
sehingga dapat mengurangi konsumsi daya listrik saat malam.  Selain itu, sekolah ini menginstal sistem 
pengolahan air limbah yang memungkinkan untuk kembali menggunakan 90% dari air limbah untuk 
irigasi. 

 

4.8. Dukungan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam rentang waktu 2011-2018 setidaknya terdapat 29 penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan banyak pihak dalam mendukung implementasi SII. 

Dasar pemilihan Sumba sebagai pulau ikonik ET berupa penelitian yang dilakukan Hivos dengan 
Winrock pada tahun 2010.  Sampai tahun 2013 beberapa studi pendahuluan yang mengeksplorasi 
beragam potensi ET dan kelayakan pengembangannya di seluruh wilayah Sumba dilakukan oleh Hivos. 
BPPT memberikan dukungan melalui pengembangan demo plant smart grid berbasis PLTS pada tahun 
2012 dan asesmen terhadap sumber daya angin tahun 2013. 

Studi kelayakan untuk pengembangan fasilitas ET secara spesifik teknologi dan lokasi antara lain 
dilakukan oleh Sewatama untuk rencana pengembangan PLTB di Hambapraing pada tahun 2013.  
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Studi kelayakan merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan pengembangan ET.  Tidak 
terealisasikannya pengembangan PLTB di Hambapraing diikuti oleh Pertamina.  Dalam monev ini tidak 
diperoleh informasi apakah hasil studi kelayakan yang dilakukan Sewatama dijadikan sebagai referensi 
oleh Pertamina dan stakeholder SII lainnya.  Diindikasikan tidak terjadi sharing hasil studi kelayakan 
karena dokumen tersebut milik Sewatama dan peran SII sebagai agregator tidak memiliki kewenangan 
untuk mengumpulkan hasil studi sejenis yang dilakukan pengembang.  Jika indikasi ini benar, 
berkonsekuensi pada ketidaksinambungan proses studi. 

Dukungan penelitian dan pengembangan secara langsung terhadap SII dilakukan oleh Castlerock 
dengan Technical Assistance dari ADB (TA ADB) sejak tahun 2012 sampai tahun 2016.  Studi yang 
dilakukan beragam, mulai dari penentuan KPI dari program SII, kerangka monev SII, analisis 
peningkatan kapasitas dan kebutuhan pelatihan, pemetaan potensi dan analisis kapasitas ET di 
Sumba, aspek investasi, sampai kemauan pengguna dalam membayar.  TA ADB ini bersama dengan 
hasil studi Hivos dapat dikatakan sebagai roh pendukung program SII. 

Tahun 2017 LPPM Universitas Nusa Cendana melakukan studi tentang pemodelan suplai-demand 
energi di Sumba.  Pada tahun yang sama LIPI melakukan studi tentang menjaga kelangsungan 
pemanfaatan teknologi ET dengan studi kasus SII.  Hasil dari kedua studi yang penting ini juga kurang 
disosialisasikan pada stakeholder SII. 

Di luar hal yang disebutkan di atas, sejauh ini sudah dilakukan monev SII sebanyak tiga kali.  Monev 
pertama tahun 2014 berupa rapid assessment, sementara monev kedua tahun 2016 tidak 
terselenggara sesuai harapan, sedangkan monev ketiga tahun 2018.  Dalam pengumpulan data monev 
yang ketiga, ditemukan bahwa database dari hasil monev sebelumnya belum menjadi basis data dari 
para stakeholder.  Padahal idealnya pengumpulan data monev yang reguler ini sifatnya berupa 
pemutakhiran dan pengayaan data, bukan pengumpulan data dari awal. Hal ini mengindikasikan 
kurang optimalnya diseminasi hasil monev di kalangan stakeholder. 

 

4.9. Gender dan ET 

Pengarusutamaan gender dalam Program SII di Sumba agak terlambat pelaksanaannya karena belum 
adanya regulasi teknis dari pemerintah daerah yang memastikan penyertaan aspek gender dalam 
perencanaan program, pengadaan dana, dan pelaksanaan kegiatan program.  Hal ini berdampak pada 
rendahnya alokasi dana pembangunan desa/kecamatan/kabupaten bagi perempuan, rendahnya 
edukasi dan informasi tentang energi terbarukan yang diterima perempuan, sehingga rendah pula 
partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, rendahnya penghasilan, kurang 
dilibatkannya perempuan dalam berbagai kegiatan kewirausahaan berbasis energi baru terbarukan.  
Lebih-lebih pendampingan untuk perempuan juga masih minim. 

Pada tahun 2014-2015 Hivos memberikan pendanaan pengembangan proyek kepada 5 LSM lokal di 
Sumba terkait pengarusutamaan gender dalam ET. Selain pendanaan, dukungan pengembangan 
kapasitas kepada lembaga juga diberikan misalnya pelatihan membuat proposal berdasarkan Theory 
of Change, pendampingan masyarakat, analisa gender, analisa rantai nilai, membuat laporan proyek, 
menggunakan media sosial dan lainnya. Pada tahun 2016-2018, melalui pelaksanaan proyek-proyek 
hibah MCAI, prinsip inklusi sosial dan gender memastikan terselenggaranya penyediaan ET yang 
mengarusutamakan gender (PUG) dan partisipasi perempuan dalam kepengurusan lembaga 
pengelola ET. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berpartisipasi dan mendukung 
Program SII dalam melakukan analisis sosial dan gender, pengembangan kapasitas dalam Perencanaan 
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan advokasi kebijakan-kebijakan energi agar menjadi 
responsif gender. 
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4.10. Konversi Lahan  

