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Mengubah Air menjadi Api
Upaya Masyarakat Rumah Panjang Sungai Pelaik membuat Pembangkit Listrik Tenaga

Mikro-Hidro

oleh:
Yayan Indriatmoko

Indonesia adalah negeri kaya potensi sumberdaya alam,
termasuk potensi sumber energi listrik yang tersebar di
penjuru tanah air. Di sisi lain, mayoritas masyarakat pedesaan,
terutama yang tinggal di daerah pedalaman tidak terjangkau
layanan energi listrik negara. Jumlah penduduk Indonesia yang
bisa menikmati layanan listrik negara baru 54 persen pada
tahun 2008.

Padahal energi listrik sangat penting untuk memudahkan
kehidupan. Sebagian dari penduduk pedesaan justru
menggunakan mesin generator berbahan bakar solar atau
bensin yang sudah tentu tidak hemat biaya apalagi ramah
lingkungan. Daerah pedalaman juga dicirikan dengan
mahalnya harga bahan bakar.

Dari segi itulah, upaya sebuah komunitas Dayak Iban di rumah
panjang Sungai Pelaik membangun sebuah pembangkit listrik
tenaga mikro-hidro (PLTMH) pada akhir tahun 2007 lalu,
pantas menjadi pelajaran. Mereka mendapatkan energi listrik
secara mandiri tanpa mencemari dan merusak alam.Tidak
hanya itu, upaya mencari energi alternatif itu juga
menunjukkan kaitan nyata antara menjaga lingkungan atau
upaya konservasi dengan tersedianya energi alternatif
terbarukan. Aliran air sungai sebagai sumber energi sangat
tergantung pada kualitas hutan yang ada di hulu. Artinya,
menjaga kualitas hutan di hulu sungai menjadi syarat mutlak
bagi penduduk untuk tetap mendapatkan aliran air yang baik.

Masyarakat Sungai Pelaik tinggal di perbukitan di kawasan
Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Taman
nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi lahan
basah terbesar di Asia dengan luas 132.000 hektar. Tidak hanya
penting bagi konservasi, Danau Sentarum juga memiliki fungsi
hidrologis utama bagi Sungai Kapuas yang mengalir sampai
ke Pontianak. Kelestarian fungsi ini tentunya penting untuk

terus dijaga melalui berbagai upaya yang melibatkan
masyarakat setempat.

Mereka terdiri dari belasan keluarga yang menempati sepuluh
bilik dalam satu rumah panjang. Masyarakat ini selain
menggantungkan kehidupan utamanya pada sumberdaya
ladang dan hutan juga perikanan dari kawasan Danau
Sentarum. Sebagian dari mereka juga bekerja di Sarawak,
Malaysia, yang secara berkala pulang ke rumah panjang.
Lokasi Sungai Pelaik cukup terpencil, wilayah ini hanya bisa
dijangkau melalui sungai dan danau. Diperlukan waktu tujuh
jam dengan speedboat untuk mencapai kampung itu dari Kota
Sintang.

Kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam, termasuk
hutan, dipraktekkan dalam keseharian mereka. Tak heran jika
sungai yang mengalir di kampung mereka tetap terjaga
kualitasnya. Potensi inilah yang bisa menjadi modal utama
mereka membuat PLTMH.

Seperti rumah panjang lainnya di kawasan ini, beberapa
keluarga memang menggunakan mesin generator berbahan
bakar solar ataupun bensin untuk mencukupi kebutuhan
listrik. Tapi, tidak maksimal karena hanya cukup untuk
penerangan malam hari dan tidak bisa dinikmati oleh seluruh
penduduk. Hanya satu-dua keluarga yang mampu memiliki
peralatan ini. Namun, semenjak harga bahan bakar naik
beberapa tahun lalu, mereka pun tidak sanggup lagi untuk
menghidupkan mesin generator. Harga bahan bakar di wilayah
pedalaman seperti Sungai Pelaik ini bisa sangat mahal, hampir
dua kali lipat harga resmi, bahkan di akhir 2007 dan
pertengahan 2008 mencapai Rp 10.000 per liter.

