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Karya-karya yang ada dalam buku ini adalah hasil dari pelatihan menulis 
Leading the Change: Stories from the Field yang diselenggarakan oleh 
WWF Indonesia untuk para mitranya di 4 provinsi yaitu Aceh, Jambi, 
Lampung dan Kalimantan Utara.  Karya dalam buku ini berbentuk artikel 
dan video. Pelatihannya dilakukan dalam 2 bulan, November- Desember 
2020 melalui daring. 

Mengapa di 4 provinsi tersebut? Karena para mitra WWF Indonesia yang 
berada di 4 provinsi tersebut sedang mendampingi masyarakat terkait 
isu energi terbarukan. Di Aceh ada Aceh Geothermal Forum (AGF), Aceh 
Youth Environmental Forum (AYEF), kemudian di Jambi ada Komunitas 
Konservasi Indonesia (Warsi). Sementara  di Lampung diwakili oleh 
Rumah Kolaborasi (RUKO) dan Yayasan Pionir Bulungan di Kalimantan 
Utara. 

Pelatihan ini bertujuan membekali para mitra WWF untuk dapat menu-
liskan pengalaman-pengalaman di lapangan, dengan tambahan keter-
ampilan membuat video. Para pegiat energi terbarukan ini sangat kaya 
pengalaman dan kisah yang layak di dengar masyarakat luas.  

Karena dalam situasi pandemi Covid-19 maka pelatihan ini dilakukan 
secara daring, dengan memadukan teori dan praktek. Pada saat 
pemaparan teori dilaksanakan bersama semua peserta dari 4 provinsi 
melalui aplikasi Zoom. Pada saat praktek, peserta turun ke lapangan 
dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Namun tidak semua 
peserta dapat turun ke lapangan, seperti di Kalimantan Utara peserta 
tidak turun lapangan karena saat itu sedang ditetapkan sebagai zona 
merah. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi esensi pelatihan, karena 
pada dasarnya, peserta sudah kaya pengalaman dan informasi, sehingga 
tetap bisa membuat artikel. 

Hasil dari pelatihan ini adalah 9 artikel dan 4 video yang umumnya 
menceritakan kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh para 
mitra WWF ini . Dari kisah-kisah yang diangkat, sebagian menceritakan 
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bagaimana masyarakat lokal mempunyai kearifan lokal dalam mengelola 
hutan (perhutanan sosial), kebun kopi dengan memanfaatkan teknologi 
panel surya, dll. Di sisi lain, terdapat pula artikel yang mengangkat kegeli-
sahan dan harapan masyarakat pada proyek-proyek besar energi terbaru-
kan di daerah sekitarnya. 

Artikel maupun video yang dibuat para mitra ini menarik untuk dibaca 
dan ditonton, karena dibuat oleh para pendamping masyarakat (Mitra 
WWF). Sudut pandang yang diambil oleh para pendamping ini lebih dekat 
dengan masyarakat. Salah satu keunggulan para pendamping ini adalah 
mereka mempunyai hubungan erat dan saling percaya dengan 
masyarakat lokal, sehingga informasinya lebih mengalir dan alami. 
Kemudian pendamping dapat mengartikulasikan aspirasi masyarakat 
dalam bentuk artikel dan video yang mudah dipahami publik. 

Berbeda dengan para jurnalis, yang biasanya terbatas oleh waktu dan 
tidak punya kontak emosional yang erat dengan masyarakat, maka bias 
bisa saja terjadi. Begitu sebaliknya, bila karya dibuat langsung oleh 
masyarakat, tidak selalu dapat dengan mudah diartikulasikan dan 
dipahami oleh publik. Di sinilah peran strategis para pendamping 
masyarakat, yang mempunyai keunggulan dapat menangkap aspirasi 
masyarakat dengan tepat dan menyuarakan ke publik dengan pas. 

Selamat kepada para peserta yang telah mengikuti proses pelatihan dan 
menghasilkan karya-karya yang menarik untuk didengar dan dibaca 
publik. Semoga terus berkarya, menyuarakan aspirasi dari masyarakat 
lokal. Terima kasih juga kepada WWF Indonesia yang telah menfasilitasi 
pelatihan ini dan 2 kawan fasilitator lainnya, yaitu Sasmito Madrin dan 
Joni Aswira. 

Mari kita mencecap artikel dan video dari teman-teman pendamping dan 
mengambil refleksi dari kisah-kisah ini.  

Bayu Wardhana (Editor dan Fasilitator)
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Hari itu hujan kecil disertai kabut menyelimuti Dusun Sidorejo, Pekon 
Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Curah 
hujan memang cukup tinggi. Desa yang terletak di kaki bukit Rindingan 
itu berada di ketinggian 1000-1250 Meter di atas permukaan laut (Mdpl). 

Sekitar pukul 7 pagi, suhu kira-kira 18 derajat celcius, tak menyurutkan 
niat  Srek Wiyati (41) untuk tetap memproduksi kopi bersama Kelompok 
Simpan Usaha (KSU) Srikandi Maju Bersama. Perempuan dengan 
perawakan tak terlalu tinggi itu sudah hampir 5 tahun bergabung dengan 
KSU Srikandi Maju Bersama. Srek bersama 17 anggota lainnya 
mendirikan KSU Srikandi pada tahun 2015 silam. Tujuannya, agar petani 
kopi perempuan di desanya dapat mandiri dan meningkatkan ekonomi 
masyarakat sekitar. Sampai saat ini, anggota KSU mencapai 235 orang.

Sembari memilah kopi, Srek menceritakan masa-masa sulit dahulu 
sebelum KSU Srikandi Maju Bersama berdiri. “Sebelum tahun 2015 itu, 
ekonomi petani ini (petani kopi-red) sangat berantakan mas, amburadul, 
kami belum bisa mengatur keuangan,” ujar Srek pada Minggu, 
(20-12-2020). 

Petani kerap kali kalap tiap musim panen tiba. Seluruh hasil panen 
biasanya habis tak tersisa untuk keperluan rumah tangga. Padahal, kopi 
merupakan tanaman musiman yang membutuhkan  waktu 8-11 bulan 
dari mulai kuncup hingga matang siap panen. Alhasil saat masa paceklik 
tiba, petani harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

KSU SRIKANDI : 
WUJUDKAN PETANI 
KOPI MANDIRI
Oleh: Derri (Rumah Kolaborasi)
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“Musim panen kan hanya sekali, paling banter hanya 3-4 bulan. Nah, 
sisanya kita bergantung pada hutang di warung untuk kebutuhan 
sehari-hari,” kata Srek. Jadi, lanjut Srek, seberapapun hasil petani saat 
musim panen tiba, habis untuk menutupi hutang saat masa paceklik. 

Menurut Srek, sebelum adanya KSU Srikandi Maju Bersama, saat 
paceklik panjang, petani sampai harus berhutang kesana-kemari untuk 
membayar biaya semesteran anak sekolah atau sekadar membeli baju 
saat lebaran.

Salah satu upaya yang dilakukan KSU Srikandi Maju Bersama untuk 
mengatasi hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan pelatihan 
manajemen rumah tangga.  Atas dampingan dari Rumah Kolaborasi 
(RuKo), sebuah konsorsium pelaku pemberdayaan masyarakat dan 
lingkungan di Lampung, pengurus KSU Srikandi Maju Bersama mendapat 
pemahaman perihal manajemen rumah tangga.

“Spirit dari manajemen rumah tangga ini yaitu supaya orang mengetahui 
seberapa besar pendapatan dan pengeluaran mereka. Sehingga, ada 

KSU Srikandi : Wujudkan Petani Kopi Mandiri

Kunjungan di kebun kopi
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keseimbangan,” ujar Heri Hermiatono, Pegiat RuKo, Jumat, 
(18-12-2020).

Menurut Heri, keluarga merupakan organisasi terkecil. Sehingga, dengan 
adanya manajemen ekonomi rumah tangga, orang akan tahu apa yang 
harus ditingkatkan dan dikurangi. “Sehingga, petani akan paham terkait 
pengeluaran yang bukan kebutuhan,” kata Heri.

Perilaku petani cenderung belum bisa membedakan antara kebutuhan 
dan keinginan. Sehingga, tidak ada sisa hasil panen yang dapat ditabung. 
Menabung belum manjadi prioritas bagi petani. Padahal, pada saat-saat 
tertentu petani kerap kali kesulitan ketika kondisi mendesak. Namun, 
tidak memiliki tabungan. Petani menabung hanya dengan menunggu sisa 
panen. Sedangkan, hasil panen nyaris tak bersisa karena harus 
menutupi hutang sebelumnya. “Seharusnya menabung itu menyisihkan, 
bukan menunggu sisa,” pungkas Heri.

Sunariyah (37), salah satu petani kopi dan anggota KSU Srikandi Maju 
Bersama, mengaku sebelum mengenal koperasi, keluarganya sangat 
sulit untuk menabung. “Bingung, mau nabung ngga tau caranya, kalau di 
bank katanya harus banyak, namanya orang kecil jadi takut,” ujar 
Sunariyah, Sabtu, (19-12-2020). Sekarang, lanjut Sunariyah, punya uang 
sedikit sudah bisa ditabung di KSU Srikandi Maju Bersama. 