Pengembangan fasilitas ET dalam program SII melibatkan konversi lahan11 seluas 7,4 ha hanya untuk 
tapak pembangkit, tidak mencakup lahan konsesi hutan tanaman industri yang belum digarap oleh PT 
Usaha Tani Lestari12 untuk budidaya tanaman kaliandra sebagai bahan bakar PLTBm Bodohula. 
Peruntukan awal dari lahan yang dikonversi bervariasi mulai dari hutan (terutama untuk fasilitas 
PLTMH), kebun, padang, pekarangan/halaman, pinggir jalan, dan atap rumah.  Kecuali hutan dan 
kebun, lahan yang dikonversi cenderung berupa lahan yang kurang produktif sehingga konversi lahan 
dalam prakteknya justru meningkatkan nilai guna lahan secara sosial dan ekonomi. 

Di Sumba, pada umumnya lahan yang digunakan untuk PLTS terpusat tidak bisa dibagi dengan 
penggunaan perkebunan atau pertanian.  Berbeda dengan yang lain, dalam membangun Solar PV yang 
terdistribusi di 5 desa di Sumba Timur, Konsorsium Anekatek menggunakan sistem panel surya 
inovatif, yakni dipasang di atas pada tiang individual sehingga secara signifikan mengurangi luas tanah 
yang diperlukan. 

4.11. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

Sampai akhir 2017, Program SII berhasil mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)13 sebesar 56.931,5 
tCO2e.   

Tabel 10. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 

Teknologi 
Produksi 

Energi (kWh) 

Material yang 
dikonservasi 

Pengurangan Emisi 
GRK (ton CO2e) 

Jumlah Unit 

Pembangkit Energi Terbarukan 42.419.573,4    12.504.701,7    liter 33.673,4 

- Pengganti Genset & Pelita 5.120.566,5    2.765.105,914    liter 6.990,9 

- Pengganti PLTD 36.615.022,0   9.739.595,915    liter 26.157,2 

- Baru 683.985,0    525,2 

Biogas    19.439,9 

- Pengganti kayu bakar  10.237.565,5    kg 18.197,2 

- Pengganti minyak tanah  491.508,0    liter 1.242,7 

Tungku Hemat Energi  2.248.284,0    kg 3.996,3 

Perubahan lahan    -178,1 

- Untuk kegiatan fisik 
pembangkit dan pendukungnya 

 -33,3    ha -178,2 

- Penanaman kaliandra untuk 
PLTBm 

 0,5    ha 0,1 

Total    56.931,5    

 

                                                           

11 Belum mencakup konversi lahan dan atau perubahan kondisi lahan terkait jaringan transmisi, distribusi, dan bangunan 
pendukung. 

12 Awalnya 4.455,86 ha tetapi dengan adanya peta indikatif yang baru, luas konsensi menjadi 3.305,07 ha. Saat ini baru 
dikelola sebesar 458 ha dan sedang mengurus usulan tambahan konsesi seluas 950,79 ha. 

13 Perhitungan menggunakan https://www.cleertool.org diakses tanggal 30/10/2018.  

14 Konsumsi minyak tanah 5 liter per bulan (modus, survey rumah tangga 2018). Dengan daya listrik 51 watt per bulan (mean, 
survey rumah tangga kategori di bawah 450 w kategori) dengan pemakaian 6 jam per hari (modus, survey rumah tangga 
2018) atau 9,18 kwh per bulan. Sehingga konsumsi minyak tanah per bulan 0,54 liter/kwh. 

15 Konsumsi solar 0,266 liter diesel/kwh dan angka riil produksi energi (2011-2017), sumber PLN Area Sumba 2018 
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Dengan produksi energi yang diestimasi sebesar 42,4 GWh, pembangkit listrik ET menjadi pengurang 
emisi GRK terbesar dengan kontribusi 33.673,4 tCO2e.  Pengurangan emisi GRK oleh pembangkit ET 
terdiri atas pembangkit listrik ET sebagai pengganti PLTD dengan kontribusi 26.157,2 tCO2e, diikuti 
pembangkit listrik ET sebagai lampu pelita/genset dengan kontribusi 6.990,9 tCO2e dan pembangkit 
listrik ET untuk fasilitas yang tadinya belum ada (smart PJU, SWP, PV school, PV Agro processing) 
dengan kontribusi 525,2 tCO2e. 

Biogas menjadi pengurang emisi GRK terbesar kedua dengan kontribusi 19.439,9 tCO2e, yang terdiri 
atas biogas sebagai pengganti kayu bakar dengan kontribusi 18.197,2 tCO2e dan biogas sebagai 
pengganti minyak tanah dengan kontribusi 1.242,7 tCO2e. 

Pengurang emisi GRK berikutnya adalah tungku hemat energi yang menghemat pemakaian kayu bakar 
dengan kontribusi 3.996,3 tCO2e. 

Selain pengurang, pengembangan fasilitas ET memerlukan tapak yang merubah tata guna lahan yang 
berkontribusi pada penambahan emisi GRK16 sebesar 178,1 tCO2e. 

