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PLTMH Garung: Step failure and Rescue 

28 November 2008PLTMH GARUNG : Kegagalan dan Langkah 

Penyelamatan 

LATAR BELAKANG 

Garung pernah menjadi tempat tujuan banyak orang, terutama para pemerhati pembangkit 

listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH).  Bahkan tidak sedikit warga manca negara yang jauh-jauh 

datang dari negaranya hanya untuk melihat sebuah pondok kecil bercat putih dan biru yang di 

dalamnya ada seperangkat mesin pembangkit listrik berkekuatan 15 KW.  Banyak pula 

pengunjung dari dalam negeri yang datang dari berbagai provinsi. 

Berawal di bulan Agustus 2001, Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) memilih dusun 

Garung, desa Panyindangan, kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk mendapatkan listrik 

guna menerangi dusunnya yang masih gelap gulita.  Dengan bantuan United States Agency for 

International Development (USAID), Winrock International yang melaksanakan program 

REPSO di Indonesia bersama YBUL merencanakan membangun sebuah Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro-hidro (PLTMH) berukuran keci (piko-hidro) melalui pendekatan pengembangan 

masyarakat.  Dengan menggunakan dana dari Global Environment Facility – Small Grant 

Program (GEF-SGP), YBUL mengkontrak POKLAN, sebuah LSM di Bandung untuk membantu 

masyarakat dalam proses pengorganisasian mereka, yang kemudian mereka namakan LPKM.  

LPKM memberikan sebidang tanah untuk menjadi tempat PLTMH.  Baru pada tahun 2002, 

YBUL bekerjasama dengan PT. Heksa Karya Teknik Bandung membangun PLTMH 

berkapasitas 15 KW.  Kayu-kayu dan sebidang tanah disediakan oleh masyarakat dalam 

pembangunan tersebut. 

Menurut Bp. Achmad Taufik dari Pusat Pengembangan Energi (PPE) - ITB, salah satu hal yang 

membuat PLTMH Garung menarik banyak pihak adalah kenyataan bahwa PLTMH ini adalah 

satu-satunya di Indonesia yang dibangun dengan skema soft loan (pinjaman lunak) dari sebuah 

organisasi non-pemerintah kepada masyarakat. YBUL memberikan pinjaman sangat lunak 

kepada LPKM dengan bunga 0%, untuk membangun sebuah PLTMH berkapasitas 15 KW 

untuk menerangi 78 rumah, sebuah perpustakaan desa yang kecil dan ruang pertemuan (balai 

desa). 

Setiap rumah yang terlistriki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh LPKM 

berdasar jumlah belanja minyak tanah selama sebulan, ditambah dengan ongkos instalasi.  

Sebagai layanan, setiap rumah mendapatkan tiga titik koneksi dan tiga bohlam.  Kapasitas yang 

tidak dicadangkan untuk penerangan rumah tangga (sekitar 7.5 kW), digunakan untuk kegiatan 

penambahan pendapatan, termasuk charge aki, pemarutan kelapa, penggilingan kopi, gabah 
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dan tepung untuk penduduk Garung maupun desa yang berdekatan.  Melalui kegiatan 

penambahan pendapatan ini masyarakat dapat membayar listrik mereka. 

KONDISI SEKARANG 

Sejak diawalinya operasi PLTMH tersebut, ternyata debit air semakin lama semakin tidak 

mencukupi.  Hal ini diakibatkan karena kerusakan daerah tangkapan air di hulu.  Seperti 

dilaporkan dalam dokumen UNDP:  Energy for Sustainable Development, 2004, bahwa sejak 

2002 Garung sudah mengalami penutupan selama 13 hari karena debit air sudah tidak 

mencukupi untuk irigasi pertanian maupun untuk mikrohidro.  Dalam pemantauan yang 

dilakukan oleh PPE - ITB, pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan jumlah waktu 

penutupan mikrohidro, sehingga pada akhir tahun 2005 tercatat bahwa penutupan terjadi 

minimal selama 3 (tiga) bulan dalam setahun.  Akhirnya, pada bulan Juni 2007, masyarakat 

mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan pengoperasian PLTMH Garung.  

