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1. INFORMASI ORGANISASI DAN KEMAMPUAN PEMOHON 

 

A. ORGANISASI PEMIMPIN 
Nama Organisasi Yayasan Penabulu 
Alamat Organisasi 
Alamat Pos Komplek Rawa Bambu 1, Jalan D No. 6 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 
Telepon / Faks 021 78848321 
Situs Web www.penabulu.id 
Email info@penabulu.or.id 
Nomor Pendaftaran 
Legal 

 Akta Pendirian Notaris Rita Riana Hutapea SH No. 01 tanggal 22 
Oktober 2003 

 Akta Perubahan Notaris Rita Riana Hutapea SH No. 02 tanggal 14 
April 2004 

 SK Menkumham No:C-435HT.01.02.Th.2004 tanggal 5 Agustus 2004 
Jenis Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat 
Kemampuan 
Organisasi 

Terkait dengan usulan Proyek, Yayasan Penabulu memiliki pengalaman 
sebelumnya dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air skala kecil 
dan pengembangan kelembagaan pengelola PLTMH berbasis masyarakat 
di Pakandangan, serta rehabilitasi DAS Cimari, di Kecamatan Pakenjeng, 
Kabupaten Garut. Yayasan Penabulu juga memiliki pengalaman 
pendampingan 250 petani kakao di 8 desa dengan luas lahan 90 Ha, di 
Lhok Sukon, Aceh Utara, terutama pada aspek pengolahan, pengemasan 
dan pemasaran kakao, pembuatan kompos dari limbah kakao serta 
dukungan bagi penguatan kelembagaan koperasi kakao. Sedangkan di 
Mahakam Ulu, selama dua tahun terakhir, Yayasan Penabulu bekerja untuk 
menguatkan kelembagaan LSM dan KSM yang bergerak di isu    
konservasi dan juga memfasilitasi penguatan kelembagaan pengelola dana 
dan program pembangunan hijau (Pokja HoB Kabupaten Kutai Barat). 
Perincian detil kemampuan organisasi yang relevan dengan usulan Proyek 
dipaparkan pada Lampiran 9. Informasi Organisasi dan Kapasitas 
Manajemen Keuangan, didukung dengan: 
 Lampiran 9.9. Dokumentasi Pembangunan PLTMH Pakandangan 
 Lampiran 9.10. Laporan Pengembangan Lembaga Pengelola PLTMH 

Pakandangan 
 Lampiran 9.11. Petikan Pembelajaran Pembangunan PLTMH 

Pakandangan 
Kemampuan 
Manajemen 
Keuangan 

Yayasan Penabulu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2012, 2013 dan 
2014) telah melaksanakan audit kelembagaan dengan opini auditor: Wajar 
Tanpa Pengecualian. Gambaran pengelolaan dana Yayasan Penabulu 
adalah sebagai berikut: 
Pengelolaan dana tahun 2014 (audited) 

Total Penerimaan: Rp 8.800.425.855 
Total Pengeluaran: Rp 6.059.135.988 

Pengelolaan dana tahun 2015 (audited) 
Total Penerimaan: Rp 10.533.738.973 
Total Pengeluaran: Rp 12.019.627.053 

Perincian detil kemampuan manajemen keuangan organisasi dipaparkan 
pada Lampiran 9. Informasi Organisasi dan Kapasitas Manajemen 
Keuangan, didukung dengan: 
 Lampiran 9.12. Laporan Audit Yayasan Penabulu 2012 
 Lampiran 9.13. Laporan Audit Yayasan Penabulu 2013 
 Lampiran 9.14. Laporan Audit Yayasan Penabulu 2014 
 Lampiran 9.15. Laporan Audit Yayasan Penabulu 2015 
 Lampiran 9.16. NPWP Yayasan Penabulu 
 Lampiran 9.17. Bukti Lapor SPT Tahunan Yayasan Penabulu 2015 
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Referensi 
Organisasi 

ICCO 
Cooperation 

Kiswara Santi, Country Coordinator Indonesia 
Kiswara.Santi@icco-cooperation.org 
Jl. Tukad Batanghari IX No. 8 Panjer - Denpasar Bali, 
80225, Telp: (0361) 8955801, Fax: (0361) 8955805, 
Mobile: 087861935303 

 WWF 
Foundation- 
Indonesia 

Zulfira Warta, REDD Program Coordinator 
zwarta@wwf.or.id 
Graha Simatupang, Jalan TB Simatupang Jakarta 
Selatan 12540, Telp.: (021) 7829461, Mobile: 
08121250127 

 Indonesia 
Business Council 
for Sustainable 
Development 
(IBCSD), 

Budi Santosa, Executive Director 
budi.santosa@ibcsd.or.id 
Menara Duta B / Lt.6 Jalan  H. R. Rasuna Said No.B 9 
Jakarta Selatan 12910, Telp.: (021) 52901941, Mobile: 
0817774060 

 ExxonMobil Oil 
Indonesia/Cepu 
Limited 

Wahyu Sadewo, Senior ComDev Advisor 
wahyu.sadewo@exxonmobil.com 
Wisma GKBI Lt.G Unit : G07 Jalan Jend. Sudirman 
No.28, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 5740707, 
Mobile: 0811250262 

 Tropical Forest 
Conservation Act 
(TFCA) – 
Kalimantan, 
Yayasan KEHATI 

Puspa Dewi Liman, Program Director 
puspa.dliman@kehati.or.id 
Jl. Bangka VIII, No. 3.B, Pela Mampang, Jakarta 
12720 
Telp.: (021) 7183185/71793494-93, Fax: (021) 
7196131, Mobile: 081388787572 

B. ORANG YANG BISA DIHUBUNGI 
Nama Pimpinan 
Organisasi 

Eko Komara  

Posisi Direktur Eksekutif  
Alamat Pos Komplek Rawa Bambu Satu, Jalan D No. 6, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan 12520 
Telepon / Faks Telp/Faks: 021 78848321, Mobile: 08174816624 
E-mail eko@penabulu.or.id atau ekomarako@gmail.com 
Nama orang yang 
bisa dihubungi untuk 
Proposal ini 

Adi Nugroho  

Posisi Direktur Program  
Alamat Pos Komplek Rawa Bambu Satu, Jalan D No.6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

12520 
Telepon / Faks Telp/Faks: 021 78848321, Mobile: 08122613730 
E-mail adi.nugroho@penabulu.or.id  atau  myoffice.an@gmail.com 
C. ANGGOTA KONSORSIUM 1 
Nama Organisasi Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji 
Alamat Pos Jl. AWL. Senopati RT 8 No 58 B Busur Barong Tongkok, Kutai Barat 

Kalimantan Timur, ,75776 
Telepon / Faks 081254635678  
Email perkumpulan.putijaji@yahoo.com 
Nomor Pendaftaran 
Legal 

 Akta Pendirian Notaris Achmad Dahlan SH No.3 tanggal 17 Juni 1993 
 Akta Perubahan Notaris Achmad Dahlan SH No. 271 tanggal 22 

September 2002 
Jenis Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat 
Kemampuan 
Organisasi 

Sejak tahun 1994 Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji mendapatkan 
bantuan dana dari NOVIB Belanda, hingga akhirnya Perkumpulan 
memutuskan untuk melakukan moratorium kegiatan pada tahun 2007. 
Pada pertengahan tahun 2015, Perkumpulan memutuskan untuk 
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 beroperasi kembali. Selama 10 tahun terakhir sebelum moratorim kegiatan, 
Perkumpulan fokus pada penguatan dan pendampingan serta 
pemberdayaan masyarakat adat Dayak di seluruh wilayah Kalimantan 
Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat (termasuk di dalamnya 
wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebelum pemekaran). Perkumpulan Bina 
Benua Puti Jaji telah bekerjasama dengan Yayasan Penabulu pada tahun 
2015 dalam kegiatan penguatan kelembagaan pengelola dana dan 
program pembangunan hijau di Kabupaten Kutai Barat (Pokja HoB). 

Referensi 
Organisasi 

Ton Meijers, NOVIB Belanda 
Mauritskade 9 PO BOX 30919, 2500 GX The Hague, Netherlands 
Telp: 31 703421621, Fax: 31 703614461, www.novib.nl 

Nama orang yang 
bisa dihubungi untuk 
Proposal ini 

Paulus Kadok, Sekretaris Dewan Presidium 
Telp: 081254635678, Email: pauluskadok@yahoo.com 

C. ANGGOTA KONSORSIUM 2 
Nama Organisasi CV Rizky Control Electrical Engineering (RCE Engineering) 
Alamat Pos JL. Pasirluyu XII No. 16, Bandung, Jawa Barat  40254 

Alamat workshop: Jl. Kerkof No. 129, Leuwigajah, Cimahi 
Telepon / Faks 022 5204217 
Email dwrizki@yahoo.com 
Nomor Pendaftaran 
Hukum 

 Akta Pendirian oleh notaris H. Hassan Bisri Natadilaga, SH. No. 01 
tanggal 11 Mei 2005 

TDP PEM-340/WPJ.09/KP.0403/2005 tanggal 17 Mei 2005 
Jenis Organisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Kemampuan 
Organisasi 

RCE Engineering adalah UMKM dengan keahlian khusus pada 
pengembangan dan rekayasa mesin-mesin penunjang pembangkit listrik 
energi terbarukan, memiliki keahlian dalam merancang dan memproduksi 
sistem hydroturbin, reverse engineering dan mesin dengan fungsi khusus. 
Berpengalaman membangun PLTMH antara lain di Kabupaten Bulungan 
(Kalimantan Timur), Pulau Wawonii (Sulawesi Utara), Kabupaten Mamasa 
(Sulawesi Barat), Kabupaten Salatiga (Jawa Tengah), Kabupaten Subang, 
Bandung, Garut (Jawa Barat). RCE Engineering juga telah bekerjasama 
dengan Yayasan Penabulu sebelumnya dalam proyek pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil di Pakandangan, DAS Cimari 
Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, serta pemanfaatan produktif 
listrik yang dihasilkan bagi operasionalisasi mesin pengering dan 
penggilingan padi. 

Referensi 
Organisasi 

Indonesia 
Business Council 
for Sustainable 
Development 
(IBCSD), 

Budi Santosa, Executive Director 
budi.santosa@ibcsd.or.id 
Menara Duta B / Lt.6 Jalan  H. R. Rasuna Said No.B 9 
Jakarta Selatan 12910, Telp.: (021) 52901941, Mobile: 
0817774060 

 HIVOS-Rosea Adi Lagur, Program Manager 
adipetruslagur@gmail.com 
Jl. Kemang Sel. XII No.1, Pasat Minggu, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730, Telp.: 
(021) 7227216, Mobile: 08123767356 

 TU-Delft 
University 

Dr.Ir. Olivier Hoes 
O.A.C.Hoes@tudelft.nl 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft, Netherlands 

Nama orang yang 
bisa dihubungi 
untuk Proposal ini 

Dwi Rizki Sarfianto, Direktur 
Telp: 08164209584, Email: dwrizki@yahoo.com 

 
Formulir Pernyataan Tidak Adanya Konflik Kepentingan yang sudah ditandatangani terlampir 
dalam Lampiran 10. Pernyataan Tidak Adanya Konflik Kepentingan 
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2. RANGKUMAN PROYEK 

 

Informasi singkat tentang proyek yang diusulkan termuat dalam tabel di bawah ini: 
 

Judul Proyek  Pemanfaatan Energi Terbarukan Tenaga Air Skala Kecil 
bagi Elektrifikasi Rumah Tangga dan bagi Peningkatan 
Usaha Kakao Masyarakat di Kecamatan Long Apari dan 
Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu 

Tipe Proyek  Manajemen Daerah Aliran Sungai 
  Pengelolaan Penataan Hutan yang Lebih Baik 
     Energi Terbarukan Skala Kecil 
  Pertanian Berkelanjutan 
  Pengembangan Bisnis Berbasis Pengelolaan 

Sumberdaya Alam 
     Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
     Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon lainnya 
Lokasi Spesifik Proyek  Proyek akan bekerja di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi 

Kalimantan Timur, pada 2 kecamatan, yaitu: Kecamatan Long 
Apari dan Long Pahangai. Pada kedua kecamatan tersebut, 
Proyek akan membangun/merevitalisasi PLTMH dan pabrik 
mini pengolahan kakao. 
Di Kecamatan Long Apari, PLTMH dengan daya 48 kWh akan 
dibangun pada Sungai Tepuse di Desa Tiong Ohang 
(koordinat S84504 LS dan E196054 BT) dan di Kecamatan 
Long Pahangai, revitalisasi PLTMH dengan daya 16 kWh akan 
dilakukan pada Sungai Suwan di Desa Long Pahangai I 
(koordinat S97310 LS dan E245226 BT) 
Sedangkan pabrik mini pengolahan kakao akan dibangun di 
kedua desa dimana PLTMH tersebut berada. Pabrik mini 
pengolahan kakao di Desa Tiong Ohang akan mendukung 
minimal 10 kelompok petani kakao di Kecamatan Long Apari, 
sedangkan pabrik mini pengolahan kakao di Desa Long 
Pahangai I akan mendukung 5 kelompok petani kakao di 
Kecamatan Long Pahangai. 

Jangka Waktu Proyek  Juli 2016 – Desember 2017 (18 bulan) 
Perkiraan Total Biaya Proyek  Rp 19.634.311.497 
Dana yang diminta dari 
Program Hibah PSDABM 

 Rp 19.634.311.497 
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3. EXECUTIVE SUMMARY 

 

A consortium that is led by Penabulu Foundation and consists of Bina Benua Puti Jaji Association and 
CV Rizky Control Electrical Engineering as its members submitted a completed proposal entitled 
“Utilization of Small Hydropower Renewable Energy for Households Electrification and 
Improvement of Community Cacao Business in the Sub-Districts of Long Apari and Long 
Pahangai at Mahakam Ulu District”. The project will support MCA-I Green Prosperity Program in 
poverty alleviation and greenhouse gas emissions reduction efforts through a small scale project 
implementation that promotes community-based sustainable natural resource management initiative. 

 
Mahakam Ulu District is a strategic area as the headwaters of Mahakam River that is giving livelihood 
and flowing through other districts area in the East Kalimantan Province such as West Kutai District, 
Kutai Kartanegara District and Samarinda City. As a new developed district (regional expansion of West 
Kutai District in 2013), community of Mahakam Ulu is still having problems with the limited provision of 
infrastructure and basic services, limited access and modes of transportation, and also insufficiency of 
electricity for fulfilling the needs of household and small industries. 

 
On the other hand, as the headwaters area of a big river, Mahakam Ulu still keeps 72% of forest cover. 
However, nowadays this District has been facing a big challenge in balancing between the purpose of 
water catchment area conservation, forest area conservation and the higher development demands. 
The near future threat is forestry land clearings in the headwaters river area for mining purposes, palm 
oil plantation, forest encroachment, and land conversion for non-sustainable agricultural practices. 

 
Based on the general situation background of Mahakam Ulu District described above, the project aims 
to increase community income through model development of small hydropower renewable energy 
utilization that is useful for households’ electrification and Cacao business improvement in the level of 
community group at the two sub-districts namely Long Apari and Long Pahangai. 

 
Most population in the targeted sub-districts has been dominated by Dayak Ethnic (Dayak Bahau-Long 
Pahangai and Dayak Ouheng-Long Apari), and also Bugis and Javanese Ethnic. To fulfill their 
livelihood, most of the community depends on cultivating Cacao and Rubber by implementing shifting 
food cultivation (rice fields and vegetables), and illegal gold panning at Mahakam River. Illegal gold 
mining has been done by the community by groups for 4 months in a year during dry season and the 
negative impact of using mercury liquid definitely has been destroying river ecosystem drastically. 
During other 8 months, nonproductive planting practices and shifting cultivation will maintain their 
subsistence livelihood. 

 
The project intervention will be through development/revitalization of 2 small hydropower energy 
installations with 64 KWh power aggregation that are expected to be able to provide electricity for 60 
households and two small industry of Cacao processing. The installations are expected to be sufficient 
for supporting business enhancement of at least 15 Cacao farmer male groups (or estimated total 
number is 375 male members of Cacao farmers) and 5 Cacao farmer female groups (or estimated total 
number is 125 female members of Cacao farmers). 

 
The project desires to develop natural resource management model that is able to ensure fulfillment of 
the development demands and community welfare improvement through environment service 
utilization and local natural resources in sustainable way. 

 
This project will be implemented for 18 months, starting from July 2016 until December 2017. Planned 
total project cost is IDR 19.634.311.497. The amount of IDR 19.634.311.497 is expected to be funded 
by Grant of PSDABM MCA-Indonesia Program. 
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3. RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Konsorsium yang dipimpin oleh Yayasan Penabulu dan beranggotakan Perkumpulan Bina Benua Puti 
Jaji dan CV Rizky Control Electrical Engineering mengusulkan proposal penuh dengan judul: 
“Pemanfaatan Energi Terbarukan Tenaga Air Skala Kecil bagi Elektrifikasi Rumah Tangga dan 
bagi Peningkatan Usaha Kakao Masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di 
Kabupaten Mahakam Ulu” demi mendukung Program Kemakmuran Hijau MCA-I dalam upaya 
pengurangan kemiskinan dan pengurangan gas rumah kaca melalui implementasi proyek berskala 
kecil yang mempromosikan prakarsa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis 
masyarakat. 

 
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan wilayah strategis yang menjadi hulu dari Sungai Mahakam, 
sungai yang memberikan penghidupan dan mengaliri wilayah kabupaten lain di Provinsi Kalimantan 
Timur, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda. Sebagai 
kabupaten baru (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013), masyarakat Mahakam Ulu 
masih terkendala dengan masalah minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, 
terbatasnya akses dan moda transportasi serta juga belum cukupnya pasokan listrik, baik bagi 
kebutuhan rumah tangga masyarakat maupun bagi kebutuhan industri kecil. 

 
Pada sisi yang lain, sebagai kawasan hulu dari sebuah sungai besar, Mahakam Ulu masih memiliki 
72% tutupan hutan, dan kini kabupaten ini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan 
antara tujuan konservasi daerah tangkapan air dan pelestarian kawasan hutan dengan tuntutan 
pembangunan yang semakin tinggi. Ancaman terdekat adalah pembukaan lahan berhutan di kawasan 
hulu sungai untuk keperluan tambang, perkebunan sawit dan perambahan hutan serta konversi lahan 
bagi praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. 

 
Dengan latar belakang kondisi umum Kabupaten Mahakam Ulu seperti diuraikan di atas, Proyek 
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan model pemanfaatan 
energi terbarukan tenaga air skala kecil yang berguna bagi elektrifikasi rumah tangga dan bagi 
peningkatan usaha kakao kelompok masyarakat di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Long Apari dan 
Long Pahangai. 