Sunariyah pun tak memungkiri bahwa dahulu keluarganya harus 
berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut terjadi 
karena keluarganya kurang banyak menabung saat panen. “Kalau 
sekarang, setiap panen, kita mulai sisihkan untuk ditabung. Nanti, kalau 
sewaktu-waktu butuh, kita bisa pakai,” kata Sunariyah.

KSU Srikandi : Wujudkan Petani Kopi Mandiri
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Selain pelatihan, KSU Srikandi Maju Bersama juga memiliki unit usaha 
produksi kopi bubuk. Kopi yang diproduksi, diberi merek dagang “Kopi 
Srikandi”. Ketua KSU Srikandi Sri Wahyuni (46) mengatakan bahwa 
butuh perjuangan panjang sampai akhirnya dapat membentuk unit 
usaha tersebut. 

Bangun Unit Usaha Kopi Bubuk



“Dulu kita diberi pelatihan tentang koperasi oleh Rumah Kolaborasi 
(RuKo) dan WWF. Sekitar 30 orang yang ikut. Namun, hanya 18 orang 
yang mau mendirikan KSU ini,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu, (19-12-2020).

Stigma negatif terkait koperasi masih membayangi petani kopi. Petani 
cenderung takut untuk bergabung, karena takut uang akan dibawa kabur.

“Sulit untuk menyakinkan mereka (petani-red). Jadi, kita meyakinkan 
dengan menunjukkan kegiatan di KSU Srikandi ini. Sehingga, mereka 
bisa melihat keuntungan ikut KSU Srikandi,” kata Sri.

Kopi dikeringkan di solar dryer dome
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Pada awal produksi, Kopi Srikandi mengandalkan sumbangan dari 
anggota sebanyak 5 kg kopi. Satu kg digunakan sebagai bahan 
percobaan. Sedangkan, 4 kg untuk produksi.

Kopi Srikandi sudah terkenal di beberapa daerah di Indonesia. 
Pemasarannya sudah merambah beberapa kota seperti Serang, Bogor, 
Riau, dan Palembang. Bahkan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, 
Kaesang Pangarep pernah mengunjungi unit produksi Kopi Srikandi.

“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk ekspor ke perusahaan 
Korea. Kita sedang mengurus sertifikasinya,” pungkas Sri.

4 kg digunakan
untuk produksi

1 kg digunakan sebagai
bahan percobaan

KSU Srikandi : Wujudkan Petani Kopi Mandiri



Sri Wahyuni (46), Ketua Koperasi Simpan Usaha (KSU) Srikandi Maju 
Bersama, menyeka mata dengan tangan kirinya. Mata Sri tampak 
berkaca-kaca ketika menceritakan kisah awal membangun koperasi yang 
berada di wilayah Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten 
Tanggamus, Lampung.

Awal mendirikannya Sri harus meluangkan banyak waktu untuk berbagai 
pertemuan. Sampai-sampai sulit mendapat izin dari suami, sebab juga 
akan merelakan banyak waktu untuk mengurus anak di rumah.

“Izin suami itu paling berat. Kalau omongan orang atau cemoohan dari 
orang itu sudah biasa. Apalagi di awal-awal kan kita sering kumpul. Sering 
dibilang ngapain kumpul-kumpul entuk opo,” kata Ibu dua anak ini.

Sebelum terbentuk KSU Srikandi Maju Bersama, RuKo (Rumah 
Kolaborasi) melakukan pelatihan untuk kelompok perempuan. Saat itu 
Sri berhasil menghadirkan 30 peserta dari 8 dusun.

Perjuangan Sri Wahyuni membangun KSU Srikandi perlu 
diapresiasi. Proses yang tak mudah apalagi bagi seorang ibu 
sekaligus istri menjadi inisiator dalam pemberdayaan perempuan 
di daerahnya.

PEREMPUAN INISIATOR 
DARI ULU BELU
Oleh: Chairul Rahman Arif (Rumah Kolaborasi)
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Sulitnya mendapatkan kepercayaan dari sesama warga menjadi momok 
ketika ia membangun Srikandi. Terlebih warga belum kenal dengan 
mentor dari pelatihan yang akan dihelat saat itu.

Dari 30 orang yang mengikuti pelatihan, hanya 18 anggota yang akhirnya 
bertahan untuk membentuk kelompok. Namun, Sri tidak menyerah. Ia 
juga turut menularkan semangatnya ke 18 rekan yang masih mau 
bergabung.

“Cara meyakinkannya, saya meminta yang sudah yakin untuk ikut 
meyakinkan. Jadi kita sambil, dengan berjalannya waktu dan berjalannya 
kegiatan-kegiatan kami, akhirnya mereka melihat sendiri,” kata Sri.

Puncaknya adalah ketika rapat tahunan anggota. Sri turut mengundang 
calon anggota yang akan dijaring. Pada rapat tahunan ini, terdapat pula 
agenda pembagian sisa hasil usaha (SHU). Saat itu, calon anggota mulai 
tumbuh kepercayaan pada KSU Srikandi Maju Bersama.

“Ketika itu, banyak warga yang akhirnya tertarik bergabung di Srikandi. Di 
akhir tahun itu, dari 18 orang menjadi 60 orang.”

Sri Wahyuni, Ketua Koperasi Srikandi Maju Bersama

Perempuan Inisiator dari Ulu Belu
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Di bawah kepemimpinan Sri, KSU Srikandi Maju Bersama bergeliat. Ia 
dan rekan-rekannya kerap menerima tamu dari kelompok lain untuk studi 
banding. Selain itu, KSU Srikandi Maju Bersama juga menjadi salah satu 
percontohan kelompok yang berhasil.

“Kita harus bisa menularkan apa yang sudah kita dapat ilmu yang sudah 
kita dapat, terus inginnya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar 
harapannya bisa bermanfaat untuk desa-desa lain,” kata Sri.

Usaha Sri selama ini akhirnya berbuah. Selain KSU Srikandi Maju 
Bersama yang kini mulai dikenal banyak orang. Ia mendapatkan 
penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sebagai perempuan inisiator Lampung. 

“Kemarin saya juga nggak menyangka, harapannya tidak hanya ada di 
Pekon Ngarip yang ada seperti Srikandi, tetapi inginnya kita bisa ditiru 
oleh Pekon lain,” ujar Sri.

Perempuan Inisiator dari Ulu Belu
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Di akhir tahun itu, 
dari 18 orang berkembang

menjadi 60 orang

18 anggota yang akhirnya bertahan
untuk membentuk kelompok

Dimulai dari menghadirkan 30 
peserta dari 8 dusun.



Rasa lelah belum betul-betul sirna sejak semalam tiba dari kota Bandar 
Lampung. Empat jam perjalanan cukup membuat lelah saya bersisa 
hingga pagi hari. Ditambah cuaca dingin dan rintik hujan yang sedang 
kunikmati dengan secangkir kopi hangat.

Tetapi cuaca pagi itu sepertinya tak apa-apa bagi Pak Sugeng. Di pagi itu 
dia sudah terlihat memanggul karung berisi biji kopi. 

“Hendak menjemurnya,” kata Pak Sugeng.

Saya penasaran, sebab hujan belum betul-betul reda. Saya beranjak dari 
tempat duduk bergegas menyusul Pak Sugeng untuk menemani beliau 
menjemur kopi. Dugaanku ternyata keliru. Tadinya berpikir Pak Sugeng 
akan menyerakkan biji-biji kopi itu di terpal, lalu menghamparnya di atas 
tanah.

Tidak. Di dalam bilik dome itu terdapat teknologi penjemuran kopi. Apa 
itu? Pak Sugeng menggunakan sebuah alat berbahan dasar karbonat 
dengan bantuan panel surya guna menyerap cahaya matahari. Alat ini 
berbentuk setengah lingkaran seperti kubah yang di dalamnya berjejer 
beberapa rak yang digunakan sebagai tempat untuk menjemur kopi yang 
telah dipetik. 

Saya mengikuti beliau masuk ke dalam alat tersebut. “Hangat sekali” 
batinku berucap. Lalu kulihat terdapat empat jejeran rak berisi banyak biji 

SOLUSI TERKINI 
PENGERINGAN KOPI

Oleh: Elza Novelia Savira (Rumah Kolaborasi)
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Alat ini mampu mengeringkan biji kopi dalam kurun waktu 10 hari dengan 
kapasitas daya tampung hingga 450 kg. Alhasil, jauh mempersingkat 
waktu pengeringan yang biasanya membutuhkan waktu 1 bulan.

“Alat ini 100% membutuhkan bantuan tenaga matahari saat siang dan 
malam menggunakan sinar matahari yang sudah diserap pada siang 
harinya yang tersimpan di dalam aki untuk pemasasan lampu,” kata Pak 
Sugeng Widodo yang bertugas mengelola solar dryer dome coffee. 

Pengeringan kopi di dalam solar dryer dome

Solar Dryer Dome Coffee Solusi Terkini Pengeringan Kopi
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kopi yang sudah mulai menghitam yang menandakan hampir selesai 
masa penjemuran. 

