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I. Pandahuluan 
 
Berdasarkan perkiraan INFORSE (2009) di Eropah, untuk menstabilkan konsentrasi gas 

rumah kaca, menjelang tahun 2050, khususnya CO2 pada tingkat 550 ppm di atmosfer maka 
untuk skenario 100% pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan maka peran dari energi 
surya dan biomassa seperti ditunjukkan oleh Gbr 1 akan menjadi sangat menonjol. Bila 
skenario dapat dilaksanakan maka konsentrasi gas CO2 diatmosfir secara bertahap dikurang 
seprti pada Gbr.2. Menjelang tahun 2050 diperkirakan negara-negara maju akan kekurangan 
sumber energi primernya, sedangkan negara-negara berkembang walaupun tingkat konsumsi 
energi perkapita meningkat dari tahun 2000 dari sekiar 2000 kWh/kapita menjadi lebih dari 
dua kali lipat dalam tahun 2050, yaitu menjadi sekitar 4500  kWh. Dilain fihak ketersedian 
sumber energi primer akan semakin menipis di negara maju menjadi sekitar 7000 an TWh 
dibanding negara berkembang walaupun kebutuhan energinya makin meningkat sumber 
energi primernya masa pada posisi sekitar lima kali lipatnya, yaitu sebesar 31,000 TWh. 

 
Gambar 1.Perbandingan antara.konsumsi energi primer berdasarkan IEA(1998 yang diekstrapolasi 

ke 2000 sambil mengikuti kecenderungan 1995-1998) dan kondisi  2050, berdasarkan  GRES (Global 
Renewable Energy Supply)-INFORSE 2009. 

Bagi Indonesia bila perkiraan INFORSE bisa benar adanya, maka kita perlu 
mengembangkan energi berbasis energi surya dan biomassa mengingat potensi kedua sumber 
energi tersebut cukup potensial. Berdasarkan perkiraan negara kita mempunyai potensi 
limbah biomassa mendekati 51 GWe (ESDM,2008), belum termasuk sumber minyak nabati 
yang berasal dari berbagai tanaman seperti kelapa sawit, jarak,  nyamplung, bintaro dll. untuk 
bahan bio-diesel dan tebu, singkong, ubi jalar, sagu dll.untuk bio-ethanol. Sebagai negara 
yang berada dibawah garis katulistiwa, potensi sumber energi surya  berada pada tingkat 4,8-
5,2 kWh/m2/hari. Potensi diatas belum ditambah dengan sumber energi panas bumi kita yang 
diperkirakan terbesar didunia dengan kapasitas 27,000 MWe. 
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Gambar 2. Contoh skenario pengurangan emisi gas CO2 sesuai GRES dengan sasaran total emisi 

CO2 pada abad ke 21 menjadi  250 Gton Carbon.  

 
Indonesia sendiri dalam mengantisispasi krisis energi masalah dan perubahan iklim 