 
Sebagian besar penduduk di kedua kecamatan sasaran didominasi oleh etnis Suku Dayak (Dayak 
Bahau-Long Pahangai dan Dayak Ouheng-Long Apari), serta etnis Bugis dan Jawa. Dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat bergantung pada berkebun kakao, karet, 
perladangan pangan berpindah (padi ladang dan sayur-mayur) dan mendulang emas secara liar di 
Sungai Mahakam. Penambangan emas liar secara berkelompok dilakukan masyarakat hanya selama 
sekitar empat bulan setahunnya selama musim kemarau dan tentu saja dampak penggunaan merkuri 
selama ini telah merusak ekosistem sungai secara drastis. Pada sisa delapan bulan lainnya, praktik 
perkebunan yang tidak produktif dan perladangan yang berpindah akan menopang kebutuhan hidup 
subsisten mereka. 

 
Proyek akan melakukan intervensi melalui pembangunan/revitalisasi 2 pembangkit listrik tenaga air 
skala kecil dengan daya agregat sebesar 64 kWh, yang diharapkan mampu memberikan listrik bagi 
kebutuhan 60 rumah tangga dan memasok listrik dua pabrik mini pengolah kakao yang mampu 
mendukung peningkatan usaha bagi paling tidak 15 kelompok petani kakao laki-laki (atau total sekitar 
375 petani kakao laki-laki) dan 5 kelompok petani perempuan (atau sekitar 125 anggota kelompok 
petani perempuan). Proyek ingin mengembangkan model kelola sumber daya alam yang dapat 
memastikan pemenuhan tuntutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 
pemanfaatan jasa lingkungan dan sumber daya alam lokal secara lestari dan berkelanjutan. 

 
Proyek akan dilaksanakan dalam jangka waktu 18 bulan, mulai dari bulan Juli 2016 sampai dengan 
bulan Desember 2017. Total biaya proyek direncanakan sebesar  Rp 19.634.311.497. Sejumlah 
Rp 19.634.311.497 diharapkan dapat didanai oleh Program Hibah PSDABM MCA-Indonesia. 
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4. PENJELASAN PROYEK 

 

4.1.   KONFIRMASI KONSISTENSI ATAS PENJELASAN PROYEK PADA KERTAS KONSEP 
 
Penilaian Kertas Konsep oleh TAP Pertama memberikan dua arahan utama, yaitu: 

 Penyesuaian dari pembangunan 3 PLTMH menjadi 1 PLTMH dan 1 revitalisasi PLTMH, karena 
kWh yang dihasilkan dari 3 PLTMH yang diusulkan pada Kertas Konsep tersebut melampaui batas 
agregat yang dibiayai oleh MCAI, 

 Memperhatikan kelembagaan perempuan dalam strategi implementasi program. 
 
Berdasarkan  arahan  tersebut  dan  survei  lapangan  yang  dilakukan  pada  tanggal  30  Oktober  – 
5 November 2015, rapat anggota konsorsium pada tanggal 29 Desember 2015 dan survei studi 
kelayakan awal pada tanggal 5 – 17 Januari 2016, site visit Team Renewable Energy MCAI 
tanggal 29 Mei - 5 Juni 2016, maka disepakati beberapa perubahan usulan dari dokumen Kertas 
Konsep sebagai berikut: 

 
A. Pengurangan anggota konsorsium 

 
Dalam rapat anggota konsorsium pengusul pada akhir bulan Desember lalu setelah adanya 
pengumuman kelolosan Kertas Konsep, telah disepakati bersama pengunduran diri Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Purwokerto dari 
keanggotaan konsorsium pengusung usulan Proyek ini. 

 
Pengunduran diri tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh seluruh anggota 
konsorsium yang lain, yaitu dikarenakan telah lolosnya juga Kertas Konsep PSDABM konsorsium 
pengusul yang dipimpin LPPSLH dengan usulan wilayah kerja di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 
dan LPPSLH membutuhkan konsentrasi dan fokus khusus bagi proses pengajuan proposal penuh 
konsorsium yang mereka pimpin. 

 
B. Pengurangan wilayah kerja dan jumlah pengembangan PLTMH 

 
Menindaklanjuti arahan TAP Pertama dan hasil survei studi kelayakan awal yang telah dilakukan pada 
awal Januari yang lalu, telah dilakukan penyesuaian terkait rencana pembangunan PLTMH dari 
rencana awal pembangunan 3 PLTMH menjadi: 

 Pembangunan PLTMH dengan daya 48 kWh di Sungai Tepuse di Desa Tiong Ohang, Kecamatan 
Long Apari (koordinat S84504 LS dan E196054 BT), dan 

 Revitalisasi PLTMH dengan daya sebesar 16 kWh di Sungai Suwan di Desa Long Pahangai I, 
Kecamatan Long Pahangai (koordinat S97310 LS dan E245226 BT), 

Sehingga total agregat daya yang diusulkan menjadi 64 kWh. 
 
Mengenai usulan revitalisasi PLTMH di Desa Long Pahangai I, kondisi dan status PLTMH tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
PLTMH pada DAS Suwan  tersebut  telah dibangun oleh PT Amarta Karya yang didukung oleh 
Departemen ESDM, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi pada tahun 2013 dengan 
kapasitas 40 kWh. Saat dibangun PLTMH tersebut hanya sempat beroperasi (dengan tidak maksimal) 
pada dua bulan awal saat debit air sangat tinggi karena bersamaan dengan puncak musim hujan. 
Setelah dua bulan awal tersebut hingga saat ini PLTMH tersebut tidak dapat beroperasi sama sekali 
dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas PLTMH yang terpasang dengan potensi debit 
air yang ada. Berdasarkan studi kelayakan awal yang telah dilakukan pada awal Januari lalu, 
ditemukan gap yang sangat besar, dari daya terpasang sebesar 40 kWh, dengan hasil penghitungan 
ulang potensi daya yang menghasilkan temuan (hanya) sebesar 16 kWh. 
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Revitalisasi ini diusulkan dengan mempertimbangkan bahwa kondisi bendungan, bak penenang, 
penstock, power house dan saluran transmisi sudah terbangun dan masih dalam kondisi cukup baik. 
Upaya revitalisasi akan dilakukan terutama bagi perbaikan minor bendungan dan penstock, 
penggantian turbin serta pemasangan instalasi transmisi baru ke pabrik mini pengolahan kakao. 

 
Pengurangan wilayah kerja dan rencana pembangunan PLTMH dilakukan dengan menghapus 
rencana pembangunan PLTMH di Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun. Salah satu alasan 
pengurangan target ini juga didasarkan pada hasil studi kelayakan awal yang menunjukan minimnya 
potensi debit air dan ketinggian jatuhnya air yang ada. Pengurangan target pembangunan PLTMH di 
Kecamatan Long Bagun diikuti juga dengan pengurangan target pembangunan pabrik mini pengolahan 
kakao di kecamatan yang bersangkutan. 

 
Pabrik mini pengolahan kakao, termasuk didalamnya gudang penyimpanan biji kakao kering dan bak 
pengomposan akan dibangun di kedua desa dimana PLTMH tersebut berada. Pabrik mini pengolahan 
kakao di Desa Tiong Ohang akan mendukung minimal 10 kelompok petani kakao di Kecamatan Long 
Apari, sedangkan pabrik mini pengolahan kakao di Desa Long Pahangai I akan mendukung 5 kelompok 
petani kakao di Kecamatan Long Pahangai. 

 
C. Pelibatan kelompok perempuan dalam pembuatan kompos limbah kakao 

 
Secara khusus, Proyek akan mengembangkan unit produksi pembuatan kompos berbahan baku 
limbah kakao (cacahan kulit kakao) berbasis kelompok perempuan yang sudah dibentuk sebelumnya 
oleh Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan, yang terdiri dari 3 Kelompok  petani perempuan di 
Kecamatan Long Apari, dan 2 kelompok petani perempuan di Kecamatan Long Pahangai. Pengelolaan 
limbah kakao untuk dijadikan pupuk kompos memiliki potensi usaha yang cukup bagus seiring dengan 
kebutuhan nutrisi bagi budidaya tanaman tanaman pangan (padi dan sayur) yang cukup besar di 
kecamatan sasaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan secara 
kontinyu bagi 125 perempuan petani di lokasi sasaran Proyek. 

 
 

4.2.  DASAR PEMIKIRAN PROYEK 
 
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat melalui UU Nomor 
Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten 
ini memiliki 5 Kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. 
Terdapat 49 kampung dengan luas wilayah 15.314,40 km2 yang terletak di sebelah timur Provinsi 
Kalimantan Timur dan sebelah utara berbatasan dengan Serawak -Malaysia Timur dengan jumlah 
penduduk mencapai 27.923 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1,86 jiwa/km2. Secara 
geografis kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113048’49” Bujur Timur serta diantara 1031’05” 
Lintang Utara dan 0009’00” Lintang Selatan, memiliki hamparan hutan yang masih cukup luas. Sekitar 
72% dari keseluruhan luas kabupaten Mahakam Ulu adalah hamparan hutan hujan tropis yang cukup 
terjaga kelestariannya. 

 
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi kontur permukaan yang bergelombang, dari kemiringan 
landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.500 mdpl dengan kemiringan antara 0 – 
60 %. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki karakteristik iklim berkategori tropika humida, rata-rata curah 
hujan tertinggi terdapat pada April dan terendah bulan Agustus. Musim kemarau biasanya terjadi pada 
bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November 
sampai dengan bulan April. Adapun wilayah yang menjadi batas kabupaten Mahakam Ulu adalah 
Kabupaten Malinau dan Negara Serawak (Malaysia Timur) di sebelah Utara, Kabupaten Kartanegara 
di sebelah Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah Selatan dan 
sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat. 

 
Kabupaten Mahakam Ulu dilalui oleh Sungai Mahakam, yang merupakan sungai terbesar dan 
membelah provinsi Kalimantan Timur. Sungai ini ikut menopang kehidupan penduduk di desa-desa 
kecil yang ada di hulu, tengah, hilir, dan sepanjang anak sungainya. Aliran sungai ini melintasi wilayah 
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Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilirnya. 
Panjang sungai mencapai 920 kilometer dengan luas sekitar 149.277 km2. Sungai Mahakam memiliki 
beberapa anak sungai, yaitu Sungai Belayan, Kedang Pahu, Kedang Kepala Batu Bumbun 
Penyinggahan, Bakung, Berinding, Telen, Tenggarong, dan Sungai Karang Mumus. 

Sebagai kabupaten baru dari hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat, kawasan Mahakam Ulu memilki 
berbagai tantangan besar dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Terutama 
Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai yang merupakan wilayah hulu Sungai 
Mahakam yang belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai serta keterbatasan sumber 
elektrifikasi yang disediakan oleh PLN. Hal tersebut yang menyebabkan semakin tingginya 
pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti elektrifikasi dan transportasi. 
Semakin tingginya pengeluaran keluarga, memaksa masyarakat melakukan perambahan hutan (illegal 
logging), dan melakukan pendulangan emas ilegal di wilayah hulu sungai Mahakam. Hal tersebut 
nantinya akan menyebabkan hilangnya jasa lingkungan dan rusaknya ekosistem DAS dan hutan dalam 
jangka panjang. 

Proyek akan bekerja pada Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai I. Fokus 
pembangunan infrastruktur dengan membangun/merevitalisasi PLTMH dan pembangunan Pabrik Mini 
Pengolahan Kakao akan terletak di Sungai Tepuse, Desa Tiong Ohang, di Kecamatan Long Apari; dan 
Sungai Suwan, Desa Long Pahangai I, di Kecamatan Long Pahangai. Desa Tiong Ohang terletak di 
titik kordinat BT:113048’49”-114034’22”, Lintang: 1031’LU – 0031’ LU), sedangkan Desa Long 
Pahangai I terletak di titik koordinat (Bujur Timur: 114022’54”-115001’46”; Lintang: 1026’ LU–0027’LU). 
Peta lokasi kerja Proyek disajikan pada halaman berikut. 

Desa Tiong Ohang memiliki luas wilayah 849,62 km2 dengan jumlah penduduk 533 jiwa (222 KK) 
dengan kepadatan 0,63 jiwa/km2 yang terbagi menjadi 4 RT. Sedangkan Desa Long Pahangai I 
memiliki jumlah penduduk kurang lebih 854 jiwa (237 KK) yang terbagi menjadi 4 wilyah RT. Sebagian 
besar penduduk di kedua kecamatan sasaran didominasi oleh etnis Suku Dayak (Dayak Bahau-Long 
Pahangai dan Dayak Ouheng-Long Apari), serta etnis Bugis dan Jawa. Sebagian besar sumber 
pendapatan masyarakat di kecamatan Long Apari dan Long Pahangai didapat dari berkebun kakao, 
karet, tanaman ladang (subsisten) serta memanfaatkan beberapa jenis HHBK. Sedangkan 
penghasilan tahunan masyarakat didapat dari aktivitas penambangan emas tradisional yang dilakukan 
setiap musim kemarau saja (4 bulan/tahun). Walaupun budidaya kakao bukan merupkan pendapatan 
utama masyarakat tetapi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari produktivitas 
rata-rata biji kakao kering dari kedua kecamatan saat ini mencapai 23,25 ton/bulan (279 Ton/tahun) 
yang merupakan penyumbang biji kakao kering terbesar untuk Kabupaten Mahakam Ulu. 

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan, tanaman kakao masih belum semuanya termanfaatkan 
dengan baik oleh masyarakat karena masih adanya keengganan untuk membudidayakan kakao 
secara intensif dan masyarakat masih menganggap budidaya kakao sebagai pendapatan sampingan. 
Hal ini dikarenakan minimnya pihak yang mentransformasikan teknik budidaya dan pengetahuan 
pengolahan pasca panen kakao secara intensif dengan memanfaatkan teknologi pengolahan pasca 
panen yang sederhana dan ramah lingkungan. 

Kurangnya pengetahuan budidaya kakao, yang menyebabkan rendahnya produktifitas kakao: Pola 
budidaya kakao yang “asalan” tanpa adanya pengaturan jarak tanam dan perawatan intensif. Proses 
pengolahan pasca panen yang masih mengandalkan panas matahari dengan lama proses 
pengeringan antara 3-4 hari saat musim kemarau dan 5-6 hari saat musim penghujan. Pola 
penyimpanan pasca panen yang kurang memadai menyebabkan menurunnya kualitas biji yang 
dihasilkan. Dengan pola budidaya tersebut yang berimbas kepada penurunan produksi, masyarakat 
mencari mata pencaharian tambahan yang lebih cepat mendatangkan keuntungan daripada bercocok 
tanam yaitu bekerja di perusahaan kayu dan mendulang emas tradisional di sungai mahakam yang 
akan berdampak rusaknya jasa lingkungan jangka panjang. 
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Dilihat dari segi elektrifikasi, permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat di Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan Long Apari masih terkendalanya kebutuhan listrik baik untuk penerangan dan kebutuhan 
elektrifikasi lainnya. Sampai saat ini masyarakat masih menggantungkan kebutuhan elektrifikasinya 
dari penggunaan genset, bahan baku fosil yang mempunyai harga beli yang tinggi mencapai 
Rp.15.000/liter dan saat musim kemarau harga bensin mencapai Rp 30.000/liter. 

 

 
Detail rute perjalanan menuju lokasi proyek secara terperinci di jelaskan di Lampiran 14. Rute  
Perjalanan Menuju Lokasi Proyek. 
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Kondisi tersebut menyebabkan biaya untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Desa Tiong 
Ohang cukup tinggi dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 1.850.000/bulan. Desa Tiong Ohang 
memiliki potensi sumber daya air dengan topografi bergunung-gunung yang dapat dimanfaatkan untuk 
sumber energi terbarukan PLTMH dalam upaya mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil untuk 
listrik. Dari hasil studi kelayakan awal, PLTMH Desa Tiong Ohang memiliki potensi pembangunan 
PLTMH sebesar  48 kWh yang berada di sungai Tepuse. 

Berbeda halnya dengan Desa Tiong Ohang, di Desa Long Pahangai I, kebutuhan elektrifikasi rumah 
tangga sudah di fasilitasi oleh PLTD dan PLTS dari PLN. Pada tahun 2013 PT Amarta Karya yang 
didanai oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral - Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 
telah membangun PLTMH dengan daya 40 kWh, tetapi tidak berfungsi disebabkan instalasinya tidak 
sesuai potensi yanga ada. Oleh karenanya proyek akan merevitalisasi PLTMH tersebut dengan 
melakukan penggantian turbin menjadi 16 kWh di Sungai Suwan yang nantinya akan difungsikan untuk 
pengoperasian pabrik mini pengolahan dan gudang penyimpanan kakao yang dapat digunakan bagi 
kelompok petani kakao di Kecamatan Long Pahangai. 

Melihat kondisi dan potensi energi terbarukan yang belum termanfaatkan di 2 desa tersebut, maka 
Proyek diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam menjaga sumber daya alam khususnya 
hutan dan jasa lingkungan Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai. Pemanfaatan 
teknologi rendah karbon untuk PLTMH guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 
yang ramah lingkungan dan untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Intervensi Proyek 
yang akan dilakukan adalah: 

a. Pembangunan PLTMH Tepuse dengan daya sebesar 48 kWh di Sungai Tepuse, di Desa Tiong
Ohang, Kecamatan Long Apari, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat
pada bahan bakar fosil bagi 60 KK. Pembangunan PLTMH tersebut direncanakan tidak
dilakukan di area on-grid PLN. Dalam kurun 5-10 tahun ke depan PLN tidak memasukkan
wilayah ini ke dalam RUKD (Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah).

b. Revitalisasi PLTMH Suwan dengan daya sebesar 16 kWh di Sungai Suwan, di Desa Long
Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai yang bertujuan untuk memberikan pasokan energi bagi
Pabrik Mini Pengolahan Kakao. Revitalisasi dilakukan terutama bagi perbaikan minor
bendungan dan penstock, penggantian turbin serta pemasangan instalasi transmisi baru ke
pabrik mini pengolahan kakao.

c. Pembangunan dua buah Pabrik Mini Pengolahan Kakao yang termasuk penyediaan mesin
pengering kakao, mesin pencacah cangkang kakao dan gudang penyimpanan dengan
memanfaatkan energi listrik dari dua PLTMH yang dibangun/direvitalisasi Proyek. Pabrik mini
pertama akan dibangun di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari dengan memanfaatkan
energi listrik yang dibangkitkan oleh PLTMH Tepuse, Sedangkan pabrik mini kedua akan
dibangun di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai bersumberkan energi listrik
dari PLTMH Suwan.

d. Penguatan kapasitas teknis petani kakao dalam budidaya dan pengolahan pasca panen untuk
375 petani kakao (10 kelompok tani di Kecamatan Long Apari dan 5 kelompok tani di
Kecamatan Long Pahangai), dengan harapan para petani mampu mempraktekkan teknik
budidaya yang lebih baik dan lestari demi peningkatan produktivitas dan peningkatan
pendapatan petani.

e. Pelatihan dan pendampingan produksi kompos dari limbah cangkang kakao yang selama ini
tidak termanfaatkan. Penguatan kapasitas tersebut ditujukan bagi 125 petani perempuan
(3 kelompok petani perempuan di Kecamatan Long Apari dan 2 kelompok petani perempuan di
Kecamatan Long Pahangai) binaan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPPK), dengan
tujuan selain untuk menambah penghasilan bagi para petani perempuan, upaya ini juga
merupakan kegiatan pengelolaan limbah dan dukungan bagi BPP bagi introduksi praktik
pertanian berkelanjutan di wilayah setempat.
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Proyek ini bertujuan, Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan 
sumber daya alam secara berkelanjutan. Proyek akan bekerjasama dengan para pihak pemangku 
kepentingan yang tekait dan masyarakat penerima manfaat serta proyek akan mendukung isu-isu 
strategis yang menjadi dasar perumusan dan arah kebijakan pembangunan regional, diantaranya: 
peningkatan pasokan listrik dan air yang berkualitas untuk masyarakat, pengurangan tingkat 
penggunaan bahan bakar fosil, pengembangan komoditi tanaman kakao, pengembangan usaha untuk 
komoditas dan juga pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. 