“Pengeringan kopi merupakan proses terpenting dalam proses 
pengolahan biji kopi,” ujar Pak Sugeng dan kami pun makin berbincang. 
Sambil memilih dan memilah biji kopi yang siap diangkat dan 
dimasukkan ke alat, Pak Sugeng bercerita muasal terciptanya alat ini.

Inovasi ini berawal dari dukungan Rumah Kolaborasi, sebuah organisasi 
masyarakat sipil di Provinsi Lampung, untuk petani kopi. Semangatnya 
adalah mendorong kesadaran ramah lingkungan serta efisiensi ekonomi 
bagi masyarakat sekitar khususnya daerah Ulu Belu, Kabupaten 
Tanggamus, Provinsi Lampung. Dari semangat itu, lahirlah sebuah alat 
penjemuran yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan tenaga 
surya yang kemudian dinamai SOLAR DRYER DOME COFFEE.



Keunggulan lainnya, lanjut Pak Sugeng, jika dahulu dalam penjemuran 
biasa berpengaruh terhadap warna kopi tidak cukup cerah atau 
menguning, tetapi dengan adanya dome coffee ini kualitasnya cukup 
baik, warna menjadi lebih cerah, dan lebih kering karena kecepatan 
pengeringannya.

Meski begitu, penggunaan alat ini juga tetap memperhatikan cuaca. Jika 
cuaca sedang tidak mendukung maka proses pengeringan juga akan 
terpengaruh. Selain itu, mesin ini juga mampu membantu masyarakat 
sekitar dalam mengeringkan kopi dengan kualitas terbaik sehingga dapat 
membantu taraf perekonomian masyarakat desa tersebut. Fokus 
utamanya menghasilkan pengeringan kopi dengan biji berwarna merah 
atau disebut petik merah.

”Kami sebagai berharap petani untuk diberikan tambahan jumlah alat 
karena dampak yang dirasakan cukup besar dalam meningkatkan 
kualitas kopi yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian 
kami” lanjut Pak Sugeng. 

Harapan Pak Sugeng tentunya tidak muluk-muluk. Jika kualitas kopi 
meningkat, pasti akan berpengaruh pula terhadap kepuasan penikmat kopi.

Solar Dryer Dome Coffee Solusi Terkini Pengeringan Kopi
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Matahari menyinari lapisan karbonat 
yang melapisi dome dan solar panel

Lapisan 
karbonat 
menjadi panas 
dan mengering-
kan biji kopi di 
dalamnya

Energi listrik dari solar panel disimpan di 
dalam baterai untuk menyalakan lampu 
yang menjaga suhu di dalam dome
dan untuk menghidupkan alat 
pendeteksi suhu

Saluran 
udara/exhaust 
dapat diatur 
agar dapat 
mengelola 
suhu di 
dalamnya

1

4

2

3

“



“Jumlah permintaan kopi akan naik,” kata Pak Sugeng. Yang pasti, kata 
Pak Sugeng, masyarakat sangat merasakan manfaat dari alat ini. 
Masalah lamanya pengeringan kopi selama ini teratasi sehingga mampu 
memenuhi permintaan pasar akan kopi berkualitas.

Video ini mengangkat kisah bagaimana petani kopi di kampung Ulu Belu, 
Lampung memanfatkan teknologi solar dryer dome atau mesin pengering 
dengan tenaga surya. Kopi Ulu Belu cukup terkenal dengan aroma gula 
arennya. Sebelum mempunyai solar dryer dome, petani kopi Ulu Belu 
hanya mengandalkan panas matahari di siang hari. Tetapi pengeringan 
tidak maksimal, karena kampung ini berada di pegunungan dengan suhu 
udara dingin. Namun setelah ada solar dryer dome, kualitas biji kopi yang 
dikeringkan pun meningkat. Harga jualnya pun naik 2x sampai 3x lipat. 

VIDEO

Surya untuk Kopi

https://s.id/suryauntukkopi

Sinopsis
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Harum semerbak biji kopi menguar dari balik mesin sangrai dan 
penggilingan kopi di Desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten 
Tanggamus, Lampung. Aroma harum berasal dari pengolahan biji kopi 
robusta yang sedang di sangrai. Biji-biji kopi ini berwarna hitam 
terhampar di mesin sangrai. Popularitas Kopi Srikandi terus melejit, dan 
cukup terkenal di Lampung.

Saya berkunjung ke sana untuk melihat proses pengolahan biji kopi, 
pemetikan sampai siap konsumsi. Jarak tempuh dari Bandar Lampung 
menuju ke lokasi rumah produksi Koperasi Simpan Usaha (KSU) Srikandi 
sejauh kurang lebih 116 kilometer. Tanaman kopi mendominasi kebun 
dan pekarangan warga. Kebun tampak hijau.

Hampir setiap pagi, ibu-ibu yang tergabung di KSU Srikandi Maju 
Bersama datang ke rumah produksi. Mereka memantau ketersediaan 
stok biji kopi dan ada juga yang mempersiapkan kemasan untuk bubuk 
kopi. 

Perkebunan kopi di Desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu. Kabupaten 
Tanggamus cukup luas, hampir setiap rumah memiliki kebun kopi. Kopi 
bagi warga di sana merupakan bagian dari kisah hidup mereka.

Ada cerita dalam setiap proses mulai dari pengolahan lahan, 
membersihkan rumput, memangkas dahan, memetik buah kopi, 
menjemur biji kopi, mengupas kulit, menyangrai, menggiling hingga 
mengemas kopi siap saji.

KOPI MEMBAWA 
EKONOMI LEBIH BAIK
Oleh: Edi Sabarudin (WWF Indonesia/Rumah Kolaborasi)
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Sri Wahyuni, Ketua Koperasi Simpan Usaha Srikandi Maju Bersama, 
mengatakan, kalau tertarik melihat proses pemetikan atau ikut memetik 
kopi bareng petani langsung dari pohon, lebih baik datang pada 
Agustus-September, itu masa panen raya. Kadang biji kopi mulai terlihat 
sejak Mei, sebagian petani mulai memilih biji kopi yang merah. “Sejak 
satu tahun terakhir petani lebih memilih petik merah,” katanya.

Selain melakukan pengelolaan kopi, Kelompok Simpan Usaha ini juga 
melayani simpan dan pinjaman anggota untuk usaha produktif.

KSU Srikandi menjadi wadah untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat Pekon Ngarip. Salah satu manfaatnya adalah untuk 
meningkatkan pendapatan anggota yang akan membentuk unit-unit 
usaha.

Untuk menjadi anggota KSU Srikandi ada kesepakatan bersama yaitu :

Kopi Membawa Ekonomi Lebih Baik
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Membayar uang pangkal Rp 20,000

Rp 250,000

Rp 10,000

Sesuai
kemampuan

Membayar simpanan pokok

Membayar simpanan wajib

Membayar simpanan sukarela



Simpanan pokok dan simpanan wajib, bisa diambil apabila anggota 
keluar, simpanan  suka rela, bisa diambil sewaktu waktu dengan cara 
memberi tahu 1 bulan sebelumnya.

KSU Srikandi melakukan pertemuan pertama pada tanggal 
(02-08-2015), mendapatkan penambahan anggota sebanyak 13 orang 
sehingga anggota menjadi 28 orang dengan jumlah simpanan Rp 
9.750.000. Selanjutnya, pada pertemuan kelima pada tanggal 
(02-12-2015), KSU Srikandi mendapatkan mendapatkan tambahan 
anggota baru dengan jumlah anggota  60 orang dan mendapatkan 
kekayaan koperasi sebesar Rp 41.632.000.

KSU Srikandi telah disahkan oleh Kementerian Koperasi Republik 
Indonesia pada tanggal 20 Februari 2018 yang berbadan hukum sebagai 
Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama dengan Nomor Badan 
Hukum : 007438/BH/M.KUKM.2/II/2018. Hanya dalam waktu 2 tahun, 
jumlah anggota meningkat menjadi 236 orang dengan kekayaan 
koperasi sebesar Rp 514.477.000 (akhir tahun 2019). 

KSU Srikandi sendiri sudah mampu membentuk unit usaha kopi bubuk 
dengan beranggotakan 13 orang. Berdasarkan kesepakatan anggota, 
mereka bersepakat untuk mengumpulkan kopi sebagai modal unit usaha 
Kopi sebanyak 5 kg kopi per orang, dengan ketentuan 1 kg kopi 
dihibahkan untuk uji coba dan 4 kg kopi disimpan di penyimpanan 
khusus anggota dengan harga Rp 20.000 per kilo gram kopi dan sudah 
diproduksi sampai saat ini.

Kopi Srikandi, sudah dikemas dan siap dipasarkan 

Kopi Membawa Ekonomi Lebih Baik
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KSU Srikandi selalu menjaga kualitas biji kopinya dan menerapkan 
beberapa tahapan pemilihan biji kopi, dan hanya biji kopi yang super 
yang akan diolah dan siap untuk dipasarkan baik di daerah maupun di 
luar daerah. Awal 2019 kopi bubuk Srikandi sudah dikenal oleh 
masyarakat luas di berbagai wilayah yang berada di Indonesia, terutama 
di Provinsi Lampung itu sendiri, kopi bubuk srikandi sudah banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat. KSU Srikandi sudah pernah melakukan 
pemasaran kopi bubuknya sampai di Serang, Jakarta, Bogor, dan 
Pekanbaru.