Penghentian ini juga akibat dari masuknya listrik PLN di desa sekitar dusun Garung.  

Masyarakat Garung beramai-ramai mengambil listrik dari desa-desa tetangga dengan system 

tanggung renteng.  Artinya, satu orang yang sudah mempunyai langganan meteran listrik 

sebesar 900W dari PLN lalu dibagi dengan empat (4) orang lain di Garung sehingga masing-

masing mendapatkan kurang lebih 180W.  Biaya langganan juga dibagi lima. 

Faktor lain dari penutupan PLTMH Garung adalah karena kekacauan administrasi keuangan 

kelompok.  Sampai Juni 2007, LPKM sudah menyetor pengembalian pinjaman lunak dari YBUL 

sebesar Rp 41 juta, dari total pinjaman sebesar Rp 117 juta (Sekitar Rp 90 juta untuk biaya 

instalasi dan sisanya untuk biaya operasional).  Disamping itu, mereka sudah berhasil 

mengumpulkan tambahan dana untuk dibayarkan ke YBUL sebesar Rp 25 juta.  Namun, dana 

terkumpul sebesar Rp 20 juta digelapkan oleh Ketua Kelompok LPKM, dan sisa Rp 5 juta 

dipinjamkan kepada anggota kelompok lainnya.  Kerusakan panel PLTMH juga menjadi salah 

satu faktor penentu penutupan PLTMH Garung.  Salah satu panel (trafo), mengalami kerusakan 

dan dibawa ke PT. Heksa Karya di Bandung untuk diperbaiki.  Menurut keterangan anggota 

kelompok LPKM, Heksa Karya meminta biaya perbaikan sebesar Rp 15 juta.  Biaya sedemikian 

besar tentu menyurutkan langkah masyarakat untuk memperbaiki panel mereka.  Sampai 

laporan ini dibuat, panel-panel tersebut masih berada di PT. Heksa Karya, Bandung. 

KEPUTUSAN YBUL 

Staff YBUL datang ke Garung pada tanggal 11-13 Maret 2008 untuk meninjau PLTMH Garung, 

dan bertemu dengan sebagian besar anggota LPKM dan beberapa tokoh masyarakat setempat, 

minus Ketua kelompok (Bp. Sutia).  Pada pertemuan tersebut, masyarakat mengemukakan 

semua permasalahan yang dihadapi dalam usaha meneruskan operasionalisasi PLTMH 

Garung.  Pada akhir pertemuan, masyarakat menghendaki agar PLTMH dibekukan (dilepaskan 

dari tanggung jawab kelompok) karena sudah dirasakan membebani.  YBUL dan masyarakat 

menyepakati beberapa kondisi di bawah ini: 



 

 

 

YAYASAN BINA USAHA LINGKUNGAN 

Justice in Energy 
 

 

Page 3 of 6 
 

a)      PLTMH dianggap mengalami kegagalan dalam operasionalisasi yang dijadwalkan sampai 

10 tahun.  Baru berjalan lima tahun, dan sampai saat itu sudah berhenti selama 1 tahun.  

Masyarakat menerima kegagalan tersebut. 

b)      Masyarakat juga mengakui bahwa pinjaman lunak dari YBUL tidak dapat diselesaikan 

karena sudah tidak ada lagi pemasukan dari operasionalisasi PLTMH akibat kerusakan mesin, 

serta kericuhan keuangan dalam kelompok, terutama sejumlah besar dana yang digelapkan 

oleh Ketua Kelompok. 

c)       Masyarakat menerima usulan YBUL untuk memutihkan sisa pinjaman lunak yang belum 

terbayarkan, sebanyak lebih kurang Rp 70 juta. 

d)      Masyarakat menerima usulan YBUL untuk memindahkan mesin PLTMH tersebut ke desa 

lain untuk dimanfaatkan.  Langkah ini diambil karena YBUL berusaha menyelamatkan asset 

PLTMH yang terbengkalai selama satu tahun.  Setelah dibongkar, ternyata kondisi sirip-sirip 

turbin sudah keropos karena terendam lumpur dalam jangka waktu lama, sehingga tidak layak 

untuk dipergunakan kembali.  Pemindahan ini juga didasari pertimbangan bahwa masih banyak 

desa lain yang memerlukan system PLTMH untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. 

e)      Masyarakat sanggup menyediakan dana sebesar Rp 5 juta untuk biaya pengangkutan 

paket mesin-mesin PLTMH ke luar dari Garung. 

f)       YBUL akan mencoba tetap berhubungan dengan masyarakat Garung dalam usaha 

peningkatan perekonomian rakyat di dusun tersebut.  Usaha ini akan dilanjutkan kemudian hari 

melalui berbagai penelitian lapangan. 