4.3.  KERANGKA KERJA LOGIS 

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sebagai kawasan hulu Sungai Mahakam. 
Kabupaten Mahakam Ulu, terutama pada Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai 
masih memiliki sekitar 70 hingga 80 persen kawasan dengan tutupan hutan, dan kini wilayah ini 
menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tujuan konservasi daerah tangkapan air 
dan pelestarian kawasan hutan dengan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi. Otonomi baru 
yang diperoleh tahun 2013, menyebabkan tingginya ancaman pembukaan lahan berhutan di kawasan 
hulu sungai untuk keperluan tambang, perkebunan sawit dan perambahan hutan serta konversi lahan 
bagi praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang permasalahan 
tersebut, 

Proyek bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan model 
pemanfaatan energi terbarukan tenaga air skala kecil yang berguna bagi elektrifikasi rumah tangga 
dan bagi peningkatan usaha kakao kelompok masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long 
Pahangai. 

Keterkaitan antara tujuan, dampak dan kegiatan utama Proyek adalah sebagai berikut: 

Tujuan Proyek : Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa 
lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan 

Dampak/Hasil 
yang Diharapkan : A.  Meningkatnya  pasokan listrik yang bersumber dari energi terbarukan 

tenaga air bagi elektrifikasi rumah tangga dan kegiatan usaha kecil 
masyarakat 

B. Meningkatnya sarana pengolahan komoditas kakao berbasis masyarakat 
dan bertambahnya alternatif mata pencaharian petani perempuan 

C. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola PLTMH dan Pabrik Mini 
pengolahan kakao, meningkatnya kapasitas teknik budidaya, pengolahan 
kakao dan limbah kakao, serta meningkatnya keberdayaan kelompok petani 
perempuan 

Kegiatan Utama : 1;  Pembangunan PLTMH Tepuse, Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari 
2. Revitalisasi PLTMH Suwan. Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long

Pahangai
3. Pembangunan 2 unit Pabrik Mini pengolahan kakao di Kecamatan Long

Apari dan Long Pahangai
4. Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Pabrik Mini
5. Peningkatan kapasitas budidaya dan pengolahan pasca panen petani kakao
6. Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari

limbah kakao

Kegiatan 
Pendukung : 7.  Analisa LL, ESMS, SGIP dan Pengelolaan Pengetahuan 

8. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
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Sedangkan dalam bagan sederhana, keterkaitan antara tujuan, dampak dan kegiatan utama Proyek dapat disajikan adalah sebagai berikut: 
 
 
 

 
 
 
 

Pembangunan PLTMH Tepuse 
di Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan Long Apari 

Revitalisasi PLTMH Suwan di 
Desa Long Pahangai I, 

Kecamatan Long Pahangai 

TUJUAN PROYEK 
 

Peningkatan 
kesejahteraan 

masyarakat melalui 
pemanfaatan jasa 
lingkungan dan 

sumberdaya alam 
secara berkelanjutan 

Pembangunan 2 unit Pabrik Mini 
pengolahan kakao di Kecamatan 
Long Apari dan Long Pahangai 

Peningkatan kapasitas petani 
kakao dalam budidaya dan 
pengolahan pasca panen 

Penguatan kapasitas Badan 
Pengelola PLTMH dan Badan 

Pengelola Pabrik Mini 

Peningkatan kapasitas petani 
perempuan dalam produksi 
kompos dari limbah kakao 

HASIL A 
Meningkatnya  pasokan listrik yang 

bersumber dari energi terbarukan tenaga 
air bagi elektrifikasi rumah tangga dan 

kegiatan usaha kecil masyarakat 

HASIL C 
Meningkatnya kapasitas 
kelembagaan pengelola 
PLTMH dan Pabrik Mini 

pengolahan kakao, 
meningkatnya kapasitas 

teknik budidaya, 
pengolahan kakao dan 

limbah kakao, serta 
meningkatnya 

keberdayaan kelompok 
petani perempuan 

HASIL B 
Meningkatnya sarana pengolahan 

komoditas kakao berbasis masyarakat 
dan bertambahnya alternatif mata 

pencaharian petani perempuan 
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Pembangunan PLTMH Tepuse 
di Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan Long Apari 

Pembangunan 2 unit Pabrik Mini 
pengolahan kakao di Kecamatan 
Long Apari dan Long Pahangai 

Penguatan kapasitas Badan 
Pengelola PLTMH dan Badan 

Pengelola Pabrik Mini 

Badan 
 

 
Tepuse
8 kWh 

Badan 
 

Badan 
 

Pabrik Mini 
Pengolahan Kakao

Desa Tiong 
Ohang 

Pabrik Mini 
Pengolahan Kakao

Desa Long
Pahangai I 

Badan 
 

PLMTH 
Suwan 
16 kWh 

60 KK 
Desa 
Tiong 
Ohang 

Dalam bentuk visual sederhana, berikut gambaran keterkaitan antara berbagai kegiatan utama Proyek 
dan kontribusi kegiatan-kegiatan tersebut dalam upaya pencapaian tujuan Proyek. Detil bagan alur dan 
kerangka kerja logis Proyek dapat dilihat pada Lampiran 1. Kerangka Kerja Logis Proyek. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 kelompok tani kakao 
dan 3 kelompok petani 

perempuan di 
Kecamatan Long Apari 

 
5 kelompok tani kakao 
dan 2 kelompok petani 

perempuan di 
Kecamatan Long 

Pahangai 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.4.  PENDEKATAN PROYEK 

Total 375 
petanikakao 

 
 
 

Total 125 
petani 
perempuan 

 

Output 1: Terbangunnya dan beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 48 kWh di Sungai 
Tepuse, Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari untuk elektrifikasi bagi rumah tangga dan 
pabrik mini pengolahan kakao. 
Kegiatan Utama 1: Pembangunan 1 unit PLTMH berkapasitas 48 kWh di Sungai Tepuse di Desa Tiong 
Ohang, Kecamatan Long Apari untuk elektrifikasi bagi rumah tangga dan pabrik mini pengolahan 
kakao. 

 
Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari memiliki potensi energi terbarukan tenaga air dari 
pemanfaatan Sungai Tepuse dengan debit rata-rata 450 liter/detik dengan ketinggian (head) 12 Meter, 
mampu menghasilkan daya sebesar 48 kWh (Terlampir Pre-Feasibility Study di Lampiran 2).  

Revitalisasi PLTMH Suwan di 
Desa Long Pahangai I, 

Kecamatan Long Pahangai 

 
 

 

Peningkatan kapasitas petani 
perempuan dalam produksi 
kompos dari limbah kakao 

Peningkatan kapasitas petani 
kakao dalam budi daya dan 
pengolahan pasca panen 



15  

Kuartal pertama, kegiatan diawali dengan Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa 
Terperinci (DED) dari hasil Pre-Feasibility Study yang telah dilakukan sebelumnya, diikuti dengan 
asesmen untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) untuk pembangunan PLTMH 
Tepuse. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil FS dan DED di tingkat desa yang bertujuan 
memberikan informasi potensi dan rencana pembangunan PLTMH. Dari hasil studi FS dan DED 
tersebut kemudian dibangun kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat yang didalamnya 
membahas calon penerima manfaat dan lokasi/lahan yang masuk skema pembangunan PLTMH 
(lokasi pembangunan PLTMH akan difokuskan di tanah desa).  

 
Setelah semua dokumen F S ,  DED,  UKL/UPL dan Lokasi lahan disepakati, dilanjutkan dengan 
pembangunan PLTMH dimulai di kuartal 3 sampai kuartal ke 6 dengan melibatkan masyarakat dan 
Pemerintah Desa serta melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Bappeda Mahakam Ulu. 
Pembangunan dilakukan melalui tahap persiapan bahan baku pembangunan, pekerjaan sipil 
(pembangunan bendungan, saluran bak penenang, penstock, power house), pengadaan mesin 
berkapasitas 48 kWh dan transmisi ke 60 KK dan Pabrik Mini pengolahan kakao. 

 
Untuk menjaga keberlanjutan PLTMH maka perlu adanya Badan Pengelola yang beranggotakan 7 
orang yang terdiri dari ketua, bendahara, staf administrasi, operator dan maintenance turbin, teknisi 
elektrikal serta 2 orang staf penagihan yang dilakukan di kuartal ke 4 proyek (Bagan struktur Badan 
Pengelola PLTMH Tepuse terlampir di Lampiran 13). Badan Pengelola akan disahkan oleh kepala 
desa melalui SK Kepala Desa sebagai bentuk legalitas pengelolaan PLTMH. Badan Pengelola inilah 
yang nantinya akan menjalankan fungsi pengelolaan PLTMH di Desa Tiong Ohang. Badan Pengelola 
disahkan ketika proses pembangunan PLTMH sudah mencapai 75% dengan asumsi ketika 
pembangunan sudah mencapai 100%, maka Badan Pengelola sudah siap menjalankan fungsinya. 

 
Proyek akan memfasilitasi Badan Pengelola dalam penyepakatan pemanfaatan listrik dengan 60 KK 
penerima manfaat di Desa Tiong Ohang dengan dihadiri Pemerintah Desa, Kecamatan, pemangku 
adat dan tokoh masyarakat. Skema pemanfaatan yang direncanakan diantarannya PLTMH akan 
mensupport kebutuhan listrik 60 KK yang ada di Desa Tiong Ohang dengan asumsi Per KK 
mendapatkan 2 ampere (450 watt). Penyepakatan pemanfaatan listrik dengan skema teraliri selama 
24 Jam, dengan pembagian 12 Jam untuk elektrifikasi rumah tangga (18.00 – 6.00) dan 12 Jam untuk 
mini pabrik (6.00 – 18.00), serta penyepakatan iuran per KK/bulan dan mekanisme pembayarannya. 

 
Output 2: Beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 16 kWh di Sungai Suwan di Desa Long 
Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai untuk elektrifikasi bagi pabrik mini pengolahan kakao 
Kegiatan Utama 2: Revitalisasi 1 unit PLTMH berkapasitas 16 kWh di Sungai Suwan di Desa Long 
Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai untuk elektrifikasi bagi Pabrik Mini pengolahan kakao 

 
Desa Long Pahangai I memiliki potensi energi terbarukan tenaga air dari pemanfaatan Sungai Suwan 
dengan debit rata-rata 50 liter/detik dengan ketinggian (head) 37 Meter yang mampu menghasilkan 
daya sebesar 16 kWh. Kuartal pertama, kegiatan ini akan diawali dengan Penyusunan Studi 
Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dari hasil Pre-Fisibility Study yang telah 
dilakukan sebelumnya, diikuti dengan asesmen penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UKL/UPL) untuk revitalisasi PLTMH. Kemudian dilanjutkan dengan  sosialisasi hasil FS dan DED di 
tingkat desa yang bertujuan memberikan informasi rencana merevitalisasi PLTMH yang telah ada. 
Kegiatan sosialisasi, proyek akan menegaskan tujuan revitalisasi PLTMH Suwan yang dikhususkan 
untuk elektrifikasi Pabrik Mini Pengolahan Kakao, Hal ini dikarenakan kebutuhan elektrifikasi 
masyarakat di Kecamatan Long Pahangai sudah terpenuhi dari PLTD dan PLTS PLN. Pabrik Mini 
dari pemanfaatan PLTMH Suwan akan diakses oleh 5 kelompok tani laki-laki dan 2 kelompok 
petani perempuan di Kecamatan Long Pahangai untuk proses pasca panen kakao dan 
pengolahan limbah kakao.  

 
Pembangunan dimulai di kuartal 3 sampai kuartal 6, dilakukan bersamaan dengan pembangunan 
PLTMH Tepuse di Kecamatan Long Apari. Fokus kegiatan revitalisasi diantaranya adalah peremajaan 
bendungan, peremajaan penstock, peremajaan power house dan penggantian generator (turbin) 
sesuai dengan potensi yang ditunjukkan dari hasil Feasibility Study sebesar 16 kWh. 
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Kegiatan selanjutnya setelah proses pembangunan PLTMH sudah mencapai 75% dilakukan 
pembentukan Badan Pengelola yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang 
staf administrasi, 1 orang operator dan maintenance PLTMH, dan 1 orang bendahara dengan asumsi 
ketika pembangunan sudah mencapai 100%, Badan Pengelola sudah siap menjalankan fungsinya. 
Badan Pengelola akan disahkan oleh Kepala Desa melalui SK Kepala Desa sebagai bentuk legalitas 
pengelolaan PLTMH. (Bagan Struktur Badan Pengelola PLTMH Suwan terlampir di Lampiran 13). 

 
Output 3: Terbangun dan beroperasinya 2 unit pabrik mini pengolahan kakao (termasuk gudang 
penyimpanan kakao kering didalamnya) di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai  
Kegiatan  Utama  3:  Pembangunan  2  unit  Pabrik  Mini  pengolahan  kakao  (termasuk  gudang 
penyimpanan kakao kering didalamnya) di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai 

 
Budidaya kakao merupakan salah satu  komoditi perkebunan yang paling banyak ditanam oleh 
masyarakat Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Setiap KK rata-rata memiliki lahan kakao 
seluas 1,2 Ha dengan rata-rata produksi 31 kg kakao kering perbulan (setara dengan 100 kg biji 
basah/bulan). Saat ini masyarakat dihadapi dengan adanya penurunan produktifitas kakao yang mulai 
dirasakan oleh petani di 2 kecamatan sasaran, penurunan produktifitas diakibatkan pola tanam yang 
masih konvensional tanpa ada pengaturan jarak tanam dan perawatan khusus. Lamanya proses 
pengeringan biji kakao merupakan salah satu penyebab rendahnya minat (kemalasan) petani untuk 
mengintensifkan hasil panen/produksi kakaonya. Maka dari itu proyek akan memfasilitasi 
pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kakao milik masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan 
pengolahan biji kakao dan limbah kakao mulai dari sektor hulu (budidaya), sektor tengah (pengolahan 
pasca panen) sampai dengan sektor hilir (inovasi produk). 

 
Manfaat pengembangan Pabrik Mini Pengolahan diharapkan dapat memacu produktifitas dan kualitas 
hasil produksi biji kakao yang dihasilkan oleh petani dalam upaya peningkatan pendapatan petani. 
Pabrik Mini Pengolahan nantinya akan memfasilitasi 10 kelompok tani (250 petani) di Kecamatan Long 
Apari dan 5 kelompok tani (125 petani) di Kecamatan Long Pahangai dalam memaksimalkan 
hasil produksi. Pabrik Mini juga akan memfasilitasi 5 kelompok perempuan di 2 Kecamatan sasaran 
untuk mengelola cangkang kakao menjadi kompos sebagai sumber pendapatan alternatif keluarga. 

 
Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Desain Rekayasa Terperinci (DED) serta assessment 
penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang diperuntukkan dalam 
pembangunan Pabrik Mini pengolahan kakao, dilakukan pada kuartal kedua bersamaan dengan 
penyepakan lokasi pembangunan Pabrik Mini (MoU) antara Pemerintah Desa, Kecamatan, BPPK 
dan kelompok tani. Terbitnya MoU bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan (monopoli 
pihak tertentu) yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan dan pengelolaan Pabrik Mini. 
Pabrik Mini akan dibangun di tanah desa dengan sekala Kecamatan. 

 
Tahap pembangunan Pabrik Mini Pengolahan dilakukan di kuartal 3 dan kuartal 4, nantinya masing- 
masing pabrik  min i  dilengkapi dengan mesin pengeringan dan mesin pencacah kakao, 
pengadaan mesin akan disesuaikan dengan jumlah petani, luas lahan dan produktifitas dimasing-
masing kecamatan. Dari Hasil Pre-Feassibility Study Kecamatan Long Apari dilengkapi mesin 
berkapasitas 250 kg kakao basah/batch per 8 jam sedangkan Kecamatan Long Pahangai 
berkapasitas 25 kg kakao basah/batch/jam. Mesin pencacah kulit kakao masing-masing memiliki 
kapasitas 500 kg/jam, serta gudang penyimpanan yang berkapasitas 10 ton. 

 
Di kuartal 4, Proyek memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola Pabrik Mini pengolahan kakao yang 
terdiri dari ketua, bendahara, staf administrasi, kepala produksi, 2 staf unit pengolahan cangkang 
kakao dan 2 staf unit pengolahan biji kakao. Badan pengelola disahkan oleh kepala Kecamatan 
melalui SK Kecamatan sebagai bentuk legalitas pengelolaan Pabrik Mini sekala Kecamatan. 
Pembentukan badan pengelola dilakukan disaat pembangunan pabrik mini mencapai 75%, dengan 
asumsi ketika pembangunan sudah mencapai 100%, Badan Pengelola sudah siap menjalankan 
fungsinya (Bagan Struktur Badan Pengelola PLTMH Suwan terlampir di Lampiran 13). 
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Output 4: Menguatnya kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini di 
Desa Tiong Ohang dan Desa Long Pahangai I 
Kegiatan Utama 4: Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini 
di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Pahangai I 

 
Kegiatan peningkatan kapasitas dikhususkan kepada seluruh Badan Pengelola PLTMH dan Pabrik 
Mini pengolahan kakao di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai melalui bentuk 
pelatihan dan pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan badan pengelola mencakup 
aspek teknis terkait teknik perawatan dan perbaikan mesin, penguatan administrasi dan keuangan, 
serta di aspek keberlanjutan. Proyek akan mendokumentasikan panduan teknik, SOP dan format 
laporan keuangan serta bentuk pengetahuan lainnya yang nantinya bisa digunakan atau direplikasi ke 
wilayah kelola PLTMH yang lain. 

 
Kegiatan penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH terkait pelatihan teknik perawatan dan 
perbaikan mesin baik turbin maupun trasmisi yang semuanya akan dilakukan di kuartal ke 4 sambil 
menungu 50% penyelesaian pembangunan PLTMH. Pada saat 100% pembangunan, di kuartal ke 5 
sampai 6 diadakan pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan PLTMH yang dilanjutkan 
dengan pendampingan pengelolaan administrasi di setiap kuartal, pendampingan nantinya akan 
bertujuan untuk memandu terbentuknya format penyusunan laporan pengelolaan keuangan hasil 
pemanfaatan litrik PLTMH, serta penyusunan beberapa SOP administrasi dan keuangan PLTMH. 