Mulai Dikenal oleh Masyarakat

Biji kopi yang siap panen

Kopi Membawa Ekonomi Lebih Baik
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“Teng….teng…teng…” jam dinding di kamar kosku berdenting. Tepat 
pukul delapan pagi, waktunya bergegas. Ya, menuju ke sebuah 
pemandian air panas yang sudah kami rencanakan beberapa waktu lalu. 
Menggunakan mobil, lokasi pemandian ini normalnya memakan waktu 
tempuh sekitar hampir empat jam. Itu pun kita masih berhenti sebentar 
di swalayan, membeli perbekalan makanan untuk dinikmati sambil di 
perjalanan.

Lokasi air panas ini tepatnya berada di Desa Pagar Alam, Kecamatan Ulu 
Belu, Kabupaten Tanggamus. Saya telah menempuh jarak sekitar 117 km 
dari pusat kota Bandar Lampung. Woww, selama menuju lokasi, 
perjalanan ini benar-benar disuguhkan dengan pemandangan yang 
indah, seperti hamparan sawah yang luas, pegunungan yang mengelilingi 
jalan, dan hiruk pikuk pedesaan. 
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PESONA WISATA 
PEMANDIAN AIR  
PANAS ULU BELU
Oleh: Putri Dwi Mei Kartini (Rumah Kolaborasi)

± 117 kmBandar
Lampung

Air Panas
Ulu Belu



Sungguh mempesona. Barangkali inilah daya tariknya. Nilai tambah yang 
dapat kita nikmati selama perjalanan sebelum benar-benar sampai di 
lokasi pemandian air panas. 

Akses wisata ini cukup mudah. Jalan aspalnya mulus hingga sampai 
lokasi. Tentu saja ketersediaan sinyal internet yang memadai, pastinya 
kita dapat menggunakan bantuan peta online atau kita biasa 
menyebutnya google maps.

Selain dengan kendaraan pribadi, ke lokasi ini juga dapat menggunakan 
angkutan umum jurusan Rajabasa-Talang Padang dan dilanjutkan 
dengan naik ojek atau angkutan umum lainnya menuju Ulu Belu. Tiket 
masuk ke pemandian air panas pun terbilang cukup terjangkau yakni 
untuk mobil sebesar Rp 25.000 dan motor Rp 15.000.

Sesampai di lokasi, kita bagai disambut pemandangan bukit nan hijau 
menghampar, yang seperti kawah memagari pemandian air panas di 
bawahnya. Gelembung didihan air mengeluarkan uap lalu menyesap 
bersama aroma khas dari belerang. 

“Duhh nikmatnya,” saya menyelupkan sepasang kaki sambil menghirup 
napas dalam-dalam di bak pemandian air panas. Hangat bercampur 
belerang agaknya membantu mengurangi rasa lelah dan dingin selama 
perjalanan. “Hangat dan nyaman sekali” batinku tiba-tiba merasakannya.

Saya berbaur dengan beberapa rombongan yang tiba lebih dahulu. Di 
antara mereka, ada yang tengah merebus telur untuk disantap bersama 
keluarga. Sebagian lagi menikmati sepoi-sepoi angin dari balik celah 
gubuk-gubuk yang disediakan oleh pengelola.

Pesona Wisata Pemandian Air  Panas Ulu Belu
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Masyarakat lokal dan wisatawan biasanya datang tak sekadar berwisata 
atau rekreasi. Tempat ini ternyata juga sering dikunjungi untuk 
pengobatan penyakit kulit karena kandungan belerang yang cukup tinggi.

“Ke sini untuk rekreasi bersama keluarga dan untuk berendam di air 
panasnya karena belerangnya ini bermanfaat untuk mengobati 
gatal-gatal dan sekadar relaksasi tubuh yang tegang” ujar Mas Sidik, 
salah satu wisatawan lokal yang kami temui di lokasi pemandian air 
panas tersebut.

Keluarga Mas Sidik juga membawa beberapa butir telur untuk sengaja 
direbus di air panas mendidih alami. 

“Di sini kalau mau bawa telur, juga boleh mbak. Nanti tinggal direbus di 
air mendidih, masukkan ke plastik, lalu tunggu sebentar, sudah bisa kita 
makan deh,” lanjut Sidik.

Memang merebus telur menjadi semacam menu wajib bila berkunjung ke 
lokasi ini. Selain membawa dari rumah, pengunjung juga dapat 
membelinya di lokasi wisata tersebut untuk direbus. Boleh direbus 
sendiri atau direbus oleh penjual langsung dan kita tinggal santap.

Satu hal yang disayangkan dari objek wisata ini yaitu sampah berserakan 
dimana-mana sehingga mengurangi keindahan lokasi. Pihak pengelola 

Pesona Wisata Pemandian Air  Panas Ulu Belu
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harusnya memperbanyak tong pembuangan sampah dan membuat 
papan pengumuman. Bila perlu, tidak segan-segan mengingatkan 
pengunjung yang masih rendah kesadaran terhadap sampah.

“Hufffzz..” tanpa terasa senja mendekap. Waktunya mengakhiri keseruan 
ini dan bergegas pulang. Namun yang pasti, tempat ini layak dikunjungi 
kembali suatu hari nanti.

Di kampung Ulu Belu, terdapat tempat wisata permandian air panas. 
Pemandian ini banyak dikunjungi orang, untuk sekadar berwisata atau 
berobat. Karena air di sini mengandung belerang, yang dipercaya dapat 
mengobati beberapa jenis penyakit. Potensi wisata di sini tinggi, hanya 
saja lokasi ini masih kurang terawat dan banyak sampah. Butuh 
perhatian lebih untuk menjadikan Pemandian Air Panas Ulu Belu sebagai 
tempat wisata yang bersih dan nyaman, serta memberi manfaat bagi 
masyarakat sekitar. 

VIDEO

Pemandian Air Panas Ulu Belu

https://s.id/AirPanasUluBelu

Sinopsis

Pesona Wisata Pemandian Air  Panas Ulu Belu
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Pemuda merupakan agen perubahan. Di tangan pemuda, gerakan 
perubahan suatu bangsa akan berjalan. Menengok kembali sejarah 
lahirnya bangsa Indonesia, peran pemuda pada waktu itu menjadi bagian 
penting untuk memerdekaan bangsa dari penjajah.

Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1998, peran penting pemuda 
menjadi agen perubahan kembali dibuktikan melalui gerakan yang 
diinisiasi oleh mahasiswa dengan melakukan reformasi untuk 
melengserkan rezim Orde Baru yang dianggap sudah tidak sejalan 
dengan cita-cita luhur dari kemerdekaan.

Hadirnya pemuda juga menjadi kekuatan untuk memperbaiki kondisi 
bangsa melalui gagasan dan semangat juang yang tinggi untuk 
memecahkan persoalan yang semakin kompleks. Pemuda sebagai agen 
perubahan pada saat ini seharusnya mengambil peran penting untuk 
mencari solusi dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini.

Kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi segudang 
persoalan; baik persoalan kemiskinan, kebodohan, korupsi dan 
lain-lainnya. Tak kalah serius, Indonesia, ke depannya, juga sedang 
dibayang-bayangi oleh krisis energi. Apabila permasalahan krisis energi 
ini tidak segera ditanggulangi dengan langkah nyata dan cepat, maka 
masa depan Indonesia akan dihadapkan dengan persoalan yang sangat 
serius.

Aceh Youth Environmental Forum (AYEF) sebagai organisasi yang 
bergerak dalam mengkampanyekan energi terbarukan terus berupaya 
dalam mencari solusi dari persoalan yang dihadapi bangsa ini. Terkait 
persoalan krisis energi, AYEF mengadakan diskusi bersama mahasiswa, 
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Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan membuat 
langkah nyata yang akan dilakukan oleh para pemuda melalui gerakan 
pemuda sadar energi dengan melakukan kampanye kepada pemuda 
untuk melakukan penghematan energi dan ke depannya akan diarahkan 
untuk membangun, merawat, dan melestarikan energi terbarukan.  
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan akan melahirkan pemuda yang 
menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing, sehingga 
kehadiran mereka menjadi solusi bagi permasalahan krisis energi yang 
akan menjadi tantangan besar bangsa ini di masa yang akan datang.

Energi terbarukan menjadi harapan baru bagi pemuda. Indonesia 
merupakan kepingan surga yang Tuhan turunkan di muka bumi ini. 
Keindahan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, apabila 
dikelola dengan baik dan benar maka akan menjadi berkah yang tak 
terhingga bagi seluruh penghuninya.