Pada tanggal 14 Agustus 2008, Direktur Eksekutif YBUL dan staff lapangan untuk community 

development datang ke Garung untuk menyelesaikan administrasi pengambilan mesin PLTMH.  

Sebuah perjanjian ditandatangani bersama antara Direktur YBUL dengan wakil masyarakat 

pengguna PLTMH.  Staff lapangan YBUL tinggal beberapa hari di Garung untuk bersama-sama 

dengan beberapa masyarakat membongkar mesin PLTMH, dan selanjutnya memindahkannya 

ke Bogor untuk perbaikan dan instalasi ulang di Caringin. 

Masyarakat mengakui bahwa dana untuk memindahkan hanya terkumpul sebanyak Rp 4 juta.  

Dana tersebut diterima oleh YBUL dan digunakan untuk biaya pembongkaran dan 

pengangkutan. 

LANGKAH SELANJUTNYA 

YBUL merencanakan memindahkan mesin PLTMH dari Garung ke dusun Batu Kembar, desa 

Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.  Lokasi ini ditemukan setelah diadakan 

beberapa kunjungan lapangan dan pembandingan diantara empat lokasi lainnya di sekitar 
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Jakarta.  Skema utama dari pembangunan PLTMH di Caringin adalah menjadikan proyek ini 

sebagai contoh sebuah pusat pembangkit listrik komunitas (PUSBALIKOM). 

Caringin akan menjadi sebuah pusat pelatihan PLTMH, dan masyarakat didampingi untuk 

menjadi sebuah tim ahli pembangun PLTMH.  Pusat Pelatihan ini akan menjadi milik 

masyarakat Caringin, dan mereka diharapkan akan menjadi awal dari sebuah gerakan 

masyarakat dalam mengadakan listrik pedesaan.  Sehingga dalam pengembangan PLTMH ke 

depan, masyarakat akan menjadi kelompok konsultan yang membantu desa-desa lain untuk 

pembangunan PLTMH.  Caringin juga akan menjadi sebuah desa percontohan usaha integratif 

antara konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai daerah tangkapan air, 

dengan usaha produktif melalui listrik pedesaan sebagai pengguna jasa lingkungan dari 

konservasi tersebut.  Listrik hasil dari PLTMH di Caringin merupakan sebuah pintu masuk (entry 

point) untuk peningkatan usaha-usaha produktif lainnya, seperti: menggantikan tenaga listrik 

penggilingan padi yang sekarang ini mengunakan genset, pengadaan air bersih menggunakan 

pompa listrik, tempat belajar bersama bagi anak-anak, balai desa untuk pertemuan, pengajian 

dan kegiatan desa lainnya.  PUSBALIKOM juga akan menjadi sebuah ajang belajar bagi 

siapapun (mahasiswa teknik maupun pelaku pengembangan PLTMH) dengan menyediakan 

berbagai fasilitas pelatihan. 

PEMBANGUNAN JEJARING 

Usaha YBUL untuk membangun sebuah PUSBALIKOM tidak dilakukan sendiri, namun dengan 

langkah-langkah berjejaring.  Diawali dengan menggandeng LPS (Lembaga Pertanian Sehat) di 