 
Pelatihan untuk Badan Pengelola Pabrik Mini pengolahan kakao juga dilakukan di kuartal ke 4 di bulan 
yang berbeda. Tahap pertama dilakukan pelatihan teknik penggunaan alat, perawatan dan perbaikan 
mesin pengeringan dan mesin pencacah. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan administrasi dan 
keuangan usaha yang ditujukan kepada 8 orang Badan Pengelola di 2 Kecamatan, penguatan 
dilakukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Di kuartal 
ke 5 sampai 6 (dibulan yang berbeda ) akan dilakukan pendampingan untuk menyusun Perencanaan 
Bisnis, Strategi Pemasaran dan Strategi Pengembangan Usaha Pabrik Mini terutama unit pengolahan 
biji dan unit pencacah limbah pembuatan kompos. Dalam mendukung keberlangsungan dan 
berjalannya usaha maka proyek akan melakukan pendampingan manajeman, administrasi dan 
keuangan akan dilakukan setiap kuartalnya. 

 
Output 5: Meningkatnya Kapasitas Petani Kakao Dalam Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen 
(Bekerjasama Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan) 
Kegiatan Utama 5: Peningkatan kapasitas petani kakao dalam budi daya dan pengolahan pasca panen 
(bekerjasama Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan) 

 
Kegiatan pendampingan lapangan perbaikan teknik budidaya dan pasca panen kakao yang diusulkan 
didasari karena kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi komoditas kakao dan kurangnya 
pengetahuan masyarakat akan teknik budidaya dan pasca panen kakao. Saat ini masyarakat 
membudidayakan secara asalan tanpa ada perawatan khusus baik pemilihan bibit, jarak tanam, 
pemangkasan dan perawatan. Hal tersebut yang memicu rendahnya hasil produksi yang diperoleh 
masyarakat petani kakao di 2 Kecamatan sasaran. Untuk itu proyek akan melakukan pendampingan 
lapangan terkait teknik budidaya dan pasca panen di kuartal ke 2 sampai kuartal ke 6. 

 
Pembuatan demplot percontohan budidaya merupakan strategi pendekatan yang dilakukan dalam 
upaya perbaikan teknik budidaya dari pola budidaya asalan menjadi budidaya kakao berkelanjutan. 
Demplot percontohan akan dibuat di 15 kelompok tani di 2 kecamatan dengan luasan sebesar 1.000 
m2 di masing-masing kelompok, penentuan lahan demplot dipilih langsung oleh kelompok tani dari hasil 
kesepakatan bersama anggota kelompok. 

 
Tahapan-tahapan perbaikan teknik budidaya dengan pendekatan demplot dibagi menjadi 3 kegiatan 
utama diantaranya: 1). Teknik pembibitan, 2). Teknik budidaya dan 3). Teknik perawatan. Kegiatan 
pembibitan meliputi teknik pemilihan dan perbanyakan bibit kakao unggul, kegiatan budidaya meliputi 
teknik pengolahan tanah dan jarak tanam, kegiatan perawatan meliputi teknik pemangkasan, 
pemupukan, pengendalian hama penyakit dan pemanenan. Semua kegiatan akan diikuti oleh 10 
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kelompok tani di 2 kecamatan. Dalam aplikasinya proyek akan bersinergi bersama Badan Penyuluh 
Pertanian Kecamatan (BPPK) dalam upaya meningkatkan kapasitas petani akan budidaya kakao 
yang intensif dan berkelanjutan.  

 
Teknik pasca panen merupakan salah satu kegiatan pendampingan lanjutan yang akan dilakukan 
proyek untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk biji kakao bagi kelompok petani kakao di 
2  Kecamatan.  Tahapan  kegiatan  pendampingan  pasca  panen  yang  dilakukan  diantaranya 
sortasi buah, pemecahan buah, proses fermentasi dan proses pengeringan. Pendampingan 
pengolahan pasca panen kakao dilakukan secara khusus dengan memanfaatkan teknologi sederhana 
tepat guna yaitu alat pengeringan kakao yang berada di Pabrik Mini pengolahan. Proyek akan 
memfasilitasi Mini Pabrik Pengolahan dengan 2 pengepul besar di Long Apari dan 4 pengepul di Long 
Pahangai untuk bekerjasama pemanfaatan jasa pengeringan dan penjualan biji kakao petani. 
Pendampingan demplot percontohan mulai dari budidaya, pasca panen dan akses pemasaran 
dilakukan secara intensif oleh pendamping lokal di masing-masing Kecamatan sasaran selama proyek 
berjalan. 
 
Output 6: Meningkatnya kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari limbah 
kakao. 
Kegiatan Utama 6: Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari limbah 
kakao 
 
Dalam upaya peningkatan keberdayaan petani perempuan, Proyek akan melakukan peningkatan 
kapasitas 5 kelompok perempuan di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai dengan 
total jumlah 125 orang perempuan. Kelompok perempuan nantinya akan menjadi target penerima 
manfaat program GP dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mendukung pendapatan rumah 
tangga dengan memanfaatkan jasa lingkungan dengan teknik sederhana yang ramah lingkungan. 
Kuartal kedua, proyek akan melakukan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan diantaranya 
pelatihaan manajemen ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan perempuan. Hal ini bertujuan untuk 
membuka wawasan pengelolaan keuangan dan menejemen usaha dalam upaya meningkatkan 
pendapatan rumah tangga, serta memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan untuk turut 
serta dalam peningkatan taraf hidup keluarga. 
 
Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai memiliki potensi limbah cangkang kakao yang 
cukup besar mencapai 48 ton/bulan yang belum termanfaatkan dengan baik oleh petani. Melihat 
potensi tersebut, proyek bersama BPP Kecamatan akan memfasilitasi pelatihan dan pendampingan 
kepada 5 kelompok tani perempuan bentukan Badan Penyuluh Pertanian kecamatan (BPPK) dalam 
pemanfaatkan limbah kakao menjadi kompos. Tahapan pelatihan dimulai dari teknik pencacahan 
cangkang, pembuatan molase, teknik pengomposan sampai pengemasan serta akses pemasaran. 
 
Proses produksi akan dilakukan di Pabrik Mini Pengolahan dengan memanfaatkan fasilitas pencacah 
sebagai sarana produksi bahan baku kompos. Sedangkan manajemen pengelolaannya mulai dari 
proses pengomposan, pengemasan dan pemasaran akan dikelola oleh kelompok tani perempuan. 
Harapan keberhasilan jangka panjang dari rencana integrasi gender dan sosial (SGIP) pada proyek ini 
yaitu terbentuknya Kelompok Usaha Perempuan yang mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. 
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 4.5.  RENCANA PELAKSANAAN 
 
  4.5.1.  Jadwal Kegiatan dan Pencapaian 
 
Berikut merupakan tata waktu kegiatan dan target pencapaian ouput Proyek per kuartal: 

 
 

No. 
 

Deskripsi Keluaran/Kegiatan 

Tahun 1 (2016) Tahun 2 (2017) 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

Jan- 
Mar 

Apr- 
Jun 

Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

 
1. 

Keluaran 1: Terbangun dan beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 48 kWh di Sungai Tepuse di Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan Long Apari untuk elektrifikasi bagi rumah tangga dan pabrik mini pengolahan kakao 

1.1. Sosialisasi proyek dan hasil studi kelayakan ( FS ) dan Desain Rekayasa 
Terperinci ( DED ) serta penyepakatan lokasi pembangunan PLTMH Tepuse 

      

1.2. Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan 
dokumen UKL/UPL pembangunan PLTMH Tepuse 

      

1.3. Pembangunan PLTMH Tepuse (pekerjaan sipil, mesin dan transmisi)       
1.4. Pembentukan Badan Pengelola dan penyepakatan skema pemanfaatan PLTMH Tepuse 
1.4.1 - Pembentukan badan pengelola PLTMH Tepuse       
1.4.2 - Penyepakatan Skema Pemanfaatan PLTMH Tepuse       

2. Keluaran 2: Beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 16 kWh di Sungai Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long 
Pahangai untuk elektrifikasi bagi pabrik mini pengolahan kakao 

2.1. Sosialisasi proyek dan hasil studi kelayakan ( FS) dan Desain Rekayasa 
Terperinci ( DED ) serta penyepakatan lokasi pembangunan PLTMH Suwan 

      

2.2. Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan 
dokumen UKL/UPL revitalisasi PLTMH Suwan 

      

2.3. Revitalisasi PLTMH Suwan (pekerjaan sipil, mesin dan transmisi)       
2.4. Pembentukan/revitalisasi Badan Pengelola dan penyepakatan skema pemanfaatan PLTMH Suwan 
2.4.1 - Pembentukan badan pengelola PLTMH Suwan       
2.4.2 - Penyepakatan Skema Pemanfaatan PLTMH Suwan       
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No. Deskripsi Keluaran/Kegiatan 

Tahun 1 (2016) Tahun 2 (2017) 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

Jan- 
Mar 

Apr- 
Jun 

Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

3. 
Keluaran 3: Terbangun dan beroperasinya 2 unit Pabrik Mini pengolahan kakao 
(termasuk gudang penyimpanan kakao kering didalamnya) di Kecamatan Long 
Apari dan Long Pahangai 

3.1. Perencanaan partisipatif dan penyepakatan lokasi pembangunan pabrik mini pengolahan kakao 

3.1.1 Perencanaan partisipatif dan penyepakatan lokasi pembangunan pabrik mini 
pengolahan kakao Long Apari 

3.1.2 Perencanan partisipatif dan penyepakatan lokasi pembangunan pabrik mini 
pengolahan kakao di Kecamatan Long Pahangai 

3.2. Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan dokumen UKL/UPL pembangunan Pabrik Mini 
3.2.1 Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan 

dokumen UKL/UPL pembangunan Pabrik Mini Long Apari 

3.2.2 Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan 
dokumen UKL/UPL pembangunan Pabrik Mini Long Pahangai 

3.3. Pembangunan Pabrik Mini pengolahan kakao Long Apari dan Long Pahangai (pekerjaan sipil, pengadan mesin) 

3.3.1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan kakao Long Apari (pekerjaan sipil, 
pengadaan mesin) 

3.3.2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan kakao Long Pahangai (pekerjaan sipil, 
pengadaan mesin) 

3.4. Pembentukan Badan Pengelola Pabrik Mini di masing-masing kecamatan 
3.4.1 Pertemuan Pembentukan badan pengelola pabrik mini di Kecamatan Long Apari 
3.4.2 Pertemuan Pembentukan badan pengelola pabrik mini di Kecamatan Long Pahangai 

4. Keluaran 4: Menguatnya kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini di Desa Tiong Ohang dan Desa
Long Pahangai I

4.1. Pelatihan teknik perawatan dan perbaikan mesin PLTMH dan mesin pengolahan kakao 

4.1.1 Pelatihan teknik perawatan dan perbaikan mesin PLTMH dan mesin pengolahan 
kakao Desa Tiong Ohang 

4.1.2 Pelatihan teknik perawatan dan perbaikan mesin PLTMH dan mesin pengolahan 
kakao Desa Long Pahangai I 

4.1.3 Pelatihan Teknik Perawatan dan perbaikan mesin pengolahan kakao Desa Tiong 
Ohang 

4.1.4 Pelatihan Teknik Perawatan dan perbaikan mesin pengolahan kakao Desa Long 
Pahangai I 
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No. Deskripsi Keluaran/Kegiatan 

Tahun 1 (2016) Tahun 2 (2017) 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

Jan- 
Mar 

Apr- 
Jun 

Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

4.3. Pendampingan pengembangan unit-unit usaha di bawah BP Pabrik Mini 
4.3.1 Pendampingan pengembangan unit-unit usaha di bawah BP Pabrik Mini Long Apari 

4.3.2 Pendampingan pengembangan unit-unit usaha di bawah BP Pabrik Mini Long 
Pahangai 

4.4. Pendampingan pengelolaan administrasi dan keuangan kepada Badan Pengelola PLTMH, Badan Pengelola Pabrik Mini dan Unit 
Usaha 

4.4.1 Pendampingan pengelolaan administrasi dan keuangan kepada Badan Pengelola 
PLTMH, Badan Pengelola Pabrik mini dan Unit Usaha di Kecamatan Long Apari 

4.4.2 
Pendampingan pengelolaan administrasi dan keuangan kepada Badan Pengelola 
PLTMH, Badan Pengelola Pabrik mini dan Unit Usaha di Kecamatan Long 
Pahangai 

5. Keluaran 5: Meningkatnya kapasitas petani kakao dalam budidaya dan pengolahan pasca panen (bekerjasama Badan Penyuluh
Pertanian Kecamatan)

5.1. Pendampingan lapangan perbaikan teknik budidaya kakao 
5.1.1 Pendampingan lapangan perbaikan teknik budidaya kakao Long Apari 
5.1.2 Pendampingan lapangan perbaikan teknik budidaya kakao Long Pahangai 
5.2. Pendampingan lapangan pengolahan pasca panen kakao 
5.2.1 Pendampingan lapangan pengolahan pasca panen kakao di Kecamatan Long Apari  

5.2.2 Pendampingan lapangan pengolahan pasca panen kakao di Kecamatan Long 
Pahangai 

" 6. Keluaran 6: Meningkatnya kapasitas petani perempuan dalam produksi  kompos dari limbah kakao
6.1. Pelatihan teknik pembuatan kompos dari limbah kakao 
6.1.1 Pelatihan teknik pembuatan kompos dari limbah kakao di Long Apari 
6.1.2 Pelatihan teknik pembuatan kompos dari limbah kakao di Long Pahangai 
6.2. Pendampingan proses produksi kompos dari limbah kakao 
6.2.1 Pendampingan proses produksi kompos dari limbah kakao Long Apari 
6.2.2 Pendampingan proses produksi kompos dari limbah kakao Long Pahangai 
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No. Deskripsi Keluaran/Kegiatan 

Tahun 1 (2016) Tahun 2 (2017) 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

Jan- 
Mar 

Apr- 
Jun 

Jul- 
Sep 

Okt- 
Des 

6.3. Pelatihan dan pendampingan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen ekonomi rumah tangga, kewirausahaan 
perempuan, lembaga keuangan perempuan) 

6.3.1 
Pelatihan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen ekonomi 
rumah tangga, kewirausahaan perempuan, lembaga keuangan perempuan) di 
Kecamatan Long Apari 

6.3.2 
Pelatihan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen ekonomi 
rumah tangga, kewirausahaan perempuan, lembaga keuangan perempuan) di 
Kecamatan Long Pahangai 

6.3.3 
Pendampingan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen 
ekonomi rumah tangga, kewirausahaan perempuan, lembaga keuangan 
perempuan) di Kecamatan Long Apari 

6.3.4 
Pendampingan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen 
ekonomi rumah tangga, kewirausahaan perempuan, lembaga keuangan 
perempuan) di Kecamatan Long Pahangai 

7. Cross Cutting Activities
7.1. Analisa Landscape Lifescape (LLA dan ESMS) 
7.1.1. Pengambilan baseline data dan analisa awal 
7.1.2. Pembaruan data dan analisa periodik 
7.1.3. Pengambilan baseline data dan analisa akhir 
7.2. Knowledge Management 
7.2.1. Dokumentasi/perekaman proses dan publikasi 
7.2.2. Lokakarya berbagi pengetahuan dan studi banding 
7.3. Monitoring dan Evaluasi 
7.3.1. Koordinasi Konsorsium 
7.3.2. Pertemuan kuartal program di kantor regional GPM & pelaporan 
7.3.3. Pertemuan tahunan program di jakarta & pelaporan 
7.3.4. Finalisasi monitoring plan di Jakarta 
7.3.5. Site visit MCA-I & GPM 
7.3.6 Pelatihan Penulisan Laporan keuangan & Monev 
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 4.5.3.  Struktur Manajemen Proyek 

Proyek akan dikelola dalam kerangka kerja bersama konsorsium, dengan membangun organ 
keputusan tertinggi yang terdapat pada Rapat Anggota Konsorsium (RAK). RAK bersidang setiap 
enam bulan sekali dan mengambil keputusan strategis mengenai struktur manajemen Proyek beserta 
pemilihan serta memberikan penilaian atas kinerja personil utama yang ditugaskan untuk mengisi 
masing-masing posisi dalam struktur. Setiap pengisian personil dalam struktur akan diupayakan dari 
anggota/staf organisasi konsorsium terlebih dahulu, sebelum melakukan perekrutan bebas jika 
diperlukan. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan utama dan ruang peningkatan 
kapasitas bagi setiap individu pilihan dari masing-masing anggota konsorsium, sesuai dengan bidang 
keahlian dan pengalamannya masing-masing. 

Proyek akan memiliki 3 jenis/tingkat kantor, yaitu kantor manajemen, kantor satelit dan kantor 
pelaksana. Kantor Manajemen akan berlokasi di Jakarta, sehingga memungkinkan koordinasi terpusat 
dan komunikasi melekat dengan pihak Yayasan KEHATI sebagai GPM Lot 1 dan MCA-Indonesia. 
Kantor Satelit akan ditempatkan di ibukota Kabupaten Mahakam Ulu di Long Bagun, untuk 
memudahkan koordinasi dengan para pihak pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, antara lain 
dengan Bappeda dan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Kemudian 2 buah Kantor Pelaksana akan 
dibangun di masing-masing kecamatan sasaran Proyek (Dalam hal ini 95% aktivitas proyek berada di 
Kabupaten Mahakam Ulu). 

KANTOR PELAKSANA 
Desa Tiong Ohang,

Kecamatan Long Apari
Kabupaten Mahakam Ulu 

KANTOR PELAKSANA 
Desa Long Pahangai I,

Kecamatan Long
Pahangai, 

Kabupaten Mahakam Ulu 

KANTOR MANAJEMEN 
Jakarta 

KANTOR SATELIT 
Long Bagun,

Kabupaten Mahakam Ulu 

Koordinasi dengan GPM dan

Penanggung jawab pelaporan
program dan keuangan periodik

Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah/SKPD Kabupaten dan
Staf Regional GPM dan MCA-



25  

RAK akan menunjuk satu orang Penanggung Jawab Proyek (PJP) yang pada situasi normal akan 
berasal dari organisasi yang ditunjuk sebagai organisasi pemimpin konsorsium, dan PJP akan 
bertindak mewakili mandat dan kepentingan RAK. Selain itu RAK juga akan menyepakati penunjukan 
1 orang Koordinator Proyek (KP) dan Wakil Koordinator Proyek (WKP), yang akan mengkoordinasikan 
pelaksanaan Proyek di tingkat Lapangan (Mahakam Ulu) yang keduanya akan bertanggung jawab 
pada pelaksanaan kegiatan Proyek di ibukota Kabupaten Mahakam Ulu (Long Bagun). 

 
PJP akan dibantu oleh 1 orang Manajer Keuangan (MK), 1 orang Staf Administrasi (SA) dan 1 orang 
Staf Akuntansi (SAT). Sedangkan KP dan WKP akan dibantu oleh 1 orang Staf Data Base (SDB) dan 
2 orang Staf Administrasi Keuangan (SAK) yang walaupun akan bekerja di Kantor Satelit namun 
memegang tanggung jawab pengelolaan keuangan bagi masing-masing Kantor  Pelaksana,  baik 
pengelolaan anggaran program maupun anggaran manajemen pada tingkat lapangan. 