Seperti halnya energi, Tuhan juga menganugerahkan alam Indonesia 
dengan sumber energi yang melimpah dan beragam, baik energi fosil 
maupun energi terbarukan. Namun, harus menjadi perhatian serius 
bahwa cadangan energi fosil di Indonesia semakin hari, semakin menipis 
seiring dengan meningkatnya permintaan energi yang besar untuk 

Kegiatan kunjungan lapangan AYEF (sebelum pandemi)
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memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, untuk pembangkit 
listrikindustri dan berbagai macam alat transportasi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), cadangan energi fosil di Indonesia sangat 
mengkhawatirkan. Pasalnya cadangan minyak bumi di Indonesia akan 
habis dalam kurun waktu 12 tahun ke depan. Hal yang serupa juga akan 
terjadi pada cadangan batu bara yang hanya akan bertahan hingga 22 
tahun ke depan. Sementara itu, cadangan gas alam juga akan habis 
dalam kurun waktu 36 tahun ke depan.

Berangkat dari data tersebut, tentunya sudah seharusnya Indonesia lebih 
serius dalam mengembangkan sumber energi terbarukan untuk 
mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang cadangannya 
semakin menipis. Maka langkah nyata dan kesadaran untuk mengurangi 
ketergantungan pada energi fosil harus segera dilakukan oleh semua 
pihak, termasuk  pemerintah.

Apabila terus mengandalkan energi fosil, maka Indonesia akan 
benar-benar dihadapkan dengan krisis energi. Jalan satu-satunya untuk 
keluar dari persoalan ini adalah meningkatkan pemanfataan sumber 
energi terbarukan yang sangat melimpah yang dimiliki oleh bangsa ini, 
antara lain air, matahari, panas bumi, biomassa, arus laut, angin.

Misalnya tenaga angin di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. 
Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian ESDM potensi tenaga 
angin di Indonesia mencapai 950 MW.

Dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang dimanfaatkan menjadi 
listrik. Meskipun belum ditemukan data resmi dari instansi terkait 
mengenai total kapasitas turbin angin yang telah terpasang di seluruh 
Indonesia, namun sudah banyak turbin angin dengan kapasitas mikro 
yang dibangun sejak beberapa tahun yang lalu.

Sebagai contoh, pada tahun 2007, telah dibangun turbin angin dengan 
kapasitas kurang dari 800 Watt di 4 lokasi, antara lain 3 unit di Pulau 
Selayar, 2 unit di Sulawesi Utara, 1 unit di Nusa Penida dan 1 unit di 
Bangka Belitung. Sejumlah turbin dengan kapasitas mikro juga 
ditemukan di berbagai lokasi di Indonesia, misalnya di Pulau Sumba 
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(Dusun Palindi di Kecamatan Kamanggih, Sumba Timur), Pulau Rote, 
Pulau Karya, Pantai Pandansimo Bantul dan lain-lain. Pada umumnya, 
pemanfaatan turbin angin skala mikro tersebut adalah untuk keperluan 
penerangan dan pemompaan air untuk irigasi.

Saat ini, upaya mengembangkan energi terbarukan oleh pemerintah 
sedang berjalan. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Presiden No.5 
Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan 
rencana pengelolaan energi nasional pada tahun 2025, dimana 
sebanyak 23 persen bauran energi nasional berasal dari energi 
terbarukan dan 8,3 persen berasal dari bioenergi.

Pemuda Aceh Sadar Energi Terbarukan
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Apabila “Program Memahami Pemanfaatan Energi Terbarukan Dan 
Pelestarian Lingkungan” ini diterapkan oleh semua pemuda, maka ini 
akan menjadi gerakan yang sangat luar biasa. Pasalnya pemuda sebagai 
entitas masyarakat, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam melakukan 
perubahan sosial. Jika ini bisa terus terwujud, maka akan menjadi 
kontribusi positif bagi pemerintah dalam upaya mengatasi krisis energi.

Program “Memahami Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Pelestarian 
Lingkungan” yang diinisiasi oleh Aceh Youth Environmental Forum (AYEF) 
sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi target 
pengembangan dan pemenuhan energi terbarukan. Selain itu, kegiatan 
ini akan membentuk kesadaran pemuda untuk melakukan penghematan 
terhadap penggunaan energi fosil yang semakin menipis. Serta gerakan 
sadar energi ini akan akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat.

Kegiatan kunjungan lapangan AYEF (Sebelum pandemi)
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Dalam video ini, diceritakan bagaimana pemahaman pemuda di Aceh 
tentang energi terbarukan. AYEF (Aceh Youth Environmental Forum) 
sebagai salah satu organisasi pemuda, rajin melakukan kampanye dan 
sosialisasi kepada pemuda di Aceh. Beberapa kegiatan AYEF disajikan 
dalam video ini dan testimoni beberapa pemuda tentang energi 
terbarukan.

VIDEO

Pemuda Aceh Bercerita tentang Energi Terbarukan

https://s.id/PemudaAYEF

Sinopsis
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Aceh adalah salah satu provinsi yang berada di ujung barat Indonesia. 
Selain itu, Aceh  juga berada di jalur perairan yang strategis, yaitu di pintu 
masuk Selat Malaka dimana posisi ini sangat menguntungkan secara 
ekonomi karena menghubungkan berbagai jalur perdagangan laut yang 
dianggap penting di dunia. Karenanya, Aceh perlu mempersiapkan 
kemampuan ekonomi secara infrastruktur dan non-infrastruktur. Salah 
satunya adalah infrastruktur untuk penyediaan kebutuhan listrik.

Saat ini, Aceh masih mengalami krisis listrik dan bergantung pada daerah 
lain, yaitu Sumatra Utara untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Di sisi lain, 
potensi pemanfaatan energi terbarukan di Aceh sangat besar untuk 
dikembangkan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Beberapa 
sumber energi tersebut adalah panas bumi, hydropower, sinar matahari 
dan bioenergi. Potensi dari panas bumi diperkirakan mencapai 1.115 
MW dan dari hydropower diperkirakan mencapai 2.863 MW. Sedangkan 
kebutuhan listrik Aceh hingga tahun 2017 adalah 675 MW. Jadi, potensi 
pemanfaatan energi terbarukan di Aceh jauh lebih besar daripada 
kebutuhan energi Aceh.

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di Aceh sejalan dengan visi 
Pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan 
di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 
2050. Target ini setara dengan 45,2 GW pembangkit listrik energi 
terbarukan di tahun 2025. Sementara, Aceh memiliki target bauran 
energi terbarukan daerah sebesar 12,25% di tahun 2022. Pemerintah 
Aceh sangat optimis untuk mencapai target tersebut karena potensi 
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Komitmen Pemerintah baik di level nasional maupun daerah terkait 
keseriusan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan telah 
ditunjukkan melalui berbagai kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari UU No. 
30 tentang Energi, Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi 
Nasional, Peraturan Presiden tentang Percepatan Infrastruktur 
Ketenagalistrikan, dan UU No. 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Kebijakan nasional 
tentang energi tentu saja dapat diterjemahkan ke dalam peraturan 
daerah sesuai kewenangan sebagaimana telah diatur.

Pesatnya kemajuan dan teknologi mendorong meningkatnya 
pertumbuhan industri dan sarana transportasi. Namun, tidak hanya itu, 
peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak 
(BBM) juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Peningkatan 
penggunaan BBM, terutama BBM dari fosil juga akan meningkatkan gas 
karbon dioksida (CO2) sebagai gas hasil pembakaran  BBM fosil. Seperti 

energi terbarukan yang dimiliki sangat besar. Komitmen ini telah 
diungkapkan beberapa kali dalam berbagai kesempatan oleh 
Pemerintah Aceh dengan konteks diskursus pemanfaatan energi 
terbarukan.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam 
Mendukung Energi Terbarukan

Satu wilayah potensi panas bumi di kawasan Gunung Seulawah

Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
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yang kita ketahui gas CO2 adalah salah satu komponen gas rumah kaca, 
diperkirakan setiap tahun dilepaskan sekitar 18,35 miliar ton CO2. Ketika 
atmosfer semakin kaya akan gas rumah kaca, maka insulator akan lebih 
banyak menahan panas matahari yang dipancarkan ke bumi, sehingga 
menyebabkan pemanasan global (global warming). 

Penyebab utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar 
fosil seperti minyak bumi, gas alam dan batubara yang melepaskan gas 
CO2 dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke 
atmosfer. Pemanasan global sudah menjadi isu internasional karena 
dampaknya dapat membahayakan makhluk hidup di dunia, di antaranya 
suhu bumi meningkat, terjadi perubahan iklim, peningkatan permukaan 
laut, gangguan ekologis dan dampak sosial politik.