 

                                                           

16 Perhitungan menggunakan BioGrace GHG Calculation tool for Electricity, heat, and Cooling Version 2 - 2018. 
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5. Kesimpulan  

5.1 Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Program SII 

Dilihat dari capaian kinerja terhadap target, program SII belum efektif.  Terhadap rasio elektrifikasi, 
capaian SII sampai 2018 sebesar 50,9% masih jauh dari target 95% pada 2020.  Terhadap kontribusi 
ET dalam bauran energi, capaian sebesar 20,9% juga masih jauh dari target 65%.  Terhadap capaian 
kapasitas terpasang, capaian sebesar 9,8 MW juga masih jauh dari target RUPES sebesar 37,5MW. 

Beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian kinerja program SII antara lain: 

1. Beberapa rencana investasi pengembangan ET skala besar tidak dan atau belum terealisasi, di 
antaranya rencana investasi oleh Sewatama, Pertamina, Eren Pace, Hywind, Arya Watala 
Capital, dan LEN Industri. 

2. Implementasi pengembangan ET untuk akses listrik perdesaan belum optimal 
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi belum optimal 
4. Sebagian besar fasilitas ET yang sudah terpasang tidak beroperasi dan atau tidak beroperasi 

secara optimal. 

Beberapa rencana investasi pengembangan ET di Sumba tidak atau belum terealisir, antara lain 
dikarenakan: 

1. Kebijakan yang kurang mendukung pengembangan ET, baik kebijakan di tingkat pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa. 

2. Belum masuk dalam list proyek pengembangan pembangkit listrik di dalam RUPTL PLN berikut 
kendala dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi IPP yang mengimplementasikannya.  

3. Dukungan investasi dan pendanaan yang kurang memadai. Investasi dan pendanaan sangat 
terkait dengan kebijakan, baik kebijakan yang mempengaruhi iklim investasi maupun 
kebijakan terkait dukungan pendanaan dari pemerintah.  Di luar kebijakan, dari promosi 
investasi yang dilakukan belum berhasil mendatangkan investasi yang cukup memadai untuk 
pencapaian target. 

Efisiensi dari implementasi program SII dinilai kurang berdasarkan indikator tingginya fasilitas ET yang 
tidak beroperasi, terutama fasilitas ET yang tidak beroperasi pada tahap awal seperti PLTMH Lapopu 
dan PLTBm Bodohula.   

Lebih dari separuh dari total kapasitas terpasang dari pembangkit ET tidak beroperasi atau beroperasi 
tidak optimal, antara lain dikarenakan: 

1. Terjadi kerusakan pada fasilitas ET 

2. PLTBm belum didukung feedstock yang memadai.  

3. Rendahnya debit air penggerak turbin PLTMH 

4. Lemahnya O&M 

5. Masuknya jaringan PLN di area yang tadinya dilistriki oleh fasilitas ET 

Biaya pembangkitan ET untuk beberapa fasilitas offgrid juga tinggi, misalnya pengembangan PLTS 
terdistribusi di Sumba Timur yang didanai oleh hibah MCAI dengan nilai proyek lebih dari USD 10 juta 
untuk kapasitas terpasang 492 kWp. 

Dari sisi waktu, banyak proyek pengembangan ET di Sumba yang realisasinya terlambat atau bahkan 
sama sekali tidak terealisasi.  Contoh rencana yang tidak terealisasi adalah pengembangan PLTB di 
Hambapraing oleh Sewatama dan Pertamina. 
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Dari sisi teknologi, tungku hemat energi yang direalisasikan di Sumba dipersepsikan oleh masyarakat 
kurang efisien dan kurang sesuai dengan budaya setempat.  Pemakaian kayu bakar dengan potongan 
kecil-kecil menimbulkan pekerjaan tambahan yang dinilai merepotkan  Pola kebiasaan memasak 
masyarakat tidak sepenuhnya terakomodir dengan pemanfaatan tungku hemat energi ini.  Dalam 
konteks ini, diindikasikan bahwa permasalahan utama, alih-alih pada teknologinya, tapi lebih pada 
aspek sosialisasi dan edukasi pada masyarakat yang kurang efektif. 

 

5.2 Manfaat Program SII 

Secara umum, penerima manfaat langsung, komunitas, OMS, dan mitra lokal mendapatkan manfaat 
baik langsung maupun tidak langsung dari program SII.  Mendapatkan akses listrik untuk pertama kali 
dalam hidup adalah berkah besar yang dirasakan masyarakat.  Penerima manfaat yang sebelumnya 
sudah merasakan listrik tetapi tidak berkesinambungan, kembali mendapatkan kesempatan yang 
lebih baik.  Manfaat yang diterima penerima manfaat dan komunitas masih lebih banyak dalam 
tataran elektrifikasi dasar berupa penerangan tetapi belum banyak berpengaruh pada bergulirnya 
ekonomi produktif karena kewirausahaan terkait energi terbarukan belum banyak berkembang.  
Perubahan ke arah bergulirnya ekonomi produktif sudah ada tetapi belum sesuai harapan.  Salah satu 
perubahan yang signifikan adalah mulai menjamurnya rantai pasok komponen PLTS dan peralatan 
listrik sampai ke pelosok Sumba.  Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu keberhasilan Program SII 
dalam menciptakan permintaan untuk produk PLTS dan alat listrik. 