Mimpi masyarakat rumah panjang Sungai Pelaik untuk
mendapatkan listrik dari sumber energi di kampungnya sendiri
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menemukan jawaban ketika perwakilan mereka mengadakan
kunjungan belajar ke kampung-kampung di Cianjur, Jawa
Barat. Mereka melihat kampung-kampung yang dialiri listrik
dari energi mikro-hidro (energi air skala kecil). Kesimpulannya,
air bisa diubah menjadi listrik atau ‘api‘ menurut Bahasa Iban.
Terbayang jelas dipikiran mereka kalau sungai di kampung
mereka juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan ‘api’
listrik.

Kegiatan kunjungan belajar ini merupakan bagian dari
program Shared Learning (pembelajaran bersama) yang
dikelola CIFOR – sebuah lembaga penelitian kehutanan
internasional dan PILI (Pusat Informasi Lingkungan Indonesia).
Kegiatan ini memfasilitasi proses tukar pengalaman berbagai
topik antar berbagai  pihak baik masyarakat, pemerintah
maupun LSM dari berbagai kawasan di Indonesia, khususnya
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam lestari.

Perwakilan masyarakat Sungai Pelaik juga belajar langsung ke
Cihanjuang Inti Teknik (CIT) di Bandung untuk lebih mendalami
persoalan listrik tenaga mikrohidro. CIT adalah sebuah
lembaga yang paling menekuni persoalan ini termasuk
menciptakan berbagai tipe turbin yang sesuai dengan kondisi
sumber daya air di Indonesia.

Sepulangnya dari kunjungan belajar, masyarakat berunding
mencari cara mendapatkan sebagian dana untuk mewujudkan
PLTMH di kampung mereka. Mereka membuat proposal
bersama dan mengajukannya ke Kedutaan Besar Jerman di
Jakarta pada Maret 2007.  Baru pada November 2007, proposal
masyarakat Sungai Pelaik mendapatkan persetujuan dari
Kedutaan Jerman di Jakarta melalui Proyek Skala Mikro untuk
pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di
kampung mereka. Dana sebesar 54 juta diberikan untuk

membantu kegiatan ini, terutama untuk membeli peralatan
turbin, jaringan instalasi dan bangunan sipil. Di dalam proposal
tersebut disepakati bahwa masyarakat akan berswadaya,
khususnya tenaga kerja, dan beberapa bahan bangunan yang
diperlukan misalnya papan kayu, pasir, batu dan sebagainya.

Dua orang perwakilan masyarakat Gunung Simpang, Cianjur,
pergi ke kampung Sungai Pelaik untuk menularkan
pengetahuan dan mendampingi mereka untuk mewujudkan
mimpi tersebut. Sebaliknya, masyarakat dari Jawa Barat ini
belajar tentang budidaya madu di Danau Sentarum.

Setelah diskusi dengan pihak CIT Bandung, tiga set turbin yang
masing-masing berkapasitas 600 watt dipilih sebagai jenis
yang paling pas untuk kondisi sungai dan kebutuhan listrik di
Sungai Pelaik.

Perlu beberapa hari untuk membawa tiga perangkat turbin
ini hingga sampai di Sungai Pelaik dengan melalui udara, jalan
darat hingga jalan air. Jauh hari sebelum turbin sampai,
masyarakat Sungai Pelaik sudah menyiapkan lokasi untuk
pemasangan turbin.

Dua utusan dari Cianjur dengan semangat menularkan
pengetahuan mereka tentang listrik tenaga air, tidak hanya
aspek teknis pemasangan tetapi juga bagaimana pengelolaan
sosialnya.

Semua warga rumah panjang ikut terjun ke lapangan, tidak
hanya lelaki dewasa tetapi juga kaum ibu dan anak-anak.
Langkah pertama dilakukan kajian lapangan secara sederhana
tentang potensi sumber air seperti mengukur debit dan
mengukur ketinggian air.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan teknologi yang
memanfaatkan aliran air sebagai tenaga untuk memutar turbin dan dinamo
atau generator sehingga menghasilkan energi listrik kurang dari 100
kilowatt.  PLTMH biasanya digunakan untuk melayani kebutuhan listrik bagi
masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau layanan listrik negara.

Teknologi ini mulai diterapkan di banyak negara berkembang semenjak
tahun 1970an, misalnya di Nepal, Peru, Srilanka, Zimbabwe, dan
sebagainya. Beberapa daerah di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama
mengenal dan menerapkan teknologi tersebut dengan cara merakitnya
sendiri, misalnya di Sumatera Barat dan di Jawa Barat.