Bogor untuk menentukan kelompok masyarakat yang sudah berada dalam binaannya, agar 

pembentukan kelompok PLTMH dapat berjalan dengan lebih baik.  Pendekatan ke masyarakat 

dilakukan melalui kelompok petani Tunas Mekar yang sudah menjadi anggota binaan LPS 

sebagai kelompok pertanian semi-organis (bebas pestisida).  Kemudian dilanjutkan dengan 

menggandeng CEPS (Center for Energy and Power Studies) di Puslitbang PLN, terutama untuk 

memperbaiki paket mesin PLTMH yang sudah setengah rusak.  CEPS – PLN mempunyai 

program perbaikan PLTMH yang rusak di seluruh Indonesia, sehingga dana bisa dimanfaatkan 

untuk me-refurbish peralatan yang sebagian sudah rusak, melalui kerjasama dengan PPE-ITB 

dan Asosiasi Hydro Bandung (AHB).  YBUL lalu menggandeng Taman Nasional Gunung Gede 

- Pangrango (TNGGP) sebagai pemegang otoritas kawasan hulu dari sungai yang 

dimanfaatkan untuk PLTMH.  YBUL lalu menggandeng Conservation International (CI) yang 

sedang melaksanakan program ‘Adopsi Pohon’ sebagai usaha penghijauan kembali kawasan 

TNGGP.  YBUL juga mengajak Universitas Pakuan Bogor (UPB) untuk memanfaatkan PLTMH 

Caringin sebagai laboratorium lapangan mahasiswa yang akan kerja praktek.  Ada satu lagi 

lembaga PEPULIH (Pemerhati dan Peduli Lingkungan Hidup) yang mempunyai program utama 

penanganan sampah di perkotaan.  Lembaga ini tertarik untuk ikut bergabung, dan 

kemungkinan akan menjadi pelatih dan pendamping masyarakat dalam menangani sampah 

yang potensial mengotori saluran air di sungai Cisapati yang memasok air untuk PLTMH. 
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KEMAJUAN SAMPAI SEPTEMBER 2008 

YBUL sudah melakukan banyak pendekatan ke masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam 

menyambut program PUSBALIKOM ini.  Dalam pertemuan mereka, masyarakat akhirnya 

memutuskan membentuk kelompok sendiri untuk PLTMH ini, diketuai oleh Bp. Abas, ketua RW.  

Pembentukan kelompok sendiri ini bertujuan agar tidak mengganggu kerja kelompok tani Tunas 

Mekar yang sudah disibukkan dengan tugas mereka mengembangkan pertanian bebas 

pestisida. 

Survey debit air dan lokasi sudah dilakukan oleh tiga tenaga ahli dari AHB/ITB.  Mereka 

melakukan pengukuran debit air, meninjau pintu masuk air utama di arah hulu + 1 km dari 

rencana lokasi PLTMH.  Wawancara sudah dilakukan dengan masyarakat.  Diskusi-diskusi 

dengan masyarakat sudah dilaksanakan dengan partner-partner YBUL: CEPS/PLN, TNGGP, 

UPB. 

Direncanakan pertengahan Oktober sudah ada kegiatan awal pemasangan PLTMH skala 650 

watt untuk penerangan jalan desa.  Setelah itu, akan segera dimulai pembuatan desain 

PUSBALIKOM. 

PELAJARAN YANG DAPAT DITARIK DARI GARUNG 

Dengan singkat, dapat dijelaskan beberapa pelajaran yang ditarik dari kasus kegagalan PLTMH 

Garung, antara lain: a) idealisme investasi energi dengan mekanisme pasar; b) perlunya 

integrasi program PLTMH dengan program lingkungan lain yang relevan; c) perlunya penguatan 

jejaringan pelaku PLTMH guna menjamin keberlangsungan program. 

Idealisme investasi energy dengan mekanisme pasar:  PLTMH Garung dibangun dengan 

sebuah idealisme tentang mekanisme pasar.  Artinya, masyarakat dianggap memiliki 

kemampuan untuk menjadi salah satu segmen pasar pengembangan tenaga listrik tenaga 

mikro hidro.  Meskipun skema pembangunan PLTMH Garung masih sangat lunak, misalnya 

dengan pola pinjaman 0%, serta bantuan hibah dari GEF-SGP, namun masyarakat mulai 

diperkenalkan kepada konsep bahwa tidak ada yang gratis, dan dalam hal pembangkit listrik, 

mereka harus berinvestasi.  Salah satu yang nyata adalah pengadaan paket mesin pembangkit.  