Manfaat program SII yang lebih dari sekedar penerangan biasa antara lain PV school yang 
menyediakan akses listrik bagi sekolah dan rumah tangga dari siswa dan guru, PV agro processing yang 
mendukung sektor pertanian bersama dengan pompa Barsha, dan solar water pump yang membantu 
masyarakat dalam mengakses air bersih.  Selain itu integrasi ET dengan layanan kesehatan juga 
bermanfaaat, hanya saja sayangnya keberlanjutan program masih dipertanyakan.  

Terkait keberlanjutan instalasi, sangat disayangkan bahwa banyak fasilitas ET yang tidak beroperasi 
sehingga terkadang memaksa masyarakat untuk kembali memakai minyak pelita sebagai sumber 
penerangan.  Kondisi dari pelita, merasakan ET untuk kemudian kembali ke pelita mendatangkan 
kekecewaan bagi masyarakat. 

Program pengembangan ET yang tidak merata juga menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang 
tidak mendapatkan fasilitas tersebut.  Mayoritas mereka mengerti dengan penjelasan yang diberikan 
tetapi tetap memerlukan solusi kongkrit atas dasar prinsip keadilan. 

Dari hasil survey rumah tangga, FGD, dan diskusi mendalam dengan komunitas diperoleh impresi 
bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih sering dan melibatkan lebih banyak elemen masayarakat.  
Mereka merasa belum mendapat cukup informasi dan edukasi terkait ET.  Lebih jauh, mereka juga 
mengharapkan adanya pendampingan untuk setiap program pengembangan ET di daerahnya.  Hal ini 
terutama relevan dalam konteks program hibah dari pemerintah pusat yang selama ini kurang 
melibatkan masyarakat dan kurang ada pendampingan sesudah fasilitas tersebut terpasang. 

OMS dan mitra lokal mendapatkan manfaat ekonomi, pengembangan kapasitas, dan jejaring dengan 
keterlibatan mereka dalam program SII.  Sebagian OMS dan mitra lokal bahkan memiliki kesempatan 
untuk tampil dalam forum-forum nasional terkait SII. 

PLN sebagai off taker proyek pembangkit listrik berbasis ET juga mendapatkan manfaat ekonomi 
berupa penghematan biaya bahan bakar.  Dengan PLTD yang sudah berumur dan BBM yang harus 
didatangkan dari luar pulau, penurunan fuel mix akan mengurangi biaya operasional PLN Area Sumba.  
Secara tidak langsung setiap upaya yang dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa 
berlistrik juga membantu PLN dalam melistriki Sumba. 
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5.3 Bauran Energi dalam Program SII 

Program SII melibatkan bauran energi yang beragam.  Sumber energi yang dimanfaatkan mulai dari 
sumber daya air, angin, matahari, biomassa, dan biogas.  Berdasarkan teknologinya, mulai dari PLTS 
terpusat, PLTS tersebar, PLTMH, PLTB, PLTBm, Biogas, Tungku Hemat Energi, Solar Water Pump, 
Pompa Barsha, Smart PJU, charging station, dan PV Agro processing. 

Dari sisi investasi, PLTS paling banyak diminati. Dari total kapasitas terpasang, ET berbasis sumber daya 
matahari juga hampir mencapai separuhnya.  Sementara itu PLN sebagai offtaker kurang menyambut 
baik IPP yang ingin berinvestasi pada ET yang sifatnya intermiten seperti PLTS dan PLTB.  Untuk 
reliabilitas sistem, PLN lebih mendorong IPP untuk mengembangkan fasilitas ET yang dapat dijadikan 
baseload seperti PLTMH dan PLTBm.  Kondisi iklim kering di Sumba dengan periode kering yang bisa 
mencapai 9 bulan dalam setahun, pasokan dari PLTMH juga kurang dapat diandalkan saat musim 
kering karena terjadi penurunan kinerja akibat debit air yang rendah.   

Atas dasar reliabilitas sistem itu lah, PLN dalam proses mengembangkan PLTMG yang dinilai lebih 
ekonomis dari PLTU batu bara.  Kondisi ini tidak sejalan dengan visi program SII dalam pengembangan 
Pulau Sumba sebagai ikon energi terbarukan.  Dalam hal bauran energi dan reliabilitas sistem ini belum 
terjadi koordinasi yang efektif antara PLN dan Program SII. 

5.4 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program SII 

Walaupun pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial tidak dimulai pada saat yang sama 
dengan bergulirnya program SII, namun program ini menjadi agenda susulan yang perlahan sudah 
mewarnai program SII secara keseluruhan.  Dengan posisi perempuan dan kaum marginal dalam 
budaya Sumba yang sebelumnya tidak setara, agenda ini tidak serta merta mendatangkan perubahan 
secara drastis.  Saat ini peran kaum Ata17 (hamba) di banyak wilayah di Sumba sudah mulai disetarakan 
dengan kasta Kabihu, dan pelan-pelan juga terjadi perubahan yang mengarah pada kesetaraan 
gender.  PUG dan inklusi sosial dari Program SII bersama-sama dengan aktivitas sejenis dari sektor lain 
ikut mendorong percepatan perubahan tersebut.  Peran perempuan dalam energi terbarukan paling 
terlihat menonjol dalam hal pemanfaatan biogas dan tungku hemat energi karena berada dalam 
domain wilayah yang selama ini memang identik dengan peran perempuan.  Di luar itu keterlibatan 
peran perempuan sudah meningkat, mulai dari aspek perencanaan sampai pengelolaan O&M. 