Penggunaan energi fosil dalam waktu berkepanjangan telah berdampak 
buruk bagi iklim dunia. Menjadikan negara-negara di dunia, tidak 
terkecuali Indonesia, membangun berbagai konsensus dan protokol 
untuk mengurangi penggunaan energi fosil sebagai strategi penanggulan 
pemanasan global yang terus meningkat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 
yang fokus pada isu lingkungan dan energi  menunjukkan peran  sebagai 
wujud dari tanggung jawab kemanusiaan untuk menjadi bagian penting 
dari upaya penyelamatan masa depan bumi. Tanggung jawab 
kemanusiaan ini diterjemahkan dalam kerja-kerja strategis di antaranya:

Melakukan persiapan masyarakat terutama di wilayah yang akan 
dijadikan lokasi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi 
terbarukan

Mendorong penguatan kemitraan antar stakeholders sebagai upaya 
percepatan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan

Mendorong lahirnya kebijakan yang adil, ramah lingkungan, 
memprioritaskan kesejahteraan masyarakat 

1

2

3
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Pada skala kecil, OMS melakukan persiapan masyarakat untuk 
membuka diri dengan energi terbarukan terutama sumber potensi yang 
terdapat di lingkungannya. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan 
mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, dan 
merencanakan pemanfaatannya dalam skala kecil, terutama untuk 
keperluan kegiatan ekonomi untuk efisiensi produktivitas komoditi lokal. 
Saat ini, pemanfatan energi terbarukan di level desa memiliki peluang 
strategis karena dapat diintegrasikan dalam kegiatan perencanaan 
pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) yang memungkinkan 
penggunaan sumber anggaran dari dana desa.

Aceh Geothermal  Forum ( AGF ) adalah sebuah organisasi masyarakat 
sipil yang bekerja untuk isu energi terbarukan. Kegiatan utama AGF 
adalah mengkampanyekan energi terbarukan kepada target group yang 
terdiri dari mukim, gampong, pemuda, dan pelajar. Mukim adalah salah 
satu unit pemerintahan yang terdapat di Aceh. Saat ini, keberadaan 
mukim telah diakui melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Undang Undang Otonomi 
khusus Aceh Nomor 18 tahun 2001 juga telah memberi pengakuan 
terhadap keberadaan mukim sebagai sebuah unit pemerintahan. 

Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut gampong. Persekutuan dari 
beberapa gampong disebut Mukim. Gampong dipresentasikan oleh 
Keuchik sebagai pimpinan adat yang memiliki kewenangan untuk 
mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikan atas lingkungan 
dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak 
untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis 
peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. 

Memperkenalkan Model Pemanfaatan Energi Terbarukan

Mendorong lahirnya model-model inovatif kegiatan ekonomi 
masyarakat yang berbasis energi terbarukan dan

Membangun skema dan prosedur penyelesaian konflik yang berbasis 
lahan.

4

5

Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

36



Gampong dan Mukim menurut hukum adat merupakan badan hukum, 
sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. Mukim dan Gampong 
memiliki harta atau kekayaan tersendiri, baik berupa bangunan, tanah, 
perairan maupun lingkungan alamnya. 

Selain mengkampanyekan energi terbarukan, AGF juga memperkuat 
kapasitas masyarakat mukim dan gampong. Dalam hal ini, AGF fokus 
pada mukim dan gampong yang memiliki potensi energi terbarukan dan 
berada dalam Wilayah Kerja Pertambangan ( WKP ) panas bumi. Adapun 
yang dilakukan AGF adalah memetakan wilayah yang disebut dengan 
pemetaan harta kekayaan mukim yang bertujuan untuk mengidentifikasi 
sebaran harta kekayaan mukim yang terdiri hutan adat, tanah ulayat, 
sungai, batang air, dan titik-titik dengan potensi sumber energi 
terbarukan. Kemudian, AGF juga melakukan pendekatan yang partisipatif 
dalam menyusun peraturan di level mukim tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Alam ( PSDA ) dan energi terbarukan. Hal ini memiliki tujuan untuk 
memperkuat posisi tawar masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
pengambilan kebijakan strategis terkait pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam maupun energi terbarukan. Terdapat tiga poin utama 
dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan AGF 
yaitu memastikan kelestarian lingkungan, penghormatan terhadap 
kearifan lokal warga setempat, dan terakhir memastikan kesejahteraan 
warga lokal dalam pemanfaatan dan pembangunan pembangkit listrik 
berbasis energi terbarukan di wilayahnya.

Hamparan hutan di kawasan Gunung Seulawah
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AGF juga melakukan pertemuan-pertemuan multipihak yang 
menghubungkan antara masyarakat dengan pihak-pihak lain yang 
terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan energi terbarukan. 
Pertemuan antar pihak adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk 
membangun kesepahaman dan mempercepat target pemanfaatan 
energi terbarukan. Kemudian, AGF juga melakukan advokasi kepada 
pengambil kebijakan untuk memastikan hak-hak masyarakat dan 
kelestarian lingkungan terperhatikan dalam kebijakan-kebijakan yang 
berhubungan dengan energi terbarukan.

Kemitraan adalah kunci terpenting dalam pembangun, termasuk juga 
dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Oleh karena itu, AGF 
berupaya memperkuat kemitraan dengan pihak-pihak strategis, salah 
satunya dengan universitas. Sehingga hasil riset skala kecil yang 
berbasis energi terbarukan dapat diimplementasikan kepada 
masyarakat. 
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Sejak tahun 2017, AGF telah telah memperkenalkan kepada masyarakat 
model-model pemanfaatan energi terbarukan untuk kegiatan ekonomi. 
Di antaranya adalah budidaya jamur sebagai model pemanfaatan 
langsung dari panas bumi. Selain itu, AGF juga memperkenalkan model 
produksi garam yang berbasis sinar surya. Energi terbarukan sangat 
berpotensi dikembangkan untuk berbagai macam model kegiatan 
ekonomi yang dapat menghasilkan berbagai macam komoditi unggulan. 

Dalam jangka panjang, pemanfaatan energi terbarukan sebagai model 
kegiatan ekonomi tentu saja dalam diintegrasikan dalam skema Dana 
Desa ( DD ). Sehingga penggunaan dana desa untuk kemajuan ekonomi 
desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
berbasis pada energi terbarukan dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif. 

Di kaki Gunung Seulawah Aceh, rencananya akan didirikan Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi karena potensinya yang tinggi. Namun, sebelum 
pembangunan itu terlaksana, video ini menyajikan bagaimana harapan dan 
kekhawatiran masyarakat setempat. Pesan mereka adalah mendukung, asalkan 
tidak merusak lingkungan dan mengganggu perekonomian masyarakat.

VIDEO

Potensi Panas Bumi di Seulawah 

https://s.id/PanasBumiSeulawah

Sinopsis
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Portal jalan menuju Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi di 
Sungai Penuh terbuka tanpa petugas pada pertengahan Oktober 2020 
lalu. Portal ini berada di Desa Bintang Marak, Kabupaten Kerinci, Jambi. 
Kondisi tersebut kontras kala rombongan Warsi berkunjung pada 2016 
silam. Ketegangan terjadi antara masyarakat adat Depati Nyato dengan 
PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) yang merupakan pengembang 
WKP Sungai Penuh.

Penyebabnya adalah perusahaan hanya memberikan izin kunjungan 
kepada wartawan dan mediator. Sedangkan beberapa tokoh adat tidak 
diberi izin. Hal ini membuat tokoh adat tersinggung dan memaksa masuk 
lokasi melalui jalan pintas dari desa untuk menyusul rombongan 
wartawan. Pertemuan rombongan tokoh adat dengan karyawan PT PGE 
di jalan menuju klaster G berujung dengan keributan. Adu mulut dan 
saling dorong terjadi antara rombongan tokoh adat dengan karyawan 
perusahaan. 

Perseteruan ini merupakan salah satu dari konflik masyarakat adat 
dengan PT PGE yang menjadi pengembang panas bumi di WKP Sungai 
Penuh sepanjang 2015-2017. Berbagai konflik dipicu pembebasan lahan 
untuk kegiatan eksplorasi. 

“Harusnya konflik itu tidak terjadi jika pihak perusahaan mau merangkul 
lembaga adat,” ujar tokoh adat Depati Nyato, Asmar Haitami saat 
dihubungi Warsi pada Desember 2020 lalu.

PANAS BUMI DAN 
MASYARAKAT ADAT 
DI KERINCI
Oleh: Neldy Savrino (WARSI)
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Masyarakat adat Depati Nyato dengan PT PGE saling klaim kepemilikan 
lahan seluas 4 hektar di kawasan hutan adat yang menjadi lokasi 
kegiatan eksplorasi klaster G. Pada tahun 2015, perusahaan membuka 
lahan yang telah dibeli dari sekelompok orang yang mengaku pemilik 
lahan komunal.

Asmar menuturkan perusahaan tidak pernah berkomunikasi dengan 
masyarakat adat. “Dia juga mengatakan bahwa selama ini, wilayah adat 
dijaga oleh warga Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak, sebagai 
hulu aik (kawasan yang dilindungi). Sebab hulu dari sungai merupakan 
sumber air untuk keperluan sehari-hari.

Akibat keributan yang terjadi pada Desember 2016, karyawan PT PGE 
Marike alias Rike Pahrudin melaporkan Sekretaris Lembaga Adat Depati 
Nyato, Agustin Ali (51) ke polisi. Pelaporan tersebut ditindaklanjuti Polres 
Kabupaten Kerinci dengan menangkap dan menahan Agustin Ali  pada 3 
Februari 2017. Ali dituduh menganiaya pelapor Marike dan telah 
melanggar Pasal 351 KUHP.