global telah merumuskan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional (BP-PEN, 2005-2025) dan 
melalui INPRES No. 5, tahun 2006, menentukan peta jalan (road map) pemanfaatan sumber 
energi yang tersedia dalam negeri dalam bentuk bauran energi yang optimal yang dapat 
menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun sambil menekan emisi gas rumah 
kaca (GRK)  seperti terlihat pada Gbr.3. Menurut peta jalan tsb. yang dibuat sebelum 
terjadinya krisis finansial global tahun 2008-2009, peranan minyak bumi akan menurun 
menjadi 20%, gas dan batu bara akan meningkat menjadi masing-masing 30% dan 33%. 
Tentunya dengan adanya krisis finansial global dimana Indonesia juga terkena dampaknya 
skenario BP-PEN diatas perlu kiranya direvisi dan dirumuskan kembali sebagai pedoman 
pembangunan ekonomi ke depan. Perumusan kembali proyeksi pasokan/bauran energi 
nasional perlu memperhatikan kemampuan kita untuk menghasilkan minyak bumi yang 
berdasarkan kurva Hubbert (Foell, 1983) proyeksi produksi kita tahun 2025 hanya tinggal 
sekitar 100 juta SBM (Setara barel minyak) sedangkan skenario konservasi ESDM 
mengalokasikan BBM berada pada tingkat 600- an juta SBM. (BP-PEN 2005-2025, Inpres, 
No.5, 2006). Dari hasil  kurva Hubbert Foell (1983) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 
539 juta SBM dibandingkan skenario konservasi ESDM (BP-PEN 2005-2025). Hal ini 
tentunya akan berlaku juga untuk perkiraan pasokan sumber energi terbarukan yang juga 
pengadaannya tergantung dari ketersediaan dana APBN dan realisasi pengadaannya selama 
ini.  Gbr.4, menunjukkan perkiraan pasokan sumber energi terbarukan berdasarkan BP-PEN 
2005-2025. Permasalahan yang ada dalam proyeksi pemenuhan sasaran pasokan adalah 
kurangnya data realisasi serta kebutuhan dana. Dari data yang tersedia hanya data instalasi 
dan estimasi pemanfaatan energi mikro/piko hidro program DME (Desa Mandiri Energi) dan 
panas bumi saja yang mungkin dapat diperkirakan , sedangkan pemanfaatan sumber energi 
terbarukan lainnya (surya termal, surya elektrik, bayu, biomassa) menghadapi kendala 
langkanya catatan pengguna.  
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Gambar 3. Model Markal untuk proyek produksi  sumber Energi Terbarukan (MARKAL, 

2007, Foell, 1983). 
 

 
 
Gambar 4. Perkiraan pasokan sumber energi terbarukan berdasarkan BP-PEN 2005-2025. 
 
 

II. Penguasaan Teknologi Berbasis SET 
 

2.1. Energi biomassa dan energi surya 
 

 Indonesia mempunyai potensi sumber energi biomassa sekitar 50 GWe, sedangkan 
surya antara 4,8-5,2 kWh/m2/hari. Sumber energi biomassa dan surya merupakan bagian dari 
sumber energi terbarukan yang sifatnya bersih dan saat penggunaannya tidak menghasilkan 
emisi gas rumah kaca. Kedua sumber energi terbarukan sudah sejak lama dimanfaatkan di 
negara kita walaupun energi biomassa dalam bentuk bahan bakar cair (bio-diesel dan bio-
ethanol) baru berkembang pada beberapa tahun terakhir setelah Indonesia terpaksa menjadi 
pengimpor BBM (oil net importer). Penerapan solar PV juga sudah lama sejak awal 1970an 
tetapi mengalami kendala karena pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan rumah tangga 
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untuk penerangan dan tidak untuk kegiatan produktip. Masalah lain ketersedian kegiatan 
pelayanan purna jual serta buku pedoman sehingga beberapa komponen sistem yang dikenal 
dengan SHS (Solar Home System) digunakan untuk keperluan lain yang menyebabkan 
kurang berfungsinya sistem secara optimal dan bahkan banyak yang gagal berfungsi 
samasekali. Disamping itu umumnya introduksi teknologi banyak ditangani oleh pemerintah 
dalam bentuk bantuan sosial sehingga  peranan fihak swasta menjadi berkurang. 
 Kecuali Solar PV dan pembangkit listrik surya termal (steam turbin), teknologi 
pemanfaatan energi surya termal untuk tujuan pemanasan/pengeringan dan pendinginan 
maupun teknologi konversi energi biomassa untuk pembuatan bahan bakar padat, cair dan 
gas sudah dapat dikuasai oleh bangsa kita. Walaupun demikian pemanfaatan dari berbagai 
teknologi tsb, masih terbatas pada kegiatan penelitian ataupun mengisi program pemerintah 
seperti program DME (Desa Mandiri Energi) dan belum banyak sektor swasta yang terlibat 
(Menkoekuin, 2008). Hal ini telah menyebabkan belum banyaknya teknologi berbasis sumber 
energi terbarukan yang mendapatkan nomor SNI maupun paten. Diseminasi teknologi masih 
terkendalam dalam berbagai hal antara lain sistem penganggaran yang belum bersifat jangka 
panjang (multi years) dan belum terjadinya sinergi berbagai program terkait (DRN, Dikti, 
Departemen Teknis). 