 

                                                           

17 Sistem strata sosial di Sumba terbagi ke dalam strata bangsawan (maramba), orang merdeka (kabihu), dan hamba (ata).  
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6. Lesson Learned dan Rekomendasi  

6.1 Target dan Roadmap 

Pencapaian kinerja di bawah target percepatan (Rasio Elektrifikasi 95% pada 2020 dengan 65% 
kontribusi dari ET). Tren kinerja masih bagus tetapi target percepatan tersebut saat ini sudah tidak 
realistis lagi untuk dikejar. 

1. Agar tidak mendemotivasi para pemangku kepentingan, target dapat ditinjau kembali. 

2. Kembali ke target semula dapat dijadikan sebagai alternatif. 

Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara RUPTL dan roadmap SII, serta roadmap SII belum 
mengintegrasikan program listrik perdesaan yang dikembangkan oleh PLN.   

1. Penyesuaian roadmap SII sejalan dengan perubahan target dan alignment dengan rencana 
PLN. 

6.2 Regulasi 

Diperlukan dukungan regulasi yang lebih baik untuk implementasi SII agar target dapat dicapai. 

1. Pemerintah pusat untuk memperkuat payung hukum SII agar dapat lebih mengoptimalkan 
dukungan bagi pencapaian target dan mengoptimalkan sinergi dengan sektor lain. 

2. Pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan terkait pengembangan ET baik on grid maupun off 
grid dengan lebih melibatkan stakeholder dalam formulasi kebijakannya. 

3. Pemerintah daerah untuk mendukung investasi pengembangan ET dan mengintegrasikan ET 
dengan sektor lain dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terutama sektor unggulan 
di wilayah tersebut. 

4. Pemerintah daerah di Sumba untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik melalui 
kepastian hukum (di antaranya terkait tanah adat), kemudahan dan kecepatan proses 
perijinan. 

5. Pemerintah daerah untuk mendukung O&M fasilitas ET. 

6. Pemerintah daerah di Sumba untuk mengeluarkan regulasi yang memberi kepastian hukum 
terkait dukungan masyarakat terhadap fasilitas publik (yang mencakup fasilitas ET). 

6.3 Investasi 

Realisasi investasi merupakan penggerak program SII. 

1. Perlu koordinasi lebih erat dengan BKPM di semua lini dan memperluas sasaran dari target 
investor konvensional ke arah lintas sektor dan lintas platform. 

2. Perlunya mengagendakan secara regular investment forum yang terarah  

3. Perlunya dukungan bagi investor yang sudah berinvestasi di Sumba, bagi IPP untuk 
meningkatkan skala operasi dari yang sudah terpasang dan bagi di luar IPP untuk ekspansi ke 
pengembangan ET.  

6.4 Keberlanjutan Program  

Tidak sampai separuh dari kapasitas terpasang yang masih beroperasi. Untuk mendukung 
keberlanjutan fasilitas ET yang sudah terpasang: 
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1. Perlu adanya percepatan penyelesaian kelembagaan dan revitalisasi untuk PLTBm Bodohula 
dan PLTM Lapopu. 

2. Perlunya penentuan skala prioritas revitalisasi di luar kedua fasilitas tersebut, untuk kemudian 
diikuti dengan inspeksi secara lebih mendalam dan penyusunan rencana aksi. 

3. Mempercepat realisasi KSO (atau skema lain yang relevan) antara pemilik asset fasilitas ET on 
grid dengan PLN terkait O&M pembangkit on grid.  

4. Agar SII merumuskan standar O&M untuk pembangkit off grid dan mengeskalasi RESCO (atau 
melalui lembaga lain yang relevan) untuk mendukung O&M pembangkit off grid. 

Agar hal yang sama tidak terulang pada program yang baru: 

1. SII perlu menyusun dan mendiseminasi guideline implementasi program pengembangan ET 
berdasarkan best practices dan lesson learned implementasi SII selama ini dan benchmark ke 
tempat lain yang relevan.  Termasuk di dalamnya model bisnis dan model pengelolaan O&M 
yang berkelanjutan. 

6.5 Koordinasi  

Dalam perjalanan waktu, implementasi SII melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas dan 
dengan dinamika yang lebih kompleks.  

1. Diperlukan platform komunikasi yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak kalangan dan 
lebih efektif untuk mendukung pencapaian sasaran. 

2. Perlunya koordinasi yang lebih efektif dengan PLN baik di tingkat perencanaan (terkait RUPTL 
dan Rencana Pengembangan Listrik Perdesaan) maupun implementasi di lapangan.  

3. Peningkatan efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, terutama akibat 
dihapuskannya unit/satuan kerja Dinas Pertambangan dan Energi di level Kabupaten. 

4. Diaktifkannya lagi koordinasi melalui kelompok kerja. 

6.6 Monitoring dan Evaluasi  

Belum ada basis data yang standar dan komprehensif yang dipakai oleh semua stakeholder. Untuk 
meningkatkan efektivitas monev, diperlukan mekanisme perekaman data, pengumpulan data, dan 
agregasi data terkait indikator monev. 

1. SII mempersiapkan template indikator monev untuk diintegrasikan dengan platform yang 
sudah ada.  

2. Mengintegrasikan indikator monev SII ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). 

3. Bappeda sebagai focal point dalam mengekstrak data indicator monev yang sudah 
terintegrasi dengan SID dan secara berkala melakukan agregasi pemutakhiran data indikator 
monev dari sumber-sumber lainnya. 