PLTMH merupakan salah satu pilihan pengubahan energi yang paling
ramah lingkungan karena tidak seperti pembangkit listrik berskala besar,
PLTMH tidak mengganggu aliran sungai secara signifikan.

Apa itu PLTMH?
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Yang tidak kalah pentingnya adalah kajian tentang dampak sosial dan
lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan tersebut,
misalnya seberapa jauh air akan meluap jika dibangun sebuah bendungan
kecil, apakah aliran sungai akan terganggu dengan adanya bendungan
tersebut, apakah ada lahan-lahan pertanian yang tergenang, dan
sebagainya.   Mereka sepakat untuk sebisa mungkin meminimalkan
dampak buruk bagi lingkungan, misalnya dengan meminimalkan
penebangan pohon.

Bangunan fisik yang disiapkan antara lain bendungan kecil sepanjang
lima meter untuk sekedar menaikkan aliran air, parit untuk mengalirkan
air sepanjang 10 meter, dan bak air tempat turbin di pasang. Selain itu
jaringan listrik sepanjang 400 meter dibuat untuk mengalirkan listrik dari
rumah turbin ke rumah panjang.

Semua orang bekerja keras di siang hari, bahkan kaum ibu dan anak-
anak, sementara malam hari diisi dengan diskusi membahas apa yang
sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan besok. Dua orang Gunung
Simpang menjadi nara sumber hampir setiap malamnya.  Akhirnya
setelah dua puluh lima hari bekerja, listrik menyala. Dua set turbin
berhasil menghasilkan energy listrik. Air berhasil diubah menjadi “Api”.
Luapan suka cita melanda rumah panjang Sungai Pelaik, sebagian mereka
berjoget-joget, meloncat-loncat kegirangan, Setiap bilik rumah
mengeluarkan minuman arak untuk diminum bersama tanda suka cita.
Buah kerja keras mereka tidak sia-sia, mimpi menjadi nyata.

Berita tentang berhasilnya rumah panjang Sungai Pelaik mengubah air
menjadi ‘api’ segera tersebar ke berbagai tempat. Banyak orang dari
kampung-kampung lain berdatangan ke Sungai Pelaik untuk melihat dan
belajar. Mereka, termasuk Pemda Kapuas Hulu terinspirasi untuk
melakukan hal yang sama.

Masyarakat Sungai Pelaik menunjukkan kepada kita bahwa orang di
daerah terpencil bisa memperoleh energi secara murah dan ramah
lingkungan. Tak hanya itu, mereka kini lebih terdorong untuk
menyelamatkan hutan, yang merupakan sumber air, artinya sumber
energi bagi hidup mereka. Sambil menyelam minum air: memperoleh
energi dan melakukan kegiatan pelestarian sekaligus.

Tidak seperti pembangkit listrik lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil (batu bara,
bensin, solar, dan sebagainya), PLTMH sama sekali tidak menggunakan bahan bakar
tersebut.  Penerapan PLTMH, oleh karena itu, merupakan upaya positif untuk
mengurangi laju perubahan iklim global yang sedang menjadi isu penting dewasa ini.

PLTMH berkaitan erat dengan sumber air di daerah hulu sebagai energi utamanya. Oleh
karena itu pembangunan PLTMH membuat masyarakat semakin giat menjaga
lingkungan, termasuk hutan demi terus tersedianya pasokan aliran sungai. Di sini
masyarakat akan merasakan langsung jasa lingkungan yang seringkali tidak
diperhitungkan.

Listrik murah dan ramah lingkungan ini berdampak positif bagi masyarakat. Dana untuk
membeli bahan bakar bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, memajukan pendidikan
karena anak-anak bisa belajar dengan baik di malam hari, memudahkan akses informasi
melalui saluran televisi, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-
kegiatan produksi skala kecil yang menghasilkan pendapatan tambahan.

Pembangunan PLTMH di daerah pedesaan tidak lepas dari peran kolektif masyarakat itu
sendiri. Merekalah yang mengelola secara mandiri dan membentuk lembaga pengelola,
sehingga PLTMH bisa menjadi wahana belajar bagi masyarakat untuk memperkuat
kebersamaan melalui aksi-aksi kolektif.