 
KP dan WKP akan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli (TTA) yang akan berisi beberapa Tenaga Ahli tematik 
yang akan secara perseorangan maupun bekerja sama dalam tim untuk mendukung pelaksanaan 
Proyek sesuai keahlian yang dibutuhkan Proyek, TTA paling tidak akan terdiri dari: TA LL (Landscape- 
Lifescape) dan ESMS (Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan), TA SGIP (Rencana Integrasi 
Gender Sosial), TA M&E (Pemantauan dan Evaluasi) dan KM (Pengelolaan Pengetahuan), TA 
Produksi dan Pengolahan Kakao, TA Pengembangan UMKM dan Koperasi, serta TA tematik lain 
sesuai kebutuhan dan dinamika perkembangan pelaksanaan Proyek. TTA akan bekerja berdasarkan 
kerangka kerja, target keluaran, Tingkat Usaha (LoE) dan dalam jangka waktu tertentu, 

 
Pada tingkat tapak, KP dan WKP akan menempatkan simpul utama pengelolaan Proyek pada skala 
manajemen terkecil yaitu pada level kecamatan. Akan terdapat masing-masing 1 orang Koordinator 
Kecamatan (KK) yang bekerja secara penuh waktu di Kantor Pelaksana di Kecamatan Long Apari dan 
Kecamatan Long Pahangai I. Masing-masing Koordinator Kecamatan akan dibantu oleh 1 orang 
Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan 1 orang Pendamping Ekonomi (PE). 

 
KP dan WKP juga dapat didukung oleh Tim Pendamping Tematik (TPT) yang akan terdiri dari 
pendamping teknik pe ng e mb an ga n budidaya kakao, teknik pembangunan infrastruktur, teknik 
pengelolaan kompos dari limbah kakao, penguatan kelompok petani perempuan dan pendamping 
lainnya sesuai kebutuhan Proyek di tingkat tapak. TPT akan bekerja berdasarkan kerangka kerja, 
target keluaran, Tingkat Usaha (LoE) dan dalam jangka waktu tertentu, 

 
Untuk kebutuhan pembangunan dan operasionalisasi PLTMH, Pabrik Mini (yang akan mencakup 
mesin pengering, gudang penyimpanan kakao kering dan mesin produksi kompos dari limbah kakao), 
Proyek akan membentuk Tim Pengembang Infrastruktur (TPI). 

 
TPI memungkinkan Proyek untuk melakukan pembangunan dan operasi mandiri yang sebagian besar 
akan dikerjakan oleh personil CV RCE Engineering. Pilihan untuk menempatkan CV RCE Engineering 
sebagai tim pengembang internal dalam Proyek diambil untuk dapat  memastikan kualitas hasil 
infrastruktur yang dibangun, efisiensi biaya pengembangan dan memastikan tenggat waktu Proyek 
yang ketat dapat dipenuhi. Proyek tidak akan mengalihkan pekerjaan pembangunan infrastruktur 
kepada pihak ketiga. Khusus bagi pekerjaan sipil yang terdapat dalam rencana pengembangan 
infrastuktur, Proyek akan berusaha melibatkan masyarakat dengan menjamin adanya pengupahan 
yang wajar sesuai dengan kemampuan tenaga kerja setempat. 

 
TPI akan dipimpin oleh TA Pengembang Infrastruktur (TAPI) yang akan bekerja bersama KP dan WKP 
melakukan perencanaan dan pemantauan secara periodik, dan akan dibantu oleh 1 orang Koordinator 
teknik Pembangunan Infrastruktur (KTPI), 1 orang Pendamping Teknik (PT) di masing-masing 
kecamatan dan pekerja teknik pembangunan sesuai kebutuhan. 
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Bagan organisasi pengelola Proyek adalah sebagai berikut: 
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Sedangkan komposisi struktur pengelola proyek dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 
 

No. Posisi Kode Basis Lokasi Kerja Bertanggung 
Jawab ke Nama Organisasi 

A. TIM MANAJEMEN      

1. Penanggung Jawab 
Proyek PJP Kantor Manajemen: Jakarta Ketua Konsorsium Adi Nugroho Yayasan Penabulu 

2. Manajer Keuangan MK Kantor Manajemen: Jakarta KP Dwi Astuti Inawati Yayasan Penabulu 
3. Staff Administrasi SA Kantor Manajemen: Jakarta KP, MK Dinnie Indirawati Yayasan Penabulu 
4. Staff Akuntansi SAT Kantor Manajemen: Jakarta MK Ibnu Setiawan Yayasan Penabulu 
5. Kordinator Proyek KP Kantor Satelit: Long Bagun PJP M. Suhud Ridwan Yayasan Penabulu 

6. Wakil Koordinator 
Proyek WKP Kantor Satelit: Long Bagun KP Subhan Yayasan Penabulu 

7. Staff Data Base SDB Kantor Satelit: Long Bagun KP Galih Kusumo Yayasan Penabulu 

8. Staf Administrasi 
Keuangan SAK Kantor Satelit: Long Bagun 

(Kecamatan Long Apari) WKP, MK Hendri Kusroni Perkumpulan Putijaji 

9. Staf Administrasi 
Keuangan SAK Kantor Satelit: Long Bagun 

(Kecamatan Long Pahangai) WKP, MK Yalen Perkumpulan Putijaji 

10. Koordinator Kecamatan KK Kantor Pelaksana: Long Apari KP,WKP Iswadi Idris Yayasan Penabulu 
 

11. 
Pendamping 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
PPM 

 
Kantor Pelaksana: Long Apari 

 
KK 

 
Imang Kalet 

 
Perkumpulan Putijaji 

12. Pendamping Ekonomi PE Kantor Pelaksana: Long Apari KK Agustinus Hapui Perkumpulan Putijaji 

13. Koordinator Kecamatan KK Kantor Pelaksana: Pahangai KP. WKP Tri Yonanita Yayasan Penabulu 
 

14. 
Pendamping 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
PPM 

 
Kantor Pelaksana: Pahangai 

 
KK Demoniqus 

Lawing 

 
Perkumpulan Putijaji 

15. Pendamping Ekonomi PE Kantor Pelaksana: Pahangai KK Amos Rio Obaja Perkumpulan Putijaji 
B. TIM TENAGA AHLI      

16. Tenaga Ahli LLA dan 
ESMS TTA 64 LoE KP Astarina Eka 

Dwi Yayasan Penabulu 

17. Tenaga Ahli SGIP TTA 36 LoE KP Theresia Eko S Yayasan Penabulu 

18. Tenaga Ahli M&E TTA 44 LoE KP Abdul Ghofur Yayasan Penabulu 
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No. Posisi Kode Basis Lokasi Kerja Bertanggung 
Jawab ke Nama Organisasi 

19. Tenaga Ahli KM TTA 64 LoE KP, WKP Aris Subakti Yayasan Penabulu 
 

-   Tim Dokumentasi 
dan Publikasi 

 
TDP 

  
TTA KM 

Helmi Rafi 
Jayaputra, Bayu 
Nugraha, Agus 

 
Yayasan Penabulu 

20. Tenaga Ahli Produksi 
dan Pengolahan Kakao TTA 75 LoE KP, WKP Setiyo Yayasan Penabulu 

21. Tenaga Ahli Manajemen 
Usaha dan UMKM TTA 30 LoE KP, WKP Sony Yusuf Yayasan Penabulu 

 
22. 

Tenaga Ahli 
Perencanaan 
Usaha/Business Plan 

 
TTA 

 
30 LoE 

 
KP, WKP 

 
Muhamad Tamzil 

 
Yayasan Penabulu 

C. TIM PENGEMBANG INFRASTRUKTUR (TPI)    
 

23. 
Tenaga Ahli 
Pengembang 
Infrastruktur 

 
TAPI 

 
36 LoE 

 
KP, WKP 

 
Bayu Megantara CV RCE 

Engineering 

D. TIM PENDAMPING TEMATIK (TPT) 

24. Teknik Pembangunan 
Infrastruktur KTPI Kantor Satelit: Long Bagun: Long Apari 

dan Long Pahangai 
KP, KL, WKP, 

TAPI Ismoko CV RCE Engineering 

25. Teknik Pengembangan 
budidaya kakao TPD Kantor Pelaksana: Long Apari dan 

Long Pahangai KP, TTA Noor Hasan N Yayasan Penabulu 

26. Teknik Pengelolaan 
Kompos TPK Kantor Pelaksana: Long Apari dan 

Long Pahangai KP, TTA Eli Sunario Perkumpulan Putijaji 

27. Pendamping Teknik FT Kantor Pelaksana: Long Apari TPI, KK Markus Mereng Perkumpulan Putijaji 
28. Pendamping Teknik FT Kantor Pelaksana: Pahangai TPI, KK Liberius Iwan B Perkumpulan Putijaji 
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Kegiatan yang akan dilakukan dalam Proyek ini telah dipastikan selaras dengan arah dan rencana 
program BAPPEDA dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu. Keselarasan 
tersebut ditunjukan dengan diperolehnya surat dukungan dan Rekomendasi dari 

 Kepala Bappeda Nomor 070/79/Bapp-TU/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 
 Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 522/014/Distanhut-I/I/2016 tanggal 20 Januari 

2016 
 
 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menyatakan bahwa sebagai daerah otonomi baru pada 
prinsipnya sangat berharap adanya peran dari para pemangku kepentingan lain untuk mendukung 
percepatan pembangunan daerah Mahakam Ulu, Konsep dasar pembangunan Kabupaten Mahakam 
Ulu yang telah disepakati oleh berbagai pihak adalah pembangunan berlandaskan pemanfaatan 
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. 

 
Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai unit kerja yang tugas dan fungsinya amat berkaitan erat 
dengan masyarakat dan lingkungan hidup menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat 
memerlukan peran dari para pemangku kepentingan lain dalam mendorong produktifitas, kemandirian 
pangan dan kemandirian energi dan secara khusus menyatakan sangat mendukung pelaksanaan 
program-program MCAI di Mahakam Ulu. Dalam kaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah sedang 
menggagas terbentuknya forum koordinasi LSM/NGO yang bekerja membantu pembangunan 
Kabupaten Mahakam Ulu. 

 
Pada aspek keberlanjutan kelembagaan, Proyek bersama-sama dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten akan mendorong Pemerintahan Desa dan Kecamatan untuk dapat mengawal semua 
proses dalam pelaksanaan Proyek ini dan mendorong penerbitan SK Kepala Desa terkait 
pelembagaan Badan Pengelola PLTMH dan Surat Perjanjian Kerjasama Antar Desa untuk 
pelembagaan Badan Pengelola Pabrik Mini Pengolahan Kakao. Sedangkan keberlanjutan 
kelembagaan kelompok petani akan didorong melalui inisiasi pembentukan dan penguatan 
kelembagaan koperasi petani pada setengah tahun terakhir periode Proyek. 

 
Pada aspek keberlanjutan keuangan, terutama untuk kebutuhan biaya bagi pemeliharaan dan 
penjaminan keberlanjutan operasi PLTMH setelah masa Proyek berakhir, akan dibangun mekanisme 
dan kesepakatan untuk menyisihkan Rp 100 – Rp 150 dari setiap 1 kWh penggunaan daya listrik, baik 
bagi elektrifikasi rumah tangga maupun bagi usaha produktif skala kecil. Dengan asumsi penyisihan 
dari pengguna sebesar Rp 100 per kWh khusus bagi dana pemeliharaan tersebut, maka PLTMH 
Tepuse dengan daya 48 kWh akan mendapatkan dana pemeliharaan sebesar Rp 3.456.000 per 
bulannya, sedangkan untuk PLTMH Suwan dengan daya 16 kWh akan mendapatkan dana 
pemeliharaan sebesar Rp 1.152.000 per bulannya. 

 
Mesin pengering kakao pada pabrik mini diharapkan akan memiliki kapasitas pengeringan total 
sebesar 450 kilogram per 8 jam operasi, dan dengan asumsi layanan pengeringan sebesar 5 ton per 
bulan saja (separuh dari total jumlah panen kakao per bulan) dan dengan tarif pengeringan sekitar Rp 
1.000 per kilogram, maka akan dapat diperoleh penyisihan dana bagi pemeliharaan mesin sebesar Rp 
5.000.000 per bulannya. 

 
Selain penyisihan bagi dana pemeliharaan, Badan Pengelola PLTMH dan Pabrik Mini juga dapat 
memungut sejumlah kecil biaya/tarif tambahan sesuai kesepakatan bersama, bagi pembiayaan 
operasional Badan Pengelola itu sendiri, sejak dimulainya operasi PLTMH dan mesin pengering 
dengan model pengurangan subsidi secara bertahap, sebelum periode Proyek berakhir. 
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Pada aspek pengelolaan pengetahuan, pelatihan dan pendampingan lapangan yang menjadi 
kegiatan penguatan kapasitas utama dalam Proyek, akan menjadi ruang proses belajar bersama 
antara Badan Pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya, dokumentasi materi dalam 
bentuk modul, SOP dan panduan serta rekaman proses berupa buku atau bentuk visual lainnya juga 
akan menjadi hasil kongkrit pengelolaan pengetahuan Proyek. Hasil pengelolaan pengetahuan 
tersebut diharapkan dapat dibagikan melalui kegiatan lokakarya maupun studi banding dan dapat 
menjadi aset pemerintah daerah setempat bagi upaya replikasi proyek dan kegiatan sejenis di desa- 
desa lain. 

 
 
5. TINGKAT PENGEMBALIAN EKONOMI 

 

5.1   MANFAAT EKONOMI 
 
Potensi manfaat yang dapat diidentifikasi dari kegiatan utama Proyek adalah sebagai berikut: 

 
a. Pengurangan Biaya Bahan Bakar Fosil dari Terbangunnya PLTMH 

 
Merupakan jenis manfaat pengurangan biaya, yang diperoleh dari pembandingan/pengurangan 
biaya awal penduduk Desa Tiong Ohang sebanyak 66 KK untuk memperoleh listrik sebelum Proyek 
(biaya solar untuk genset) dengan biaya perolehan listrik yang jauh berkurang karena perolehan 
pasokan listrik dari PLTMH Tepuse. 

 
b. Peningkatan Produktivitas dari Operasionalisasi Mesin Pengeringan Kakao 

 
Merupakan jenis manfaat peningkatan produktivitas yang diperoleh dari peningkatan produktivitas 
375 petani kakao sasaran Proyek sebesar 20% dari penghasilan awal. Peningkatan produktivitas 
tersebut diharapkan terjadi dipicu dari beroperasinya mesin pengering biji kakao yang akan 
mengurangi waktu pengeringan dan peningkatan kapasitas budidaya dan pengolahan pasca panen 
petani kakao. 

 
c. Peningkatan Pendapatan dari Produksi Kompos dari Cangkang Kakao 

 
Merupakan jenis manfaat peningkatan produktivitas yang diperoleh dari penghasilan tambahan 
bagi 125 petani perempuan hasil dari pembuatan kompos yang berasal dari limbah cangkang 
kakao yang selama ini tidak termanfaatkan. Kegiatan ini dimungkinkan terlaksana melalui 
penyediaan mesin pencacah cangkang kakao di masing-masing Pabrik Mini Pengolahan Kakao 
yang dibangun oleh Proyek. 

 
Detil kerangka kerja dan logika serat alur perhitungan potensi manfaat ekonomi di atas dijelaskan 
secara rinci pada file Ms. Excel di Lampiran 7. Analisa Pengembalian Ekonomi. 

 
 
5.2.  ANALISA TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI 

 
Analisa Tingkat Pengembalian Ekonomi  yang telah diidentifikasi Proyek menghasilkan ERR Net 
Project Benefit secara agregat sebesar 14.67% dengan detil perhitungan ERR Net Project Benefit 
didokumentasikan pada file Ms. Excel di Lampiran 7. Analisa Pengembalian Ekonomi. 
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6. DESAIN, KEPATUHAN DAN PELAKSANAAN PROYEK 

 

  6.1.  ANALISIS L-L DALAM PROGRAM HIBAH PSDABM 
 
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat melalui Undang Undang 
Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur dan 
memiliki 5 Kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. 
Terdapat 49 kampung dengan luas wilayah 15.314,40 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 45.057 
jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata hanya 1,86 jiwa/km2. Sekitar 72% dari keseluruhan 
luas Kabupaten Mahakam Ulu adalah hamparan hutan hujan tropis dengan potensi hutan seluas 
2.413.322 Ha yang terjaga kelestariannya. Kawasan hulu Sungai Mahakam berada di Kecamatan Long 
Apari dengan kontur permukaan berbukit atau bergelombang dengan ketinggian mencapai 1.500 mdpl 
dan kemiringan 0-60%. 

 
Kabupaten Mahakam Ulu terletak di antara 113048’49” Bujur Timur serta di antara 1031’05” Lintang 
Utara dan 0009’00” Lintang Selatan. Adapun wilayah yang menjadi batas kabupaten Mahakam Ulu 
adalah Kabupaten Malinau dan Negara Serawak (Malaysia Timur) di sebelah Utara, Kabupaten Kutai 
Kertanegara di sebelah Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah 
Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat. 

 
Karakteristik iklim Kabupaten Mahakam Ulu termasuk kategori tropika humida dengan rata-rata curah 
hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan terendah pada bulan Agustus. Musim kemarau biasanya 
terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan 
November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi 
dengan musim peralihan pada bulan tertentu. 

 
Pada kedua kecamatan target dimana akan dibangun PLTMH memiliki curah hujan yang cukup baik 
sebagai dasar pertimbangan pembangunannya. Kecamatan Long Pahangai memiliki curah hujan yang 
konstan di setiap bulannya dengan presipitasi bahkan selama musim kemarau. Suhu rata-rata 25.5 °C 
dengan curah hujan 4026 mm/thn dan presipitasi yang stabil. Bulan terkering adalah Juli dengan curah 
hujan berkisar 242 mm, presipitasi mencapai puncaknya pada bulan April dengan rata-rata 413 mm. 
Mei adalah bulan terhangat dengan suhu rata-rata 25.9 °C, dan Januari adalah bulan terdingin 
sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 25.1 °C. 

 
Kecamatan Long Apari tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Long Pahangai yang memiliki curah 
hujan yang konstan disetiap bulannya dengan presipitasi bahkan selama musim kemarau. Suhu di sini 
rata-rata 23.4 °C dengan curah hujan 3944 mm setiap tahunnya. Bulan terkering adalah Juli dengan 
curah hujan berkisar 227 mm presipitasi. Pada April presipitasi mencapai puncaknya dengan rata-rata 
399 mm/thn. Bulan Mei adalah bulan terhangat dengan suhu rata-rata 23.7 °C, dan Bulan Januari 
adalah bulan terdingin sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 23.2 °C. 