4. SII secara berkala mengumpulkan data indikator monev dari Bappeda dan melakukan 
agregasi pemutakhiran data indikator monev dari sumber-sumber lainnya. 
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Lampiran 1. Daftar Narasumber dari Stakeholder SII di Jakarta 

 

NO Stakeholder Narasumber Posisi 

1 KESDM – Ditjen Aneka Energi Harris Direktur 

2 KESDM – Ditjen Aneka Energi Ani Wiyanti Kepala Subdit Investasi dan Kerja sama 

3 KESDM – Ditjen Bioenergi Trois Dilisusendi. Kasubdit Penyiapan Program 

4 KESDM – Ditjen Bioenergi Unsaini Sabrina Taqfir Analis Investasi & Kerjasama Bioenergi 

5 KESDM – Ditjen Ketenagalistrikan Chrisnawan Anditya Kepala Bagian Rencana & laporan 

6 KESDM – Ditjen Ketenagalistrikan Wisnu Dwiharsanto Staf Subdit Pengembangan Listrik 
Perdesaan 

7 Kementerian PUPR M. Hasbi Assiddiqi kasi Analisa teknis, Dit. Pengembanga 
SPAM 

8 Kementerian PUPR Wursito Adi Baskoro Kabag Perencanaan & TU Pusat Air Tanah 
& Air Baku 

9 Bappenas - Direktorat Energi, 
Transportasi dan Informatika 

Rachmat Mandiana & 
Muh Asrofi 

Direktur & Staf 

10 Bappenas - Direktorat Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

Nizhar Marizi Kasubdit Sumber Daya Energi dan 
Kelembagaan 

11 BPPT Hamzah Hilal Energy & Power System Analist 

12 B2TKE BPPT Sudirman Palaloi Kabid Teknologi Kelistrikan 

13 Kementerian Koperasi & Usaha 
Kecil & Menengah 

Eko Adi Priyono Kepala Bidang Jasa & Aneka Usaha, 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala 
Bidang Ketenagalistrikan & Konstruksi 

14 Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan & Perlindungan Anak 
(KPPA) 

Ratna Susianawati Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan 
Gender 

15 PLN Direktorat Perencanaan 
Korporat 

Arief Sugiyanto System Planning Division Engineer 

16 PLN Direktorat EBT Budi Mulyono, Iman 
Agus, Tomi Erlangga 

Senior Manager Energi Baru Terbarukan 

17 Sarker MCC Arbain Nur Bawono & 
Vero Ardianto 

Tenaga Ahli Ekonomi Pengembangan 
Wilayah 

18 Hivos Dedy Haning Project Coordinator 

19 Asosiasi Energi Angin Indonesia Agung Hermawan Ketua 

20 PT Hywind Chandra Soemitro Direktur Utama 

21 PT Hywind Endang Kuswandi Deputi Direktur 

22 PT Buana Randy Project Implementer 

23 Castlerock Meutia Prabawati Co-Team Leader for Non-Construction Off-
Grid Community-Owned RE Projects 

24 IBEKA Yety Sovirahayu Programme Oficer 
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Lampiran 2. Daftar Narasumber dari Stakeholder SII di Kupang 

 

NO Stakeholder Narasumber Posisi 

1 PLN Wilayah NTT Sulaiman Kepala Divisi Perencanaan 

2 Distamben NTT Boni Marasin Kadis 

3 Distamben NTT Kabid EBT, Frederick 
Kiuk, Joko, Nadus 

Kabid EBT 

4 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi NTT 

Tom Kellen - 

5 Biro Kerjasama Setda NTT Deselina Kalekab - 

6 Dinas Sosial Provinsi NTT Agnes Staf 

7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (PMD) 

Mekeng D. Florianus Kadis 

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP3A) 

Erni Usboko Kadis 

9 Bappeda NTT Sonny Tella  

10 
Dinas Kehutanan NTT 

Erick Muskitta Kasie 

11 
Universitas Cendana 

Umbu Lily Pekuwali Kepala LPPM 

12 Politeknik Negeri Kupang Adrianus Amheka Energy System, Socio-economic energy 
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Lampiran 3. Daftar Narasumber dari Stakeholder SII di Sumba 

 