Aksi Kolektif dalam Menjaga Lingkungan dan Meningkatkan Kesejahteraan
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Untuk informasi lebih lanjut:
Valentinus Heri, Jim Sammy,
Yayan Indriatmoko
Yayasan Riak Bumi
Jl. Putri Dara Hitam, Gg. Tani I No. 26
Pontianak 78116
Kalimantan Barat, Indonesia
Tel./Fax.: +62  561  737132
Email: sekretariat@riakbumi.or.id
Website:  www.riakbumi.or.id

Beberapa prasyarat fisik diperlukan dalam membangun PLTMH, antara lain:
1. Ketersediaan aliran air yang konstan atau tetap dalam ukuran debit

tertentu. Ukuran debit air akan menentukan besarnya energi yang mampu
dihasilkan. Setiap ukuran turbin membutuhkan debit air tertentu.

2. Adanya turbin untuk memutar kumparan dinamo listrik. Ada berbagai
macam jenis turbin yang sekarang dikembangkan oleh beberapa lembaga
di Indonesia guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi alam
yang beragam, salah satunya Cihanjuang Inti Teknik di Bandung, Jawa
Barat.
(http://www.hanjuang.co.id/index.html).

3. Dinamo, untuk mengubah energi yang dihasilkan oleh putaran turbin
menjadi listrik.

4. Jaringan listrik dari rumah turbin ke pengguna.

Langkah-langkah membangun PLTMH:
1. Masyarakat berunding untuk membuat kesepakatan dan rencana

bersama.
2. Mengajak ahli untuk melakukan survey lapangan tentang potensi aliran air

untuk PLTMH, termasuk mengukur debit dan ketinggian air (sering
disebut head).

3. Menilai dampak lingkungan yang akan diakibatkan oleh pembangunan
PLTMH.

4. Menghitung kebutuhan listrik masyarakat yang akan memanfaatkan. Hal
ini penting dilakukan karena kapasitas PLTMH tak terlalu besar, sehingga
perlu perhitungan yang cermat untuk menghindari konflik masyarakat.

5. Menghitung biaya yang diperlukan (pembelian seperangkat turbin,
pembangunan sipil, jaringan, dan sebagainya).

6. Berunding untuk memikirkan dari mana biaya akan didapat, apakah
swadaya, bantuan, atau semi-swadaya.

Cara Kerja dan Langkah-langkah Membangun PLTMH
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Setelah pembangunan f isik PLTMH, maka pengelolaan dan perawatan
merupakan hal yang sangat penting. Perangkat PLTMH (turbin, dinamo) dan
bangunan f isik pendukungnya (bendungan, saluran air, bak penampung,
jaringan listrik dan rumah turbin) memerlukan perawatan. Di samping
maanfaatnya yang besar, listrik juga berbahaya sehingga perlu kehati-hatian
menggunakannya.

Perlu dipertimbangkan bagaimana cara merawatnya dan jika ada kerusakan,
mekanisme mendapatkan biaya perawatan, siapa yang bertanggung jawab,
dan sebagainya. Di Sungai Pelaik, misalnya, masyarakat sepakat untuk iuran
masing-masing pintu (rumah) sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Disepakati
pula dua orang sebagai operator. Intinya membangun PLTMH bukan pekerjaan
sulit, namun pengelolaan dan perawatan ke depannya merupakan tantangan
bagi masyarakat.

Apa yang harus dilakukan setelah PLTMH dibangun?

Kegiatan ini hanya dapat terlaksana atas kerjasama dan kontribusi banyak pihak. Kami mengucapkan
terimakasih sebesar-besarnya kepada Kedutaan Besar Republik Jerman di Jakarta, CIFOR, Ford
Foundation, proyek Gemconbio, Yayasan Riak Bumi dan Cihanjuang Inti Tehnik (CIT). Secara khusus,
terimakasih kami sampaikan kepada Bpk. Andry Hartanto (Kedutaan Besar Jerman di Jakarta),
Rasman dan Rasiman (masyarakat Gunung Simpang, Cianjur), Moira Moeliono, Carol Colfer, Agus
Mulyana dan Leon (CIFOR), Pam Minnigh (PILI), Bpk. Soewignyo, Budi Suriansyah dan Jefri Irwanto
(Balai TNDS), Bpk. Ridwan (YPAL), Pak Eri (CIT), Valentinus Heri , Yves Theriault,  Jim Sammy, Zul
M.S., Pak Itam dan Irawan (Riak Bumi).
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