 
Tipe ekosistem yang terdapat di kedua Kecamatan tersebut memiliki kesamaan yaitu ekosistem hutan 
rawa sekunder, hutan primer, karst, kerangas, perkebunan dan pegunungan. Tingginya keragaman 
ekosistem yang ada di kedua kecamatan tersebut membuat lokasi ini ditetapkan masuk ke dalam 
wilayah Heart of Borneo. Tingginya tipe ekosistem tentu berkorelasi positif dengan tingginya 
keanekaragaman hayati yang ada di lokasi tersebut, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya 
dijumpai tumbuhan dan hewan disana. 

 
Struktur sosial masyarakat di kedua kecamatan tersebut sebagian besar beretnis dayak yang memiliki 
tumpuan hidup bertani ladang dan mengandalkan hasil hutan bukan kayu sebagai mata pencaharian 
utama. Diwilayah perbatansan seperti di Long Apari terdapat 3 etnis dayak yaitu Dayak Penihing, 
Dayak Seputan dan Dayak Bukit. Di Long Pahangai terdapat 3 etnis dayak, yaitu Dayak Busang, Dayak 
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Kayan, Suku Long Gelat. Masyarakat pendatang (Jawa dan Bugis) lebih memfokuskan dirinya pada 
mata pencaharian perdagangan dan jasa, dengan jumlah yang tidak terlalu besar. 

 
Struktur sosial di kedua kecamatan tidak berbeda jauh yaitu berada dalam strata masyarakat madya, 
hal ini ditunjukan dari ciri-ciri kehidupan sosial dan budaya yang masih memiliki ikatan kekeluargaan 
yang masih kuat, adat istiadat dan peraturannya yang masih dihormati, sudah mulai adanya hukum 
tertulis namun tetap mempertimbangkan hokum adat serta sudah mulai munculnya kelompok- 
kelompok dan lembaga untuk mengelola sesuatu. 

 
Komposisi antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang (laki-laki 23.800 jiwa 
dan perempuan mencapai 21.256 jiwa). Akses terhadap sumber penghidupan baik di bidang 
pemerintahan maupun pengolahan sumber daya alam cukup setara dan tidak ditemui pengecualian 
khusus. Kelembagaan/kelompok perempuan sudah banyak terbentuk, antara lain seperti kelompok 
petani perempuan di beberapa kecamatan, hasil dukungan dari Badan Penyuluh Pertanian 
Kecamatan. Sampai saat ini, minimnya infrastruktur sarana umum dan pelayanan dasar pada tingkat 
kampung, seperti sekolah, rumah sakit/klinik, pasokan listrik dan air bersih serta sarana penunjang 
lainnya menyebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia 
masyarakaht Mahakam Ulu. 

 
Pada wilayah sasaran Proyek, umumnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa Tiong 
Ohang dan Long Pahangai I adalah petani ladang atau Menugal (peladang berpindah dan subsisten) 
dan berkebun. Hasil dari ladang dan kebun diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pangan saja, 
sementara untuk memenuhi  kebutuhan lainnya, masyarakat mendapatkan  penghasilan  dari 
mendulang emas secara berkelompok. Pendulangan emas liar dilakukan pada musim kemarau setiap 
tahunnya dengan durasi waktu 4 bulan, dengan penghasilan sebesar 3,5 juta rupiah per bulannya 
selama musim kemarau. Praktik pendulangan emas tersebut menggunakan merkuri dan dengan cara- 
cara yang jelas merusak kondisi ekosistem sungai. 

 
Sementara untuk hasil kakao pendapatan rata-rata per petani di 2 desa tersebut + 31 Kg kering/bulan 
(pada musim panen biasa), pada musim panen raya hasil kakao per petani mencapai + 60 Kg 
kering/bulan, dengan harga per Kg kakao kering dapat mencapai Rp 23.000, sehingga penghasilan 
maksimal yang dapat dicapai saat ini adalah sekitar 1,4 juta rupiah per bulannya. Sebagai gambaran, 
volume hasil panen petani kakao di 2 kecamatan tersebut diperkirakan sebesar 11,7 ton kakao 
basah/bulannya. Kualitas praktik dan teknik budidaya kakao yang masih cukup rendah, menyebabkan 
rendahnya produktivitas kakao di daerah tersebut. 

 
Sebagai kawasan hulu dari sebuah sungai besar kini menghadapi tantangan besar dalam 
menyeimbangkan antara tujuan konservasi daerah tangkapan air dan pelestarian kawasan hutan 
dengan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi. Ancaman terdekat adalah pembukaan lahan 
berhutan di kawasan hulu sungai untuk keperluan tambang, perkebunan sawit dan perambahan hutan 
serta konversi lahan bagi praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Proyek ingin 
mengembangkan model kelola sumber daya alam yang dapat memastikan pemenuhan tuntutan 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan 
sumber daya alam lokal secara lestari dan berkelanjutan. 

 
Sungai Mahakam merupakan sungai utama yang melintasi Kabupaten Mahakam Ulu dengan 2 anak 
sungai yang mengalir di 2 desa sasaran Proyek, yaitu Sungai Tepuse dan Sungai Suwan. 

 
 

Aliran Air 
Kapasitas  

Desa/Kecamatan 
 

Penerima Manfaat 
Debit 

(m/det) 

 
Head 

(⩟) 
 
kWh 

Elektrifikasi 
Rumah 
Tangga 

Pabrik 
Mini 

Sungai Tepuse 450 12 48 Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan Long Apari 60 KK 325 Petani 

 
Sungai Suwan 

 
50 

 
37 

 
16 

Desa Long Pahangai I, 
Kecamatan Long 
Pahangai 

 
- 

 
175 Petani 
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Sungai Tepuse (Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari) memiliki potensi 48 kWh untuk PLTMH 
yang akan memasok listrik bagi elektrifikasi rumah tangga dan pabrik mini pengolahan kakao. Terdapat 
60 KK di desa Tiong Ohang dan 13 kelompok tani calon penerima manfaat Proyek di Kecamatan Long 
Apari (10 kelompok petani kakao laki-laki dan 3 kelompok petani perempuan). Sesungguhnya 
kebutuhan elektrifikasi rumah tangga di desa tersebut mencapai 182 KK, namun karena pertimbangan 
jauhnya akses, serta terbatasnya kapasitas/potensi PLTMH, maka Proyek hanya dapat mendukung 
elektrifikasi bagi sepertiga desa Tiong Ohang. Sedangkan Sungai Suwan (Desa Long Pahangai I, 
Kecamatan Long Pangahai) memiliki potensi 16 kWh hasil revitalisasi PLTMH akan memasok listrik 
bagi pabrik mini pengolahan kakao yang akan mendukung 7 kelompok tani calon penerima manfaat (5 
kelompok petani kakao laki-laki dan 2 kelompok petani perempuan). 

 
Pembangunan PLTMH bagi elektrifikasi rumah tangga di Desa Tiong Ohang akan mengurangi 
pengeluaran masyarakat secara signifikan. Jika sebelum adanya PLTMH per KK rata-rata 
mengeluarkan Rp 1.828.000/bulan untuk pembelian solar saja, maka dengan adanya PLTMH per KK 
hanya akan mengeluarkan dana sekitar seratus ribu perbulannya untuk membayar iuran ke Badan 
Pengelola PLTMH. Pembangunan mini pabrik yang didalamnya termasuk penyediaan mesin pengering 
kakao dan mesin pencacah kulit kakao akan mempersingkat waktu pengeringan kakao menjadi 8 jam, 
yang awalnya membutuhkan waktu pengeringan 3 – 5 hari, sehingga akan mengurangi biaya upah 
pengeringan dan membuat petani lebih cepat menerima hasil panennya. Pabrik mini juga akan 
memberikan tambahan pendapatan dari pembuatan kompos yang berasal dari limbah kakao. 

 
Pembahasan detil analisa landscape-lifescape dapat dilihat pada dokumen Lampiran 8. Analisa 
Landscape-Lifescape Terbatas. 

 
 
  6.2.  STANDAR KINERJA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC PS) 
 
Dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek, akan digunakan Standar Kinerja IFC sebagai kerangka 
dasar pelaksanaan Proyek yang baik, yang mempertimbangkan aspek sosial dn lingkungan secara 
komprehensif, terutama terkait dengan karakteristik usulan Proyek. Standar kinerja IFC akan 
digunakan sebagai acuan bagian 6.3. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (ESMS). 

 
 
  6.3.  SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (ESMS) 
 
Berikut Lembar Kerja Kinerja Lingkungan dan Sosial (ESPD) Proyek yang telah disusun dengan prinsip 
kehati-hatian dan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam Proyek 
ini: 
 

A. Informasi Dasar 
1. Nama Pemohon Konsorsium yang dipimpin oleh Yayasan Penabulu, dengan 

anggota 
konsorsium: Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji dan CV Rizky 
Control 
Electrical Engineering 

2. Uraian ringkas 
tentang pengusul 
proyek  

Terkait dengan usulan Proyek, Yayasan Penabulu memiliki 
pengalaman 
sebelumnya dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air 
skala kecil dan pengembangan kelembagaan pengelola 
PLTMH berbasis masyarakat di Pakandangan, serta 
rehabilitasi DAS Cimari, di Kecamatan Pakenjeng, 
Kabupaten Garut. Yayasan Penabulu juga memiliki 
pengalaman 
pendampingan 250 petani kakao di 8 desa dengan luas lahan 
90 Ha, di 
Lhok Sukon, Aceh Utara, terutama pada aspek pengolahan, 
pengemasan 
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dan pemasaran kakao, pembuatan kompos dari limbah kakao 
serta 
dukungan bagi penguatan kelembagaan koperasi kakao. 
Sedangkan di 
Mahakam Ulu, selama dua tahun terakhir, Yayasan Penabulu 
bekerja untuk menguatkan kelembagaan LSM dan KSM yang 
bergerak di isu 
konservasi dan juga memfasilitasi penguatan kelembagaan 
pengelola dana dan program pembangunan hijau (Pokja HoB 
Kabupaten Kutai Barat). 

3. Nama proyek yang 
akan didanai oleh 
Proyek 
Kemakmuran Hijau 

Pemanfaatan Energi Terbarukan Tenaga Air Skala Kecil bagi 
Elektrifikasi Rumah Tangga dan bagi Peningkatan Usaha 
Kakao Masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long 
Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu 

4. Lokasi proyek Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten 
Mahakam Ulu 

5. Perkiraan durasi 
proyek  

Juli 2016 – Desember 2017 (18 bulan) 

6. Perkiraan biaya 
untuk kegiatan 
proyek  

Rp 19.634.311.497 

7. Tujuan proyek Proyek ingin mengembangkan model kelola sumber daya alam 
yang 
dapat memastikan pemenuhan tuntutan pembangunan dan 
peningkatan 
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa 
lingkungan dan 
sumber daya alam lokal secara lestari dan berkelanjutan. 

8. Kegiatan proyek  Kegiatan yang akan dilakukan: 
1. Pembangunan PLTMH Tepuse di Desa Tiong Ohang, 
Kecamatan 
Long Apari 
2. Revitalisasi PLTMH Suwan di Desa Long Pahangai I, 
Kecamatan 
Long Pahangai 
3. Pembangunan 2 unit Pabrik Mini pengolahan kakao di 
Kecamatan 
Long Apari dan Long Pahangai 
4. Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH 
5. Penguatan kapasitas Badan Pengelola Pabrik Mini 
6. Peningkatan kapasitas petani kakao dalam budidaya dan 
pengolahan pasca panen 
7. Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi 
kompos 
dari limbah kakao 
8. Analisa LL, ESMS, SGIP dan Pengelolaan Pengetahuan 
9. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi 

9. Adakah kegiatan 
konstruksi dalam 
proyek ini? Bila 
ada, jelaskan.  

Ada. Berupa pembangunan PLTMH Tepuse di Desa Tiong 
Ohang, Kecamatan Long Apari, Revitalisasi PLTMH Suwan di 
Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai dan  
Pembangunan 2 unit Pabrik Mini pengolahan kakao di 
Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. 
 

10. Adakah kegiatan 
yang berada di 

Tidak. Lokasi kegiatan terletak di dalam desa yang tidak 
berbatasan langsung dengan kawasan lindung. 
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dalam atau 
berbatasan 
langsung dengan 
kawasan lindung? 
Jelaskan.  

11. Standar Kinerja 
IFC 

(Silakan lihat ESMS 
Tier 1 &ESMS Tier 2 
dari Proyek 
Kemakmuran Hijau 
dan Standar Kinerja 
IFC) 

Isilah kolom di sebelah kanan untuk setiap 
Standar Kinerja yang terpicu dan berikan 
penjelasan.  

Ya Tidak 

PS1. Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan 
Dampak Lingkungan dan Sosial 

X  

Operasional PLTMH tergantung kepada debit air yang 
dipengaruhi oleh kondisi catchment area. Oleh karena itu 
pengelolaan lingkungan harus dilakukan untuk mencegah 
resiko kegagalan proyek akibat kurangnya debit air. 
Pembangunan dan pengelolaan PLTMH dipengaruhi oleh 
kondisi sosial berupa pemahaman dan keberterimaan para 
pihak terutama masyarakat penerima manfaat terhadap 
proyek. 
Operasional pabrik mini coklat tergantung kepada produksi 
coklat yang dipengaruhi oleh cara budidaya dan kondisi lahan 
masyarakat serta kesiapan masyarakat dalam mengelola mini 
pabrik. 
 
PS2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja X  
Pembangunan dan revitalisasi PLTMH serta pembangunan 
pabrik mini coklat membutuhkan tenaga kerja.  
Kegiatan pabrik mini coklat berpotensi menggunakan tenaga 
kerja perempuan. Diperlukan peningkatan pengertian bahwa 
kaum perempuan diberikan bayaran yang sama dengan laki-
laki. 
Diperlukan komitmen untuk menjaga kondisi kerja, merekrut 
dan memperlakukan tenaga kerja baik laki-laki maupun 
perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
PS3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan 
Pencemaran  

X  

Pembangunan PLTMH menggunakan sumberdaya air dari 
aliran sungai. Penggunaan sumberdaya air di hulu untuk 
kegiatan lain dapat mempengaruhi debit air yang mengaliri 
PLTMH. 
Pengoperasian pabrik mini kakao menggunakan tenaga listrik 
dari PLTMH yang juga digunakan untuk mengaliri listrik ke 
pemukiman. Efisiensi penggunaan listrik di pemukiman 
diperlukan untuk kelangsungan pabrik mini. 
Keberadaan PLTMH dikhawatirkan menimbulkan pencemaran 
limbah B3 berupa oli bekas dan kalengnya. 
PS4. Kesehatan, Keselamatan dan 
Keamanan Masyarakat 

X  

Kegiatan pembangunan PLTMH di dalamnya termasuk 
pembuatan jaringan dan pemasangan instalasi listrik berada di 
lokasi aktivitas masyarakat. Kesehatan, Keselamatan dan 
Keamanan Masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan. 
PS5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman 
Kembali Diluar Kemauan  

 X 

PLTMH dan pabrik mini membutuhkan lahan dalam 
pembangunannya. Proses pembebasan lahan menjadi hal 
yang penting untuk mecegah resiko ketidakjelasan kepemilikan 
dan hak guna lahan. 
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PS6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara 
Berkelanjutan 

X  

Ketersediaan air untuk PLTMH sangat dipengaruhi oleh 
pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di 
catchment area. 
Pembudidayaan kakao memerlukan perencanaan pengelolaan 
yang berkelanjutan untuk menjamin keberhasilannya. 
PS7. Masyarakat Adat 
Penjelasan 

 X 

Dari awal proyek ini akan berkonsultasi dengan masyarakat 
adat dalam perencanaannya. Proyek ini berpotensi melibatkan 
masyarakat adat dalam kegiatannya. 
PS8. Warisan Budaya 
Penjelasan 

 X 

Hingga pada tahap ini idak ditemukan keberadaan warisan 
budaya di lokasi proyek. 

12. Jelaskan 
kemampuan 
pemohonuntuk 
memenuhi 
persyaratan ESP 

Proyek akan melibatkan seorang Tenaga Ahli ESP (Tenaga 
Ahli LL dan 
ESMS) yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam analisa 
lingkungan dan sosial yang mampu memastikan Proyek 
menjamin 
kelestarian lingkungan dan tidak merusak tatanan sosial 
masyarakat 
yang telah ada. Spesialis akan didukung oleh pengalaman 
anggota 
konsorsium dalam pembangunan PLTMH, pengembangan 
Badan 
Pengelola PLTMH berbasis masyarakat, pemberdayaan petani 
kakao, 
dan pemberdayaan masyarakat adat. 

13. Prinsipal untuk 
ESP (nama dan 
afiliasi) 

Astarina Eka Dwi 
Tenaga Ahli LL dan ESMS 
Yayasan Penabulu 

14. Penjelasan singkat 
Kategori 
LingkunganProyek
berdasarkan: 
• Peraturan 

Menteri LH No. 
05/2012 

• Undang-
Undang No.  
32/2009 

 Dokumen 
ESMS 
Kemakmuran 
Hijau Bagian 
12.1 

Proyek masuk dalam Kategori B ESMS Framework halaman 9 
yang 
menyebutkan bahwa proyek akan menimbulkan risiko sosial 
dan 
lingkungan yang terbatas, tetapi bisa dikembalikan ke semula. 
Kegiatan pembangunan/revitalisasi PLTMH dan Pabrik Mini 
Pengolahan 
Kakao pada Proyek ini akan disertai dengan dokumen Usaha 
Kelola 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan surat 
pernyataan 
UKL/UPL yang akan diserahkan pada Pemerintah Kabupaten 
Mahakam 
Ulu melalui Badan Lingkungan Hidup 

B. Masalah dan Manajemen Kinerja Sosial dan Lingkungan 
1. Jelaskan setiap 

masalah ESP 
langsung atau/dan 
tidak langsung 
terkait dengan 
proyek yang akan 

Pembangunan/revitalisasi PLTMH dan Pabrik Mini Pengolahan 
Kakao 
Proyek tidak berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dalam 
skala 
besar. Tahapan paling penting terkait proses pembangunan 
infrastruktur adalah penyepakatan lokasi pembangunan secara 
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didanai oleh 
Proyek GP dan 
fasilitas terkait. 
Identifikasi dan 
jelaskan setiap 
potensi dampak 
berskala besar, 
signifikan, 
dan/atau tidak 
dapat dibalikkan. 

partisipatif. Sedangkan resiko sosial yang teridentifikasi adalah 
tuntutan 
pelibatan seluruh pihak lokal yang berkepentingan dalam 
pelaksanaan 
Proyek dan sebaliknya pada saat yang sama Proyek mungkin 
akan 
menemui kesulitan dalam berkoordinasi dan bekerjasama 
dengan para 
pihak pemangku kepentingan kunci di wilayah sasaran. 