NO Stakeholder Narasumber Posisi 

1 PLN Area Sumba Ronal Palulu Asmen Perencanaan 

2 BPMP-SBD Aleks KADIS 

3 Dinas Perumahan SBD  Nyoman Kadis, Mantan Kadis PU dan Kadis ESDM 

4 Dinas PTSP SBD Zet K.K Paereng Kadis, Mantan Sekretaris Dinas LH 

5 Dinas PU SBD Kadis dan Pak Rian KADIS dan Pegawai PU 

6 Dinas Koperasi SBD Mikael Lede Dake KADIS Koperasi 

7 Dinas Sosial SBD Debora Tanggu Kadis DINSOS 

8 BAPPEDA SBD Jhon Oktavianus Kadis BAPPEDA 

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
SBD 

Vincentius Kaka Sekretaris Dinas 

10 Yayasan Donders Sulis Manager 

11 Yayasan Harapan Sumba Stefanus Segu Ketua Yayasan HS 

12 Sumba Hospitality Foundation Nick dan Ingurah 
Sudarman, Redemta 
Bato 

Director of Sustainability, Kepala 
Enginering, Direktur SHF 

13 BAPPEDA Sumba Barat Moses Kalegotana Kasubid Perkim & SDA 

14 Dinas Sosial Sumba Barat Oktav Banbala Kepala Bidang 

15 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Sumba Barat 

Djemi Octovianus 
Dima 

Kepala Dinas 

16 Dinas PMD Sumba Barat Yakobus Jefrison  
Dapamerang 

Kepala Dinas 

17 Dinas PTSP Sumba Barat Maxy Millian O. St. 
Nange 

Kepala Dinas 

18 Dinas PU Sumba Barat Pak Jhon dan Pak 
Ediman 

Kepala Seksi 

19 SETDA ESDM Sumba Barat Umbu Yapu Kepala Seksi 

20 Yayasan Bahtera Sumba Ibu Naomi Kepala Yayasan 

21 Surf AID Pak Candra Penanggung Jawab 

22 UPT ESDM Sumba Barat Mesak La’lang Kepala UPT 

23 BAPPEDA Sumba Tengah Haryance Umbu Riada, 
SE dan Buyung 
Arianto, ST 

Kepala bagian ekonomi Bappeda 

24 Dinas PMD Sumba Tengah Pak Simon Kabag 

25 Dinas PTSP (kabid Perijinan) 
Sumba Tengah 

Yohanis Umbu Tagela, 
M.Si (mantan kadis 
ESDM, sekarang di 
dinas perijinan) 

Kabid perijinan 
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26 Dinas Koperasi Sumba Tengah Bernardus B Gela, M.Si Kepala Dinas 

27 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Sumba Tengah 

Pak Yani Kepala bagian 

28 Mantan Pimpinan Dinas ESDM Yohanis Umbu Tagela, 
M.Si 

Mantan Kadis ESDM, sekarang di dinas 
perijinan 

29 Lembaga Pelita Sumba Umbu Marinja Direktur  

30 Dinas PU Sumba Tengah Lasarus Natara Kadis 

32 Dinas Sosial Sumba Tengah Umbu Dongu, S.Sos Sekdis 

33 Dinas Koperasi Sumba Timur Ibu Bala Kabid 

34 Dinas PU Sumba Timur Yulius Ngenju Kadis 

35 Dinas Sosial Sumba Timur Kristo U. Ndawa 
Njurumana 

Sekdis 

36 PMD Sumba Timur Pak Yakobus Kadis 

37 Yasalti Ninu Rambu W. 
Lodang 

Direktur 

38 Dinas BAPPEDA Sumba Timur Viktor Ndima Sub Ekonomi 

39 Yayasan Rumah Energi Arina Rupa Rada PC 

40 Dinas PTSP Sumba Timur Eddy Luke Kitu Kabid Pengaduan Kebijakan Dan 
Pelaporan Layanan 

41 Hivos-Gender Focal Point (GFP) Arina Rupa Rada PC 

42 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindunan Anak Sumba 
Timur 

Yuliana Laji Kepala Seksi PUJ dan Pemberdayaan 
Perempuan Sub. Bidang Sosial dan 
Budaya Hukum 

43 PT. Muria Sumba Manis Muhammad Hamdan 
Ghodafi 

Manajemen 

44 Anekatek Christian Umbu Renggi Operator 

45 Castlerock Umbu Bahi - 

46 Koperasi Jasa Kamanggih Hinggu Panjanji Ketua 

47 IBEKA Pradigda Project Implementor 

48 
Yayasan Pelita 

Yulius Opang - 

49 LPK Anugerah Anak Sumba Ida Staf 
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Lampiran 4. Daftar Narasumber dari Komunitas (Pimpinan Formal dan 
Informal) di Sumba 

 

NO Kabupaten Narasumber Posisi 

1 Sumba Timur yubriani Ibu kepala dusun 

2 Sumba Timur Obed Djara Limu 
Ketua Kelompok Tani, Pengguna SWP 

3 Sumba Timur Amos Hapu Ama Kepala Koperasi Serba Usaha 

4 Sumba Timur Yoel Murru tana kelompok tani tunas harapan (ketua) 

5 Sumba Timur Rosalia Rada Bera Pengguna THE 

6 Sumba Timur Banju Daku Manung Camat Lewa Tidahu 

7 Sumba Timur Bernadus Misa Ketua Kelompok Tani Watu Otur (Lewa), pengguna biogas 

8 Sumba Timur kalvin kareka wonu ketua kelompok dama gawang 

9 Sumba Timur Umbu.B. Ranggela Kepala Desa Laimbonga 

10 Sumba Timur Hinggu Pandjanji Ketua Koperasi, pengguna biogas 

11 Sumba Timur Ndilu Hangnggongu Wunag, Lembaga adat, pengguna PLTS Terpusat 

12 Sumba Timur Pina Ndjuka Mj Pemuka agama, pengguna biogas 

13 Sumba Tengah Markur Purumbanu Ketua OMS Palendi PLTS Terpusat Tanambanas 

14 Sumba Tengah Agustinus Kalendi Wau Ketua OMS Hammundaba PLTMH Wangga 

15 Sumba Tengah Bora Sudi Kepala Desa Weeluri (pengguna sehen dan PV School) 

16 Sumba Tengah Umbu Sakala Ketua OMS PLTS Terpusat Okawacu dan SWP OkaWacu 

17 Sumba Tengah Ngongo Mesang Ketua OMS PLTS Terpusat Oledewa, ketua GAPOKTAN, 
Ketua Partai tingkat Kecamatan, mantan Anggota Dewan 
tahun 2009 - 2014 