Skema investasi seperti ini memang harus diperkenalkan kepada masyarakat, agar mereka 

juga tahu bahwa pengadaan energy listrik perlu biaya.  Namun perlu dicatat bahwa ketika PLN 

masuk ke desa tersebut, maka skema investasi pasar bisa terganggu.  Mengharapkan investasi 

rakyat untuk PLTMH sebagai mekanisme komplementer terhadap listrik PLN masih perlu uji-

coba yang lebih luas, terutama PLTMH yang menggunakan teknologi mahal dan memerlukan 

investasi awal yang relatif besar.  Teknologi listrik di Garung didukung oleh perangkat listrik 

yang relatif canggih, misalnya konstruksi turbin, generator serta panel-panel kelistrikan.  Ketika 

panel rusak, maka diperlukan biaya yang sangat besar (Rp 15 juta) untuk memperbaikinya, 

yang akhirnya menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk mempertahankan operasionalisasi 
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PLTMH.  Barangkali ke depan perlu dipikirkan terobosan-terobosan untuk mengembangkan 

paket-paket PLTMH yang murah dan relatif mudah dilakukan sendiri oleh masyarakat, namun 

secara teknologi dapat dipertanggungjawabkan. 

Perlunya integrasi program PLTMH dengan program lingkungan lain: salah satu faktor 

kegagalan PLTMH Garung adalah berkurangnya debit air yang lebih banyak disebabkan oleh 

penggundulan daerah tangkapan air di hulu.  Dalam skema PLTMH Garung, integrasi 

konservasi daerah hulu kurang mendapat penekanan kepentingannya.  Masyarakat tidak 

mempunyai posisi tawar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan air melalui 

pengelolaan daerah tangkapan air di hulu.  Bahkan posisi tawar masyarakat pengguna PLTMH 

juga kurang kuat ketika berbenturan dengan pemanfaatan air untuk keperluan irigasi di desa 

tetangga.  Kurangnya kekuatan untuk mengontrol ketersediaan air menjadi kelemahan yang 

vital.  Ke depan perlu mulai usaha serius untuk mengembangkan dan memperluas jejaring 

masyarakat agar pembangunan PLTMH selalu bersifat integratif dengan konservasi daerah 

hulu sungai.  Dalam beberapa kasus mungkin perlu dieksplorasi lebih lanjut tentang pewujudan 

konsep jasa lingkungan (environmental services concepts) sebagai penerapan usaha yang adil 

antara hulu dan hilir. 

Perlunya penguatan jejaringan pelaku PLTMH: selama lima tahun terakhir, kondisi PLTMH 

Garung secara berangsur (gradual) menjadi semakin tidak berfungsi karena rusak.  Kerusakan 

menjadi semakin parah karena tidak pernah ada usaha perbaikan pada waktu-waktu awal 

ketika kerusakan terjadi.  Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah: para pelaku 

PLTMH tidak menyediakan diri untuk memberikan bantuan.  Tidak dibangun komunikasi antar 

para pelaku PLTMH sehingga kerusakan awal yang masih kecil bisa langsung ditangani, tanpa 

harus menunggu kerusakan menjadi besar.  Sampai saat ini dianggap bahwa skema PLTMH 

merupakan sebuah usaha komplementer terhadap kurangnya performa negara dalam 

menyediakan energi kelistrikan bagi rakyatnya.  Dengan demikian, usaha-usaha pionir 

semacam ini perlu didukung dengan jejaringan yang kuat, agar tingkat keberhasilan dapat 

menjadi lebih tinggi.  Misalnya, dalam kasus Garung, telah terbukti bahwa tidak terjadi 

komunikasi jejaringan antara: masyarakat pengelola PLTMH, workshop Heksa sebagai tenaga 

ahli mekanik, YBUL sebagai inisiator dan kordinator, para ahli PLTMH lain seperti universitas 

dan PLN.  Di masa yang akan datang, jejaring ini perlu diperkuat, sehingga usaha-usaha 

pengadaan listrik komunitas (selain dari PLN) menjadi sebuah gerakan segenap unsur terkait, 

sekaligus ajang untuk sebuah komunikasi tingkat nasional.  Peranan pemerintah sebagai 

fasilitator sangat kritis. 

 

  

 