2. Jelaskan setiap 
potensi dampak 
kumulatif atau 
jangka panjang 
dari Proyek 
GP/Investasi atas 
area proyek 

Infrastruktur yang akan dibangun Proyek, baik itu berupa 
PLTMH, 
Pabrik Mini (mesin pengering, mesin pencacah dan mesin 
pendukung 
lainnya) akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan 
perbaikan dalam 
jangka panjang. Jika Proyek tidak menyiapkan skema 
keberlanjutan, 
maka infrastruktur dan aset Proyek akan terbengkalai ketika 
periode 
Proyek berakhir 

3. Jelaskan setiap 
alternatif proyek 
(jika relevan) yang 
dianggap akan 
membantu 
menghindari atau 
meminimalkan 
dampak negatif: 

 
Proyek akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan 
para pihak 
lainnya dalam mensinergikan tujuan dan kegiatan dengan 
proyekproyek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan 
masyarakat 
lainnya, terutama dengan pihak Bappeda dan Dinas Pertanian 
dan 
Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu. Secara khusus, Proyek 
akan 
membangun kolaborasi dengan program-program kerja desa 
dan 
kecamatan pada wilayah sasaran Proyek 

4. Jelaskan langkah-
langkah yang 
diambil oleh 
pemohon untuk 
mengatasi masalah 
lingkungan dan 
sosial. 
Berikan penilaian 
atas kemampuan 
pemohon untuk 
merencanakan dan 
melaksanakan 
langkah-langkah 
yang dijelaskan: 

 Proyek akan menyusun Studi Kelayakan (FS), Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) dan dokumen UKL/UPL 
pembangunan, baik bagi pembangunan/revitalisasi 
PLTMH maupun bagi pembangunan 
Pabrik Mini Pengolahan Kakao pada 3 bulan pertama 
Proyek. 

 Potensi masalah sosial Proyek diantisipasi dengan 
proses 
sosialisasi Proyek di awal periode untuk mendapatkan 
persetujuan 
atas dasar informasi awal tanpa paksaan, melibatkan 
sejauh 
mungkin masyarakat setempat dalam proses 
perencanaan dan 
pembangunan infrastruktur (terutama bagi pekerjaan 
sipil), dan 
membangun Badan Pengelola milik desa/kerjasama 
antar desa. 

 Proyek mengantisipasi kebutuhan tersebut dengan 
pembentukan 
dan penguatan Badan Pengelola serta mendorong 
disepakatinya 
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pungutan bagi dana pemeliharaan atas pasokan listrik 
dan atas 
penggunaan mesin oleh masyarakat. 

 Proyek memiliki keyakinan yang memadai dalam 
merencanakan 
dan melaksanakan langkah-langkah tersebut, 
berdasarkan 
pengalaman yang dimiliki anggota konsorsium, 
khususnya dalam pembangunan PLTMH, pembentukan 
dan penguatan Badan 
Pengelola PLTMH berbasis masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat adat Dayak dan juga penguatan 
kelembagaan 
pemerintah desa 

5. Identifikasi 
pemangku 
kepentingan kunci 
dan jelaskan 
mekanisme untuk 
konsultasi 
danketerlibatan, 
dengan penekanan 
pada masyarakat 
yang berpotensi 
terkena 
dampaknya: 

Berdasarkan karakteristik Program PSDABM, Proyek secara 
khusus 
mengidentifikasi pentingnya pelibatan Pemerintah 
Daerah/Dinas pada 
tingkat Kabupaten, terutama pihak Bappeda dan Dinas 
Pertanian dan 
Kehutanan. Pelibatan para pihak kunci tersebut sudah dimulai 
dengan 
konsultasi dan perolehan surat dukungan bagi kertas konsep 
dan 
proposal Proyek. Saat Proyek dimulai, konsultasi akan kembali 
dilakukan, dan pada beberapa kegiatan antara lain pada 
sosialisasi 
awal Proyek, peletakan batu pertama, pembentukan Badan 
Pengelola, 
serta seremoni dimulainya operasi PLTM dan Pabrik Mini 
Pengolahan 
Kakao, para pihak tersebut di atas akan sangat dilibatkan. 
Proyek juga 
akan berusaha menyelaraskan dan mensinergikan kegiatan 
dengan 
rencana program yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada 
lokasi 
sasaran Proyek. 
Pada tingkat tapak, keterlibatan pemangku kepentingan kunci 
dalam 
Proyek seperti: kepala kampung/kepala desa, ketua kelompok 
tani, 
tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat akan dioptimalkan 
melalui 
pertemuan kampung dan/atau pertemuan desa. Proyek akan 
menjamin 
adanya keterlibatan perempuan/kelompok perempuan dalam 
setiap 
pertemuan baik pertemuan kelompok petani dan pertemuan 
multipihak, baik dari segi kehadiran maupun dalam skema 
pengambilan keputusan. 

Disusun dan 
disampaikan oleh: 

Astarina Eka Dwi 
Tenaga Ahli LL dan ESMS 

Tanggal:  
1 - 09 - 2016 

Diperiksa oleh:  Eko Komara 
Penanggung Jawab Proyek – 
Direktur Eksekutif Yayasan 
Penabulu 

Tanggal:  
3 - 09 - 2016 
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  6.4.  RENCANA INTEGRASI GENDER SOSIAL (SGIP) 
 
Proyek akan menjamin akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan manfaat, partisipasi 
yang sama dalam pengambilan keputusan dan kesetaraan hukum untuk pria dan wanita dan 
mengutamakan perolehan manfaat bagi kelompok rentan yang mengalami risiko kemiskinan 
dan pengucilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya, seperti 
difabel, penduduk lanjut usia dan masyarakat adat. 

 
Analisa L-L sebelumnya menemukan bahwa komposisi umum antara jumlah penduduk laki-laki 
dan perempuan di daerah sasaran hampir berimbang dan akses terhadap sumber 
penghidupan baik di bidang pemerintahan maupun pengolahan sumber daya alam cukup 
setara dan tidak ditemui pengecualian khusus. Kelembagaan/kelompok perempuan sudah 
banyak terbentuk, antara lain seperti kelompok petani perempuan, hasil dukungan dari Badan 
Penyuluh Pertanian Kecamatan. 

 
Dalam intervensinya Proyek juga telah mengidentifikasi sebanyak 5 kelompok petani 
perempuan sebagai calon penerima manfaat, 3 kelompok berada di Kecamatan Long Apari 
dan 2 kelompok di Kecamatan Long Pahangai. Dengan masing-masing kelompok terdiri dari 25 
orang, maka total anggota kelompok petani perempuan yang menjadi calon penerima manfaat 
Proyek adalah sejumlah 125 petani perempuan, atau sekitar 25% dari keseluruhan target 
jumlah petani penerima manfaat Proyek. Kegiatan yang didorong akan menjadi aktivitas 
kelompok petani perempuan adalah pembuatan kompos dari cacahan limbah kakao yang 
selama ini tidak termanfaatkan.  
 
Kompos tersebut akan menjadi pengganti pupuk kimia yang biasa digunakan pekebun dan peladang 
setempat, terutama bagi padi ladang dan sayur mayur, serta menjadi pondasi dasar bagi 
pengarusutamaan praktik pertanian berkelanjutan. Pengelolaan limbah kakao menjadi kompos 
tersebut akan memberikan pendapatan tambahan bagi para petani perempuan. 
 
Selain intervensi khusus bagi kelompok petani perempuan, Proyek juga akan memastikan keterlibatan 
perempuan dalam pertemuan kampung dan/atau pertemuan desa. Proyek akan menjamin adanya 
keterlibatan perempuan/kelompok perempuan dalam setiap pertemuan baik pertemuan kelompok 
petani dan pertemuan multi-pihak, bukan saja dari segi kehadiran namun juga dalam proses-proses 
pengambilan keputusan. 
 
Rencana Integrasi Sosial dan Gender Proyek disajikan sebagai berikut: 
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Masalah Utama dari 
Inklusi Sosial dan 

Kesetaraan Gender 

 
Kegiatan untuk 

Mengatasi Masalah 
 

Anggaran 
 

Indikator Kinerja Utama (KPI) 

 
Kurangnya keterlibatan 
perempuan dalam 
pengambilan 
keputusan dalam 
dalam forum 
multipihak untuk 
pengelolaan sumber 
daya alam yang 
berkelanjutan 

 Melibatkan secara aktif 
kelompok perempuan dan 
laki-laki, difabel dan  
lanjut usia dalam proses 
Sosialisai pembangunan 
PLTMH dan Pabrik Mini 
Kakao 

 

Anggaran kegiatan sesuai 
anggaran kegiatan yang 
sudah ditetapkan 
Rp 150.800.000 

 Terlibatnya semua komponen 
masyarakat ataupun warga yaitu 
keterwakilan perempuan dan laki-laki 
serta kelompok lanjut usia dan difabel 
dalam setiap level 
perencanaan,pelaksanaan, 
pemantauan sampai dengan evaluasi 
proyek di 2 kecamatan yaitu kec. 
Long Apari dan Kec. Long Pahangai. 

 
 Memilih dan membentuk 

perwakilan warga 
masyarakat baik laki-laki 
dan perempuan dalam 
pembentukan 
kelembagaan pengelola 
PLTMH dan 
penyepakatan skema 
pemanfaatan PLTMH 
untuk PLTMH Tepuse 
dan PLTMH Suwan 

Anggaran kegiatan sesuai 
anggaran kegiatan yang sudah 
ditetapkan 
Rp 232.000.000 

 
 Terbentuknya Badan Pengelola 

PLTMH di 2 lokasi sungai yaitu 
Tepuse dan Suwan di 2 
kecamatan, kec. Long Apari dan 
Long Pahangai 

 Adanya  dokumen Kesepakatan 
bersama atas skema 
pemanfaatan PLTMH di Tepuse 
dan Suwan 
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 Perencanaan partisipatif 
dan penyepakatan lokasi 
pembangunan pabrik mini 
pengolahan kakao 

 Penyusunan Studi 
Kelayakan (FS), Desain 
Rekayasa Terperinci (DED) 
dan dokumen UKL/UPL 
pembangunan Pabrik Mini 

 Pembangunan Pabrik Mini 
pengolahan kakao Long 
Apari dan Long Pahangai 
(pekerjaan sipil, pengadan 
mesin) 

 Pembentukan Badan 
Pengelola Pabrik Mini di 
masing-masing kecamatan 
 

Anggaran kegiatan sesuai 
anggaran kegiatan yang sudah 
ditetapkan 
Rp 58.700.000 

 Adanya dokumen studi 
kelayakan ( FS), desain 
Rekayasa Terperinci ( DED) dan 
dokumen UKL/UPL 
pembangunan Pabrik Mini 
Kakao 

 Terbangunnya Pabrik mini kakao 
di 2 kecamatan yaitu kec. Long 
Apari dan Long Pahangai 

 Terbentuknya Badan Pengelola 
Pabrik Mini Kakao 

 Adanya dokumen kesepakatan 
atas lokasi pemanfaatan lahan 
untuk pembangunan pabrik mini 
kakao 

 Adanya dokumen kesepatan 
pengelolaan pabrik mini kakao 
yang dibentuk oleh Petani di 2 
kecamatan Long Apari ( 10 
Kelompok tani laki-laki dan 3 
kelompok tani perempuan) dan 
kecamatan Long Pahangai ( 5 
kelompok tani laki-laki dan 2 
kelompok tani perempuan) 
dengan total pemanfaat pabrik 
mini kakao sejumlah 500 petani 
baik laki-laki dan perempuan. 
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 Training Pembuatan 
Kompos dari limbah 
kakao yang diikuti oleh 15 
kelompok tani dan 5 
kelompok tani perempuan 
 

Anggaran sesuai anggaran 
kegiatan yang sudah 
ditetapkan 
Rp 252.450.000 

 Adanya Unit Usaha 
Pengelolaan kompos limbah 
kakao yang dikelola oleh 5 
kelompok tani perempuan di 2 
kecamatan yaitu kec. Long 
Apapri dan Long Pahangai 

 Adanya Panduan Pengeloalaan 
kompos dari limbah tanaman 
kakao 
 

 Training Kewirausahaan  Ada kelembagaan ekonomi 
perempuan di 2 kecamatan yaitu 
Kec. Long Apari dan Kec. Long 
Pahangai 

 Training Pengelolaan 
Managemen Keuangan 
Rumah Tangga 

 Adanya Panduan pengelolaan 
keuangan rumah tangga untuk 
kelompok tani bagi 15 kelompom 
tani laki-laki dan 5 kelompok tani 
perempuan 

 Kelompok Petani Perempuan dan 
kelompok tani laki-laki mengetahu, 
memahami dan mengakui 
pentingnya pengelolaan ekonomi 
rumah tangga untuk meningkatkan 
pendapatan yang berkelanjutan 
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 Training Gender dalam 
kelembagaan keuangan 
perempuan, yang diikuti 
oleh 18 kelompok tani di 
2 kecamatan baik 
anggota kelompok tani 
laki-laki maupun 
kelompok tani laki-laki 

 Kelompok tani baik kelompok tani 
laki-laki dan kelompok perempuan, 
memahami dan mengerti, 
melaksanakan prinsip-prinsip 
gender mainstreaming, memahami 
pentingnya pembagian peran dan 
kesetaraan gender dalam 
pembangunan masyarakatnya 

 Anggota 18 kelompok tani, badan 
pengelola unit usaha dan operator 
PLTMH memahami persamaan hak 
antara laki-laki dan perempuan atas 
akses keberlanjutan sumber 
penghidupan 

Kurangnya 
partisiapasi 
keterlibatan 
perempuan dalam 
pengelolaan atau 
relasi mengelola 
keuangan rumah 
tangga 

 Peningkatan kapasitas 
teknis kelompok petani 
perempuan dalam 
budidaya dan 
pengolahan pasca 
panen kakao 

 Pendampingan 
produksi kompos 
memanfaatkan 
limbah kakao 

 Penguatan 
kelembagaan usaha 
dan simpan pinjam 
perempuan 

Anggaran sesuai dengan 
anggaran yang ditetapkan 
Rp 146.400.000 

 Terselenggaranya pelatihan dan 
pendampingan yang akan dilakukan 
bagi 5 kelompok petani perempuan 
(total 125 anggota kelompok), 
jumlah kompos yang dihasilkan dan 
jumlah tambahan pendapatan, serta 
terbangunnya mekanisme simpan 
pinjam dalam kelompok 
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7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

  7.1.  RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Aktivitas Level Indikator Definisi Satuan 
ukuran Pemilahan Frekuensi 

Pelaporan 

Data 
Dasar 
(nilai) 

Target* Asumsi untuk 
Perhitungan 

Usulan Metode 
Pengumpulan 

2016 2017 
Outcome A:  Meningkatnya pasokan listrik yang bersumber dari energi terbarukan tenaga air bagi elektrifikasi rumah tangga dan kegitan usaha kecil masyarakat 

 Outcome 
A 

Beroperasinya 
PLTMH sebesar 
48 kWh untuk 
elektrifikasi 60 KK 
dan elektrifikasi 
Pabrik Mini 
Pengolahan di 
Desa Tiong 
Ohang, Kecamatan 
Long Apari 

60 KK dan 1 
Pabrik Mini 
Pengolahan kakao 
terhubung dengan 
instalasi PLTMH 

KK, Unit Desa Triwulan 
1 sampai 
Triwulan 

5 

0 0 60 KK, 1 mini 
pabrik dan 

gudang 
penyimpanan 

Sudah 
tersusunnya DED 

dan UPL/UKL 

 Laporan Studi 
kelayakan (DED) 

 Survey rumah 
tangga dan 
stakeholder 
kunci 

  Beroperasinya 
PLTMH sebesar 
16 kWh untuk 
elektrifikasi Pabrik 
Mini Pengolahan 
di Desa Long 

1 Pabrik mini 
terhubung 
dengan 
instalasi 
PLTMH 

Unit Kecamatan Triwulan 
1 

sampai 
Triwula

n 5 

0 0 1 mini pabrik 
dan gudang 
penyimpanan 

  

Ouput 1: Terbangun dan beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 48 kWh di Sungai Tepuse di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari untuk elektrifikasi bagi rumah tangga dan Pabrik Mini pengolahan 
kakao 
Sosialisasi proyek 
dan hasil studi 
kelayakan awal (Pre-
FS) dan 
penyepakatan lokasi 
pembangunan 
PLTMH Tepuse 
 
Penyusunan Studi 
Kelayakan (FS), 
Desain Rekayasa 
Terperinci (DED) 
dan dokumen 
UKL/UPL 
pembangunan 
PLTMH Tepuse 
 
Pembangunan 
PLTMH Tepuse 
(pekerjaan sipil, 
mesin dan transmisi) 
 
Pembentukan Badan 
Pengelola dan 
penyepakatan 
skema pemanfaatan 
PLTMH Tepuse 

Output 1  Jumlah unit dan 
kWh dalam 
pembangunan 
energi terbarukan 

 Jumlah dokumen 
Desain Rekayasa 
Terperinci (DED) 

 Jumlah Dokumen 
UKL/UPL 

 Jumlah MoU 
antara 
pemerintah desa 
atas lokasi 
pembangunan 
PLTMH 

 Jumlah SK Desa 
disahkan atas 
terbentuknya 
badan pengelola 
PLTMH 

 1 Unit PLTMH: 
48 kWh 
perkiraan 
generator dan 
penggunaan 
PLTMH untuk 
mengaliri 60 KK 
serta Pabrik Mini 

 1 dokumen DED 
pembangunan 
PLTMH 

 1 Dokumen 
UKL/UPL 

 1 MoU 
pembangunan 
PLTMH yang 
ditanda tangani 
oleh kepala desa 

 1 SK, disahkan 
oleh pemerintah 
Desa Tiong 
Ohang 

kWh, 
Dokumen 

Desa Triwulan 
1 

sampai 
Triwula

n 5 

0 1 DED, 
1 MoU, 

1 UKL/UPL 

48 kWh, 
1 SK Desa 

 Pembangunan 
sesuai dengan 
rancang 
bangun dan 
spesifikasi 
PLTMH yang 
termuat di 
dokumen DED 

 Dukungan 
masyarakat, 
pemerintah 
desa, 
kecamatan dan 
BAPPEDA 

 Laporan Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) 
PLTMH 

 Dokumen MoU 
penggunaan 
lahan dan 
penerima 
manfaat 

 Dokumen 
UKL/UPL 

 SK Desa Tiong 
Ohang 

 Laporan 
kegiatan 
program 
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Output 2: Beroperasinya 1 unit PLTMH berkapasitas 16 kWh di Sungai Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai untuk elektrifikasi bagi Pabrik Mini pengolahan kakao 

Sosialisasi proyek 
dan hasil studi 
kelayakan awal 
(Pre-FS) 
revitalisasi 
PLTMH Suwan 
Penyusunan 
Studi Kelayakan 
(FS), Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) 
dan dokumen 
UKL/UPL 
revitalisasi PLTMH 
Suwan 
 
Revitalisasi PLTMH 
Suwan (pekerjaan 
sipil, mesin dan 
transmisi) 

  
Pembentukan/revit 
alisasi Badan 
Pengelola dan 
penyepakatan 
skema 
pemanfaatan 
PLTMH Suwan 
 
 

Output 2  Jumlah unit 
dan kWh 
dalam 
pembanguna
n energi 
terbarukan 

 Jumlah MoU 
antara 
pemerintah 
desa untuk 
pemanfaatan 
dari revitalisasi 
PLTMH 

 Jumlah dokumen 
Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) 

 Jumlah 
dokumen 
UKL/UPL 

 Jumlah SK 
desa disahkan 
atas 
terbentuknya 
badan 
pengelola 
PLTMH 

 1 unit PLTMH: 
16 kWh 
perkiran 
generator dan 
penggunaan 
PLTMH untuk 
mengaliri Pabrik 
Mini 

 1 dokumen 
MoU 

 1 dokumen 
DED 
pembangunan 

 1 Dokumen 
UKL/UPL 

 1 SK, disahkan 
oleh pemerintah 
Desa Long 
Pahangai I 

kWh, 
Dokumen 

Desa Triwulan 
1 

sampai 
Triwulan 

5 

0 1 DED, 
1 MoU 

1 UKL/UPL 

16 kWh, 
1 SK Desa 

Pembangunan 
sesuai dengan 
rancang 
bangun dan 
spesifikasi 
PLTMH yang 
termuat di 
dokumen DED 

 Dukungan 
masyarakat, 
pemerintah 
desa, 
kecamatan dan 
BAPPEDA 

 Laporan Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) 
PLTMH 
Dokumen 
MoU 
penggunaan 
lahan dan 
penerima 
manfaat 

 Dokumen 
UKL/UPL 

 SK Desa Tiong 
Ohang 

 Laporan kegiatan 
program 

Outcome B: Meningkatnya sarana pengolahan komoditas kakao berbasis masyarakat dan bertambahnya alternatif mata pencaharian petani perempuan 
 Outcome 

B 
 Jumlah 

individu yang 
telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik 
sebagai hasil 
dari 
beroperasiny
a  Pabrik 
Mini 
Pengolahan 
Kakao dari 
energi 
terbarukan 
PLTMH di 
Kecamatan 
Long Apari. 