Ali menjalani pemeriksaan dan masa penahanan selama 21 hari di 
Polres Kerinci. Dalam rentang waktu tersebut, Polres Kerinci juga 
memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk diajukan ke 
Kejaksaan Sungai Penuh. Beberapa orang dari pihak Ali yang 
memberikan kesaksian yaitu Asmar Haitami (Depati Reno), Hamdani 
(Depati Mudo), dan Bening Soegianto (mediator). 

Lembaga adat Depati Nyato mengajukan surat permohonan 
penangguhan penahanan Ali kepada Polres Kerinci. Namun, Polres 
Kerinci mensyaratkan perdamaian antara pelapor dan terlapor untuk 
penangguhan penahanan tersebut. Lembaga adat Depati Nyato segera 
berunding dengan pelapor. Upaya ini gagal karena pelapor mengajukan 
syarat yang tidak dapat dipenuhi lembaga adat, yaitu memulihkan nama 
baik Kades Bintang Marak (Halwati) dan masyarakat Talang Kemuning 
tidak mengganggu aktivitas PT PGE di klaster G.

Kasus pidana Ali pun berlanjut karena perdamaian tidak terjadi. 
Lembaga adat Depati Nyato bersama Forum Energi Merangin Kerinci 

Pemidanaan Warga Adat Depati Nyato
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(ForMerci) melalui dukungan kegiatan Leading the Change menyiapkan 
pengacara untuk Ali. Terdapat 2 pengacara yang ditunjuk yaitu Maizarwin 
dan Saharmadi. Pada 17 Februari 2017, keluarga Ali sempat berbalik 
melaporkan Marike ke polisi. Namun karena dinilai kurang bukti, 
pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti Polsek Gunung Raya.

Berkas perkara Ali selanjutnya dinyatakan lengkap (P21) dan 
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Agustin Ali dipindahkan 
ke tahanan kejaksaan pada 31 Maret 2017. Masa penahanan yang 
berlangsung lebih dari 3 bulan menyebabkan Agustin Ali berada di bawah 
tekanan psikologis. Persoalan keluarga, pekerjaan, dan ketidakpastian 
proses persidangan membuat Agustin Ali labil. 

Ali memutuskan untuk tidak meneruskan penggunaan jasa pengacara 
dan menempuh upaya mandiri menghadapi persidangan. Selain itu, ia 
meminta lembaga adat Depati Nyato memberi bantuan uang sebesar Rp 
40 juta untuk meringankan beban ekonomi keluarga selama proses 
pidana.

Persidangan Agustin Ali mulai digelar pada 2 Mei 2017 dan dilakukan 
secara maraton. Sidang pemeriksaan saksi, alat bukti, tuntutan, hingga 
vonis dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan. Pada 24 Mei 2017, 
majelis hakim menyatakan Agustin Ali bersalah dan dijatuhi hukuman 
penjara 3 bulan 21 hari. Setelah dipotong masa penahanan, sehari 
kemudian, Agustin Ali dapat menghirup udara bebas. 

Kasus Agustin Ali juga membuat hubungan perusahaan dengan 
masyarakat adat semakin memanas. Puncaknya adalah aksi demo 
masyarakat Desa Talang Kemuning  dan Bintang Marak di klaster G pada 
9 Maret 2017. Warga menuntut perusahaan untuk mengakui lokasi 
sebagai kawasan adat Depati Nyato dan menghormati adat yang berlaku 
di  wilayah tersebut.

Demo warga
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Camat Bukit Kerman mengajak pihak yang berkonflik untuk berunding 
menyelesaikan persoalan pada 13 Maret 2017. Perundingan kantor 
camat dihadiri oleh lembaga adat Depati Nyato, Kades Bintang Marak, 
serta unsur Tripika (Camat, Kapolres, dan Danramil). Sedangkan tidak 
ada satu pun perwakilan PT PGE yang hadir.

Perundingan ini menghasilkan kesepakatan antara lembaga adat Depati 
Nyato dengan Kades Bintang Marak bahwa lokasi klaster G merupakan 
kawasan hutan adat Depati Nyato. Sehingga, seluruh proses yang 
berhubungan dengan pemanfaatan panas bumi oleh PT PGE harus 
dilakukan melalui lembaga adat Depati Nyato.

Kesepakatan ini menjadi langkah baru bagi upaya penyelesaian konflik. 
Dalam perundingan berikutnya, PT PGE akhirnya juga mengakui 
keberadaan lembaga adat Depati Nyato. Perusahaan sepakat dan 
berjanji untuk melibatkan lembaga adat Depati Nyato dalam setiap 
persoalan di kawasan adat. Satu bentuk konkret dari perusahaan yaitu 
membayar biaya ganti lahan seluas 6.705 meter persegi milik 
masyarakat adat yang digunakan sebagai jalan perusahaan.

Demo masyarakat di PT PGE pada 9 Maret 2017
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Provinsi Jambi memiliki beragam potensi energi terbarukan yang dapat 
dikembangkan dikembangkan, seperti panas bumi, air, dan sinar 
matahari. Potensi-potensi tersebut mendorong Provinsi Jambi 
menetapkan target sebesar 24 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) 
pada bauran energi daerah di tahun 2025, seperti yang tertuang dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Salah satu sumber energi 
terbarukan utama untuk memenuhi target tersebut adalah energi panas 
bumi (geothermal).

Geothermal di Bumi Sakti Alam Kerinci

Alur Konflik
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Setidaknya teridentifikasi tujuh lokasi yang memiliki potensi panas bumi 
di Provinsi Jambi. Lokasi ini tersebar mulai dari pesisir timur Provinsi 
Jambi hingga dataran tinggi Bukit Barisan yang berada di bagian barat 
Provinsi Jambi. Potensi terbesar diduga berada di dua lokasi Wilayah 
Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi, yaitu  WKP Graho Nyabu di 
Kabupaten Merangin dan WKP Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci.

WKP Sungai Penuh ditetapkan melalui SK Nomor 2067 
K/30/MEM/2012 dengan lokasi yang berada di Kabupaten Kerinci 
(Jambi) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat). 
Terdapat 2 titik potensi pada WKP ini, yaitu Semurup dengan cadangan 
terduga sebesar 158 MW dan Lempur dengan cadangan terduga sebesar 
150 MW. 

Pengelolaan WKP Sungai Penuh diberikan kepada PT PGE, anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero) yang telah mengantongi izin 
penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) dari Kementerian 
ESDM, dengan target produksi listrik sebesar 2 x 55 MW. 

PT PGE telah menyelesaikan pengeboran tujuh sumur eksplorasi dalam 
rentang 2012-2019. Namun pada akhir 2019, seluruh aktivitas 
eksplorasi PT PGE di WKP Sungai Penuh dihentikan. Mengutip media 
online viraljambi.com1, Humas PT PGE, Anshori, mengatakan perusahaan 
akan mengkaji kembali kegiatan eskplorasi yang telah dilakukan. Anshori 
mengakui potensi daya uap yang didapatkan dari kegiatan eksplorasi 
masih di bawah target sebesar 50 MW. 

Anshori mengungkapkan bahwa PT PGE tetap berusaha untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik, meskipun potensi tersebut berada di 
dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Namun, kata 
dia, keputusan untuk melanjutkan eksplorasi di dalam TNKS perlu kajian 
dan keputusan dari PT PGE di Jakarta.

PT PGE belum mengebor sumur eksplorasi di dalam kawasan TNKS di 
WKP Sungai Penuh meskipun pengusahaan panas bumi di dalam 
kawasan hutan konservasi dibolehkan. Ini seperti yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Pada pasal 
24 ayat 2 hurf a angka 2, diatur tentang kegiatan pengusahaan panas 
bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di dalam kawasan hutan 
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konservasi. Pasal ini mensyaratkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan 
panas bumi secara tidak langsung di dalam kawasan hutan konservasi 
harus mendapatkan izin dari menteri yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan. 

Sampai saat ini, belum ada permohonan dari PT PGE kepada Balai Besar 
Taman Nasional Kerinci Sebelat (BBTNKS) untuk melakukan kegiatan 
eksplorasi di dalam Kawasan TNKS. Menurut Kasubag Umum BBTNKS, 

6 Lokasi Potensi Panas Bumi
di Provinsi Jambi

Panas Bumi dan Masyarakat Adat di Kerinci

46

Geragai Gunung
Kaca 

Sungai
Betung 

Blok Lempur Blok 
Jangkat

Spekulatif
2 MW 

Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur

Kabupaten
Kerinci

Kabupaten
Kerinci

Kabupaten
Kerinci

Kerinci (WKP 
Sungai Penuh) 

Taman Nasional 
Kerinci Seblat  

Kabupaten
Merangin
(WKP Garho 
nyabu) 

Potensi

Hipotesis 
3 MW

Spekulatif 
25 MW

Potensi

Spekulatif 
100 MW 

Potensi

70 MW 

130 MW 

Potensi
200 MW 

Potensi

Gunung
Kapur  Spekulatif 

36 MW

Potensi



Kendati demikian, BBTNKS selektif dalam mengeluarkan surat 
rekomendasi untuk pinjam pakai kawasan bagi kegiatan pengembangan 
geothermal. 