18 SBD Rofinus Radawa Ketua Rw 3 desa Homba Karipit, Kodi-SBD 

19 SBD Romo Kristo Ngasi Pastor Gereja Katolik (Pengelola PLTS Terpusat Tana 
Kadombuk) 

20 SBD Andreas B. Tanggu Kepala Desa Delo, Wewewa Selatan-Sumba Barat Daya 

21 SBD Yuliana Dairo Loru Bendahara Kelompok Tani Ana Milla 

22 SBD Matius Lede Dama Kaur Desa Kalembu Tillu 

23 Sumba Barat Markus Ana Wolla kepala RW Desa Weepatola. Pengguna PLTS Terpusat 

24 Sumba Barat Nobert Dappa Ama Kepala Dusun Dusun Desa Lolo Wanno pengguna PLTS 
Tersebar  

25 Sumba Barat Dominggus Dairp Pittu Kepala RT Desa Lolo Tana pengguna PLTS Tersebar  

26 Sumba Barat Kedu Dappa Mantan Desa Watu Karere, Pengguna PLTS Terpusat 

27 Sumba Barat Anderias Ngongo Pala Kepala Desa Lolo Tana Pengguna PLTS Terpusat 
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Lampiran 5. Daftar Narasumber dari Komunitas (Perempuan & Kaum ATA) di 
Sumba 

 
NO Kabupaten Narasumber Status 

1 Sumba Timur Noviana Mangi Pengguna PLTS Tersebar 

2 Sumba Timur Naomi Bole Asosiasi Tani, Pengguna Biogas 

3 Sumba Timur Hudang Polo Mole Ata/ Pengguna PLTMH dan Biogas 

4 Sumba Timur maria bajanji Pengguna Biogas 

5 Sumba Timur Marlin W Praing Pengguna PLTS Terpusat 

6 Sumba Timur Rambu Hada Inda PKK, Pengguna PLTS Terpusat 

7 Sumba Timur Adriana R. Kahi PKK, Pengguna PLTS Tersebar 

8 Sumba Timur Diana D. Tamar PKK, Pengguna Biogas 

9 Sumba Timur Since Katrina PKK, Pengguna PLTMH 

10 Sumba Tengah Rosalia Rada Bera Sekretaris BPD Wairasa (Pengguna Tungku Hemat Energi) 

11 Sumba Tengah Rambu Apa Guru Sekolah SDM Weepangali (PV School SDM 
Weepangali) 

12 Sumba Tengah Martha Guru SDM Tama Desa (Pengguna PV School) 

13 Sumba Tengah Yustina Wulla Male Ketua PKK Desa Umbu Kawolu dan Guru SD 

14 Sumba Tengah Maria D. Bili Ketua PKK Desa Oledewa 

15 Sumba Barat Marta Lali Maru Pengguna PLTS Terpusat Kalembu 

16 Sumba Barat Margareta Mawo Koni 
Pengguna PLTS Terpusat Anakaka 

17 Sumba Barat Lusia Koni Bulu Pengguna PLTS Terpusat Wee Patola 

18 Sumba Barat Marince Dipu Haingu Pengguna PLTS Terpusat Palamoko 

19 Sumba Barat Diana Gaina Taba Pengguna PLTS Terpusat Watukarere 

20 SBD Pora Tanggela Guru, Pengguna Biogas 

21 SBD Mama Marcelina Gaba Ibu Rumah Tangga Pemilik kios energi 

22 SBD Wilhelmina W. Dapa dan 
Margaretha T. Ina 

Mantan Pengguna PLTS Terpusat Letedengana Desa 
Weepatando 

23 SBD Mama Yuli Pemilik Kios Lampu energi Putra Lobo 

24 SBD Mama Gio Pemilik Kios energi desa Delo 
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Lampiran 6. Daftar Focus Group Discussion 

 
NO Kabupaten Tanggal Kategori Peserta* 

1 Sumba Timur 4 Juli 2018 Pemimpin formal dan Informal perwakilan dari kecamatan 
Goa, Lewa, Lewa Tidahu, Tabundung, dan Kahali. 

2 Sumba Timur 4 Juli 2018 Perempuan dan ATA perwakilan dari kecamatan Goa, Lewa, 
Lewa Tidahu, Tabundung, dan Kahali.  

3 Sumba Timur 6 Juli 2018 Perempuan dan ATA perwakilan dari kecamatan Pandawai, 
Kota Waingapu, Kambata Mapa Mbuhang, Wulla Waijelu, 
dan Melolo.  

4 Sumba Timur 6 Juli 2018 Pemimpin formal dan Informal perwakilan dari kecamatan 
Pandawai, Kota Waingapu, Kambata Mapa Mbuhang, Wulla 
Waijelu, dan Melolo. 

5 Sumba Barat 11 Juli 2018 Perempuan 

6 Sumba Barat 11 Juli 2018 Pemimpin formal dan informal 

7 Sumba Tengah 16 Juli 2018 Perempuan 

8 Sumba Tengah 16 Juli 2018 Pemimpin formal dan informal 

9 SBD 18 Juli 2018 Pemimpin formal dan informal 

10 SBD 19 Juli 2018 Perempuan 

  

Catatan: 

* Masing-masing peserta pengguna ET, jenis ET yang digunakan peserta bervariasi sesuai keragaman 
fasilitas ET di wilayah yang bersangkutan. 
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