 Jumlah 
individu yang 
telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik 
sebagai hasil 

Jumlah total: 500 
orang menerapkan 
teknik- teknik 
produksi atau 
pengelolaan yang 
diperkenalkan atau 
didukung oleh 
pelatihan atau 
bimbingan teknis 
(teknik kompos, 
produksi dan 
pengelolaan paska 
panen kakao). 

 
Rincian: 
 250 petani 

laki-laki dan 
75 Petani 
perempuan 
Long Apari 

 125 petani 
laki-laki dan 
50 petani 
perempuan 
di Kecamatan 

Orang Kecamatan Triwulan 
1 sampai 
Triwulan 
6 

0 225 Petani 275 Petani  Dukungan dari 
masyarakat 
dan BPP 
Kecamatan 

 Kapasitas 
mesin pabrik 
mini yang 
memenuhi 
spesifikasi 

 Tersedianya 
bahan baku 
produksi 

 Tersediannya 
metode 
budidaya dan 
pasca panen 
kakao untuk 
setiap petani 

 Laporan 
pembangunan 
mini pabrik 
sesuai hasil DED 

 Laporan 
kegiatan 

 Survey di 
kelompok tani 
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dari 
beroperasiny
a  Pabrik 
Mini 
Pengolahan 
Kakao dari 
revitalisasi 
PLTMH di 
Kecamatan 
Long 
Pahangai 

Long 
Pahangai 
 

Output 3: Terbangun dan beroperasinya 2 unit Pabrik Mini pengolahan kakao (termasuk gudang penyimpanan kakao kering didalamnya) di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai 
Perencanaan 
partisipatif dan 
penyepakatan 
lokasi 
pembangunan 
pabrik mini 
pengolahan kakao 
 
Penyusunan Studi 
Kelayakan (FS), 
Desain Rekayasa 
Terperinci (DED) 
dan dokumen 
UKL/UPL 
pembangunan 
Pabrik Mini 

  
Pembangunan 
Pabrik Mini 
pengolahan kakao 
Long Apari dan Long 
Pahangai (pekerjaan 
sipil, pengadan 
mesin) 
 
Pembentukan 
Badan Pengelola 
Pabrik Mini di 
masing-masing 
kecamatan 

Output 3  Jumlah unit 
Pabrik Mini 
Pengolahan 
Kakao di 
Kecamatan 
Long Apari dan 
Kecamatan 
Long Pahangai 

 Jumlah 
dokumen 
partisipatif 
perencanaan 
usaha 
Jumlah MoU 
penyepakatan 
lokasi 
pembangunan 
Pabrik Mini 
Pengolahan 

 Jumlah dokumen 
Desain 
Rekayasa 
Terperinci (DED) 

 Jumlah 
Dokumen 
UKL/UPL 

 Jumlah SK 
Desa 
disahkan 
atas 
terbentuknya 
badan 
pengelola 
PLTMH 

 Unit: 2 Pabrik Mini 
di kecamatan Long 
Apari dan Long 
Pahangai untuk 
peningkatan 
kualitas produksi 
biji kakao 

 2 dokumen 
partisipatif 
perencanaan 
usaha 

 2 MoU, 
 Kesepakatan 

lokasi 
pembangunan 
Pabrik Mini 

 2 Dokumen DED 
pembangunan 
Pabrik Mini 

 2 Dokumen 
UKL/UPL 

 2 SK Kecamatan, 
 disahkan oleh 

kepala Kecamatan 
Long Apari dan 
Kecamatan Long 
Pahangai I 

Unit, 
Dokumen 

Kecamatan Triwulan 
1 sampai 
Triwulan 

5 

0 2 dokumen 
partisipatif 

perencanaan 
usaha, 
2 MoU, 
2 DED, 

2 UKL/UPL 

2 Unit,  
2 SK Kecamatan 

 Mini pabrik dan 
gudang 
penyimpanan 
mampu 
mengakomodir 
kebutuhan 
peningkatan 
kualitas 
produksi kakao 
petani 

 Tersedianya 
bahan baku 
produksi 

 Dukungan dari 
masyarakat 
dan BPP 
Kecamatan 

 Kapasitas 
mesin pabrik 
mini yang 
memenuhi 
spesifikasi 
potensi 
komoditas 

 Laporan 
pembangunan 
Mini Pengolahan 
kakao sesuai 
DED 

 Dokumen 
partisipatif 
perencanaan 
usaha, 

 Dokumen MoU 
lokasinpenggun 
aan lahan 

 Dokumen 
UKL/UPL 

 Dokumen SK 
Kepala 
Kecamatan 

Outcome C: Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola PLTMH dan Pabrik Mini pengolahan kakao, meningkatnya kapasitas teknik budidaya, pengolahan kakao dan limbah kakao, serta meningkatnya 
keberdayaan kelompok petani perempuan 

 Outcome 
C 

 Jumlah Badan 
Pengelola 
PLTMH dan 
Pabrik Mini 
Pengolahan yang 
telah 
menerapkan 
peningkatan 

Jumlah: 24 
kelompok (20  
Ke lompok  
Tan i  dan 4 
Badan pengelola ) 
yang menerapkan 
teknik-teknik 
produksi atau 

Kelompok Desa, 
Kecamatan 

Triwulan 6 0 9 15  Tersediannya 
metode 
pendampingan 
budidaya  dan 
pasca panen 
tanaman kakao 

 Tidak adanya 

 Laporan 
kegiatan 
pelatihan 

 Daftar hadir 
peserta 
pelatihan 

 Dokumen SOP 
administrasi dan 
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praktik sebagai 
hasil dari 
pelatihan 

 Jumlah 
kelompok tani 
laki-laki yang 
telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik sebagai 
hasil dari 
pelatihan 
budidaya dan 
pasca panen 

 Jumlah kelompok 
kelompok tani 
perempuan 
menerapkan 
peningkatan 
praktik sebagai 
hasil dari 
pelatihan 
pengolahan 
limbah kompos 

pengelolaan yang 
diperkenalkan 
atau didukung 
oleh pelatihan 
atau bimbingan 
teknis MCA 

 
Rincian: 
 2 Badan 

Pengelola 
PLTMH 

 2 Badan 
Pengelola Mini 
Pabrik 

 15 Kelompok 
tani 

 5 Kelompok 
perempuan 

alih fungsi 
lahan 

 Semakin 
tingginya 
permintaan 
pasar 

keuangan 
 Dokumen 

panduan teknik 
budidaya, pasca 
panen dan limbah 
kakao 

Output 4: Menguatnya kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Pahangai I 
Pelatihan teknik 
perawatan dan 
perbaikan mesin 
PLTMH dan mesin 
pengolahan kakao 
 
Pelatihan 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan PLTMH dan 
Pabrik Mini 
 
Pendampingan 
pengembangan unit-
unit usaha di bawah 
pengelola Pabrik 
Mini Pendampingan 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan kepada 
Badan Pengelola 
PLTMH, Badan 
Pengelola Pabrik 
Mini dan Unit Usaha 

Output 4  Jumlah 
individu badan 
pengelola yang 
telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik 
sebagai hasil 
dari pelatihan 

 Jumlah dokumen 
manual prosedur 
perbaikan dan 
perawatan mesin 
PLTMH 

 Jumlah dokumen 
manual prosedur 
perbaikan dan 
Pendampingan 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan kepada 
Badan Pengelola 
PLTMH, Badan 
Pengelola Pabrik 
Mini dan Unit 
Usaha 

Jumlah: 28 orang 
pengelola yang 
menerapkan 
teknik- teknik 
pengelolaan yang 
diperkenalkan 
atau didukung 
oleh pelatihan 
atau bimbingan 
teknis MCA 
Rincian: 
 2 dokumen.manual 

prosedur 
perawatan dan 
pemeliharaan 
PLTMH  

 2 dokumen.manual 
prosedur 
perawatan dan 
pemeliharaan 
mesin pengering 
dan pencacah 

 4 SOP 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan 
PLTMH dan 
Pabrik Mini 

 2 Dokumen 
bisnis plan 

 2 Dokumen 

 
 

7 orang 
BP PLTMH 
Tepuse, 5 
orang BP 
PLTMH 
Suwan, 8 
Orang BP 
Mini Pabrik 
Long Apari 
dan 8 
Orang BP 
Mini Pabrik 
Long 
Pahangai 

Triwulan 
4 sampai 
Triwulan 

6 

0 0 28 orang, 
 

4 dokumen 
manual 

prosedur, 
4 SOP 

2 bisnis plan, 
2 strategi 

pemasaran, 
4 format 
laporan 

keuangan 

 Tersedianya 
metode 
pelatihan 
manajemen 
penggelolaan  
PLTMH dan 
Pengolahan 
Pabrik Mini 
yang 
partisipatif 

 Tidak 
adanya 
konflik 
antara 
badan 
pengelola 
dan 
masyarak
at 
penerima 
manfaat 

 Laporan 
pelatihan dan 
pendampingan 
Peningkatan dan 
penguatan 
kapasitas 
kelembagaan 

 Daftar hadir 
 Dokumen manual 

prosedur perawatan 
dan pemeliharaan 
PLTMH 

  Dokumen manual 
prosedur perawatan 
dan pemeliharaan 
Mini Pabrik 

 Dokumen SOP 
pengelolaan 
administrasi dan 
keuangan usaha 
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strategi 
pemasaran 

 4 Dokumen 
format laporan 
keuangan 

Output 5: Meningkatnya kapasitas petani kakao dalam budi daya dan pengolahan pasca panen (bekerjasama Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan 
Pendampingan 
lapangan 
perbaikan teknik 
budidaya kakao 
 
Pendampingan 
lapangan 
pengolahan pasca 
panen kakao 

Output 5  Jumlah petani 
yang telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik sebagai 
hasil dari 
pelatihan 

 
 Jumlah 

dokumen dalam 
mendukung 
kegiatan 
pendampingan 

Jumlah: 375 
petani 
menerapkan 
teknik- teknik 
pengelolaan 
budidaya dan 
paska panen 
yang 
diperkenalkan 
atau didukung 
oleh pelatihan 
atau bimbingan 
teknis MCA 
Jumlah: 30 
panduan 
 15 dokumen 

panduan 
teknik 
budidaya 
tanaman 
kakao 

 15 dokumen 
panduan 
teknik pasca 
panen kakao 

Orang, 
Dokumen 

Kecamatan Triwulan 
2 sampai 
Triwulan 

6 

0 175 Petani,  
7 Panduan 

200 Petani,  
8 Panduan 

 Tersediannya 
metode 
pendampingan 
budidaya  dan 
pasca panen 
tanaman kakao 

 Tidak adanya 
alih fungsi 
lahan 

 Semakin 
tingginya 
permintaan 
pasar 

 Laporan 
pendampingan 
Peningkatan 
kapasitas teknik 
budidaya tanaman 
dan pasca panen 

 Daftar 
hadir 

 Dokumen 
panduan 
budidaya 
dan pasca 
panen 

Output 6: Meningkatnya kapasitas petani perempuan dalam produksi  kompos dari limbah kakao 
Pelatihan teknik 
pembuatan kompos 
dari limbah kakao 

 
Pendampingan 
proses produksi 
kompos dari limbah 
kakao 

 
Pelatihan dan 
pendampingan 
peningkatan 
keberdayaan 
kelompok 
perempuan 

Output 6  Jumlah 
individu 
perempuan 
yang telah 
menerapkan 
peningkatan 
praktik 
sebagai hasil 
dari pelatihan 

 Jumlah 
dokumen 
panduan 
pengeolahan 
kompos 

 Dokume 
laporan 
pendampingan 
(manajemen 
ekonomi 
rumah tangga, 
kewirausahaan 
perempuan, 
lembaga 
keuangan 
perempuan) 

 Jumlah: 125 
orang 
perempuan, 
merupakan 
jumlah yang 
menerapkan 
teknik 
pembuatan 
kompos yang 
diperkenalkan 
atau didukung 
oleh pelatihan 
atau bimbingan 
teknis 

 Jumlah: 5 
dokumen 
panduan 
produksi 
kompos 

 Jumlah: 5 
dokumen 
pendampingan 
(manajemen 
pemberdayaan 
perempuan 

Orang, 
dokumen 

Kecamatan Triwulan 
2 sampai 
Triwulan 

6 

0 50 orang,  
4 Dokumen 

75 orang,  
6 Dokumen 

 Kesadaran 
kelompok 
perempuan 
dalam 
mendukung 
pendapatan 
rumah tanngga 

 Tersediannya 
stock bahan 
baku yang 
kontinu 

 Tidak adanya 
degradasi 
lahan kakao 

 Dukungan 
pemerintah 
desa, kec,  BPP 

 Laporan 
pendampingan 
pemberdayaan 
kelompok 
perempuan 

 Daftar 
hadir 

 Dokumen 
panduan 
limbah 
kakao 
(kompos) 
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  7.2.  PERTANYAAN EVALUASI 
 
Evaluasi merupakan penilaian sistematis mengenai perkembangan, relevansi, efisiensi, efektivitas, 
dan dampak Proyek. Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah program yang dirancang, dilaksanakan, 
dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek. Proyek akan melakukan evaluasi 
selama 2 kali, yaitu evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir setalah proyek akan berakhir. 
Proses evaluasi dilakukan oleh pihak di luar pelaksana Proyek, dengan kombinasi metode kualitatif 
dan kuantitatif yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder baik oleh pelaksana 
Proyek maupun diluar pelaksana Proyek. Berikut tahapan evaluasi yang akan dilakukan: 

 
A. Evaluasi Tengah Periode 

 
Evaluasi ini melihat dan menilai perkembangan capaian, relevansi dan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan Proyek. 

 
Evaluasi Pertanyaan Kunci 

Perkembangan 
Capaian 
Proyek 

 Apakah proyek yang sudah dilakukan sampai kuartal 4 telah 
memperlihatkan 50% indikator keberhasilan proyek? 

 Apakah proyek sudah mncapai 50% dari indikator tujuan yang telah 
ditetapkan? 

Relevansi 
Proyek 

 Bagaimana relevansi kegiatan proyek telah menyumbang keluaran 
(output) proyek (output)? 

 Bagaimana keterlibatan penerima manfaaat dalam relevansi proyek? 
 Bagaimana indikator pelaksanaan kegiatan relevan dengan tujuan proyek? 
 Apakah input yang diberikan relevan menyumbang kegiatan proyek? 

Efektivitas 
Proyek 

 Apakah kegiatan proyek efektif dijalankan oleh pelaksana proyek? 
 Seberapa jauh efektifitas kegiatan proyek mendukung keluaran (output) dan 

tujuan proyek? 
 Bagaimana efektifitas input dalam mendukugn keluaran dan tujuan proyek? 

Efisiensi 
Proyek 

 Apakah kegiatan proyek efissien dalam pengalokasian anggaran dan 
sumber daya yang ada? 

 

B. Final Evaluasi 
 
Evaluasi akhir akan dilakukan pada Kuartal 7 dimana akan melibatkan evaluator eksternal yang 
independen. Pada evaluasi akhir, akan dinilai empat (4) hal dalam evaluasi yaitu: dampak, capaian, 
relevansi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Proyek. 

 
Evaluasi Pertanyaan Kunci 
Dampak 
Proyek 

 Apa perubahan yang dihasilkan dari proyek? 
 Apa pembelajaran dari dampak proyek baik oleh pelaksana proyek maupun 

penerima manfaat? 
Capaian 
Proyek 

 Apa capaian proyek yang telah dilakukan? 
 Apakah indikator tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai? 
 Apa yang sudah dihasilkan dari capaian proyek? 

Relevansi 
Proyek 

 Bagaimana relevansi kegiatan proyek telah menyumbang keluaran 
(output) proyek (output)? 

 Bagaimana keterlibatan penerima manfaaat dalam relevansi proyek? 
 Bagaimana indikator pelaksanaan kegiatan relevan dengan tujuan proyek? 
 Apakah input yang diberikan relevan menyumbang kegiatan proyek? 

Efektivitas 
Proyek 

 Apakah kegiatan proyek efektif dijalankan oleh pelaksana proyek? 
 Seberapa jauh efektifitas kegiatan proyek mendukung keluaran (output) dan 

tujuan proyek? 
 Bagaimana efektifitas input dalam mendukung keluaran dan tujuan proyek? 
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8. AUDIT 

 

Sesuai aturan Program Hibah PSDABM dan MCA-Indonesia, Proyek akan diaudit oleh auditor 
independen setelah periode Proyek berakhir. Obyek audit adalah Laporan Akuntabilitas Keuangan 
Proyek (Project Fund Accountability Statement) untuk periode Proyek sesuai dengan perjanjian hibah 
dengan MCA-Indonesia. 

 
Biaya audit indikatif Proyek (termasuk biaya pemeriksaan lapangan) adalah sebesar Rp 150.000.000, 
mencakup periode audit mulai dari Juli 2016 hingga 30 Juni 2017 dan akan dilaksanakan 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar 
tersebut mengharuskan auditor independen untuk melaksanakan audit yang meliputi pemeriksaan, 
atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan, serta juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi 
signifikan yang dibuat oleh manajemen. 

 
Laporan auditor independen akan disampaikan secara tepat waktu dan diserahkan kepada MCA- 
Indonesia paling lambat pada akhir Januari 2018, sebelum penerimaan laporan akhir dan pembayaran 
akhir hibah. 