“Saat ini ada permohonan dari PT Energy Development Corporation untuk 
melakukan kegiatan eksplorasi di WKP Graho Nyabu, dan BBTNKS 
sedang mempelajari secara mendalam permohonan tersebut,” ujar 
Kamaruzaman. 

Kamaruzaman menambahkan TNKS merupakan bagian dari Tropical 
Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). TNKS bersama Taman Nasional 
Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 
(TNBBS) telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sejak 2004.

Warsi juga sudah berusaha menghubungi Humas PT PGE tentang 
kelanjutan aktivitas eksplorasi PT PGE di WKP Sungai Penuh. Namun, 
belum ada tanggapan dari PT PGE hingga tulisan ini diturunkan. 

Kamaruzaman, sesuai dengan UU nomer 21 tahun 2014 kegiatan 
eksplorasi di dalam kawasan TNKS diperbolehkan. Sebagai contoh, PT 
Supreme Energi Muaro Labuh telah melakukan kegiatan eksploitasi di 
dalam TNKS, dengan mengikuti aturan yang berlaku. 
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Pemerintah sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Sungai Kayan di Kalimantan Utara. PLTA ini nantinya mampu 
menghasilkan listrik 9.000 MW dan diharapkan beroperasi pada tahun 
2025. Namun pembangunan PLTA Sungai Kayan  masih menyisakan 
pertanyaan bagaimana perlindungan atas hak-hak masyarakat yang 
terdampak terutama yang hidup di sekitar Sungai Kayan. 

Kehadiran PLTA, tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada lingkungan 
dan sosial masyarakat yang berada di sekitarnya. Beberapa kawasan 
akan tergenang, fungsi hidrologi sungai pada daerah hulu dan hilir akan 
berubah, dan juga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di 
sekitarnya, pola kehidupan akan berubah dari lokasi pemukiman, tempat 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kedua desa 
tersebut, sebagian  mengetahui rencana pembangunan PLTA Sungai 
Kayan, namun masih banyak juga yang tidak mengetahui rencana 
pembangunan PLTA ini. Selama ini, sumber informasi terkait rencana 
pembangunan PLTA lebih banyak disampaikan oleh pihak perusahaan 
dan pemerintah desa. 

usaha, mata pencaharian dan lain sebagainya. Kondisi ini perlu menjadi 
pengetahuan bersama, bagaimana dampak akan terjadi, berapa lama, 
dan seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan 
diketahuinya dampak-dampak ini, maka semua pihak dapat 
mengantisipasinya.

Di sepanjang Sungai Kayan, terdapat pemukiman masyarakat yang 
sangat mengandalkan aliran sungai sebagai sumber mata pencaharian 
atau pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Desa Long Pelban dan Long 
Lejuh, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara adalah 
desa-desa yang akan terdampak langsung dari pembangunan PLTA 
Sungai Kayan dibandingkan dengan desa – desa lain yang berada di 
bawah bendungan nantinya. Kedua desa ini nantinya akan 
ditenggelamkan. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang panjang untuk 
proses kompensasi penggantian lahan dan relokasi warganya. Salah satu 
yang patut menjadi perhatian dalam rencana pembangunan PLTA adalah 
perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat di sekitar lokasi 
pembangunan PLTA Sungai Kayan. 

Desa Long Pelban
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Terdapat beragam opini masyarakat terkait keuntungan pembangunan 
PLTA Sungai Kayan.  Sebagian  masyarakat berharap adanya listrik 
selama 24 jam, karena di sebagian wilayah Kecamatan Peso, 
ketersediaan listrik masih terbatas.  “Saya berharap nanti listrik mengaliri 
desa kami 24 jam,” kata Pak Leting, Ketua RT 2, Desa Long Pelban.

Di Desa Long Bia, Long Peso, dan Muara Pangean listrik baru terlayani 
selama 12 jam, dari pukul 18.00-06.00. Sedangkan di Desa Long Lejuh 
dan Long Pelban lebih terbatas lagi, listrik ada hanya  pukul 18.00 – 
22.00/23.00 dengan menggunakan diesel komunal desa. Keberadaan 
listrik desa ini pun terkadang harus terhenti karena langka dan tingginya 
harga bahan bakar solar yang harus di dapatkan dari hilir yaitu Tanjung 
Selor, Ibu Kota Kalimantan Utara. Namun apakah masyarakat akan 
menikmati keuntungan PLTA Kayan dengan mendapat listrik, masyarakat 
belum mengetahui dengan pasti.

Terkait dengan kerugian pembangunan PLTA, banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui bahwa nantinya lahan (ladang dan kebun) dan 
pemukiman akan tenggelam, sehingga mereka akan direlokasi di wilayah 
lain.  Selain itu, akan  ada perubahan budaya, hilangnya potensi sumber 
daya alam yang selama ini dimanfaatkan masyarakat serta risiko jika 
terjadi bendungan yang jebol . 

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, 
Pemerintah Provinsi, dan kontraktor pembangunan agar memberikan 
jaminan hidup selama masyarakat memulai kehidupan yang baru di 
tempat relokasi nanti. 
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Makam leluhur warga desa Long Lejuh 
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Informasi mengenai rencana relokasi pemukiman penduduk ke lokasi 
baru, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Long 
Lejuh, sebagian besar masih ragu untuk lokasinya apakah di KM 25 atau 
di KM 40 Jalan Poros Naha Aya.  Sebagian lagi berkeyakinan akan 
direlokasi di KM 25 dan sebagian kecil tidak mengetahui rencana tempat 
relokasi dimana. 

“Masyarakat Desa Long Lejuh memilih lahan relokasi yang agak jauh dari 
lokasi yang sekarang, daerah yang bagus untuk pertanian di KM 25, 
bahkan warga sudah mulai membuka lahan di sana” ujar Sulang, warga 
Desa Long Lejuh.

Demikian juga halnya dengan masyarakat Desa Long Peleban, mereka 
tahu akan direlokasi, tetapi tidak tahu lokasinya di mana. Informasi yang 
beredar adalah relokasi berada di belakang Desa Long Pelban atau di 
seberang sungai. Sebagian masyarakat berkeinginan relokasi desa di 
belakang Desa Long Pelban yang tidak jauh dari lokasi saat ini mereka 
tinggal. 

Lokasi pemindahan Desa Long 
Pelban dan Long Lejuh

Desa Long Lejuh

Harapan Masyarakat Pada Pembangunan PLTA Sungai Kayan



Sungai Kayan yang memiliki panjang  576 km merupakan poros utama 
yang menghubungkan daerah hulu Sungai Bahau, Kabupaten Malinau 
dan hilir Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan. Daerah hulu berfungsi 
sebagai transportasi masyarakat adat, pangan, hasil hutan bukan kayu 

Pada umumnya, masyarakat menerima kehadiran PLTA dengan 
syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan bersama antara 
pihak perusahaan dengan masyarakat, adanya kesempatan kerja bagi 
masyarakat, kebutuhan listrik dapat terpenuhi selama 24 jam, 
kompensasi  lahan dan tanam tumbuh yang adil dan tanpa 
bujuk-paksaan, dan lain sebagainya yang intinya masyarakat berharap 
dengan pembangunan PLTA Sungai Kayan ini memberikan penghidupan 
yang lebih baik bagi mereka.
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Sungai Kayan Menjadi Pusat Kehidupan Masyarakat
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(HHBK), dan taman nasional dengan nilai konservasi yang tinggi. 
Sedangkan daerah hilir berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi petani 
tambak dan ekosistem bakau dan rumah dari berbagai satwa aquatik  
serta bekantan.

Namun, daerah aliran sungai (DAS) di daerah hulu Sungai Kayan 
merupakan habitat bagi banyak spesies penting seperti banteng liar, 
macan tutul, beruang madu, rusa, dan juga merupakan sumber mata 
pencaharian masyarakat lokal yang didominasi oleh masyarakat adat.

Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, Sungai Kayan juga 
merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan, setidaknya ada 20-an jenis 
ikan yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan pangan berupa 
protein. Sungai Kayan juga merupakan salah satu tempat untuk 
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Sungai Kayan sebagai sarana transportasi masyarakat
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Selain itu, di sempadan sungai, juga dimanfaatkan masyarakat untuk 
kegiatan pertanian seperti berladang, berkebun tanaman keras dan 
berkebun sayur-sayuran. Kegiatan lainnya adalah mencari kayu bakar, 
bersawah dan lain sebagainya. 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat pada 
umumnya.  Masyarakat menggunakan Sungai Kayan  untuk  mandi, 
mencuci dan pemenuhan air bersih untuk dimasak maupun memasak. 
Jenis-jenis ikan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah 
ikan patin, ikan salap, ikan baung, ikan padek dan ikan besaen, jenis ikan 
lainnya adalah belut (ikan sidat), Ikan lais, Ikan mit.
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Pemanfaatan sempadan sungai sebagai ladang pertanian masyarakat sekitar
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Masyarakat memanfaatkan Sungai Kayan sebagai pemenuhan 
kebutuhan dasar dan lainnya, seperti mencari ikan