 
Teknologi  berbasis energi surya dan biomassa dapat dijabarkan sbb.: 
 
1 Teknologi Energi surya meliputi: 

 
1) Surya Elektrik (Solar PV) sebagai catu daya, untuk berbagai kerja seperti 

untuk penerangan, pompa air, pendinginan termoelektrik dsb. 
 

2) Surya termal 
a. Surya langsung (pengeringan, pemanasan (solar water heater, solar 

cooker), pendinginan (absorpsi, adsorpsi), penyulingan air bersih, 
pembangkit listrik tenaga uap, pemaanas pembakaran eksternal (Stirling 
engine), penyinaran (day lighting), dll. 

b. Surya pasif (tak langsung) berupa OTEC,  pendinginan nokturnal,  
 untuk penyegaran udara (AC) atau peyimpan komoditas pertanian dan 
perikanan. 

  
2 Teknologi konversi energi biomassa menjadi 

 
1) Bahan bakar padat: 

a. Pembuatan arang 
b. Briket limbah organik 
c. Pellet 

2) Bahan bakar cair 
a. Bio-diesel melalui proses transesterifikasi (BPPT, ITB, IPB, UGM,dll.) 
b. Bio-ethanol melalui proses fermentasi (MEDCO) 

3) Bahan bakar gas 
a. Gasifikasi/ CHP (combined heat and power) 
b. Biogas 
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2.2 Penguasaan Teknologi Berbais SET lainnya 
 

 Pengertian penguasaan teknologi yang dimaksud dalam makalah ini dapat diartikan 
sebagai kemampuan rekayasa dan rancang bangun suatu teknologi, tetapi dapat juga berart 
sesorang mampu memanfaatkannya sehingga dapat menguntungkan. Tabel 1. Adalah daftar 
dari sebagian dari teknologi berbasis SET yang sudah mampu dikuasasi oleh bangsa kita. 
Pada Tabel 1 tsb. disajikan juga data biaya instalasi maupun dalam bentuk biaya produksi 
energinya berdasarkan FOB Jakarta yang merupakan hasil kerjasama METI (Masyarakat 
Energi Terbarukan Indonesia) dan DJLPE (Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan 
Energi). Dari Tabel 1 tsb dapat di ketahui bahwa hampir semua teknologi energi terbarukan 
kecuali PV dan bayu sudah dapat bersaing  dengan energi fosil walaupun tanpa subsidi.  

 
Tabel 1. Satuan biaya pembangkitan dan produksi sumber energi terbarukan , 
FOB Jakarta.(DJLPE,2000) 

 
 

2.3 Penguasaan Teknologi dan SNI 
  
 Untuk dapat memacu penyusunan SNI dalam bidang teknologi berbasis SET perlu 
kiranya adanya kesamaan persepsi masyarakat mengenai arti suatu standard. 
 

a. Suatu standard adalah suatu bentuk informasi dan saran tentang suatu teknologi 
b. Pemanfaatan teknologi tsb.  bagi sesorang yang terlibat di sektor indutri ataupun 

perdagangan adalah bersifat sukarela. 
c. Penyusun suatu standard tidak bertanggung jawab atas hasil pemanfaatan standard tsb. 
d. Sifat kesamaan (conformity) suatu standard tidak menjamin kesesuainnya dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Pengguna standard bertanggung jawab untuk melindungi diri terhadap klaim ketidak 

berhasilan penggunaan suatu standard. 
 

 Seperti disajikan pada Tabel 2, beberapa diantara teknologi yang disebutkan pada 
Tabel 1 sudah mendapatkan No.SNInya seperti untuk mikro hidro, angin  dan solar PV. Jenis 
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teknologi lainnya ada yang sudah mendapatkan nomor registrasi paten seperti pengering 
surya dan pendinginan nokturnal seperti disajikan pada Tabel 3. Pemanfaatan teknologi 
berbasis dan sebagian besar sudah kompetitip dan menguntungkan tsb.tentu akan membantu 
dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Walaupun demikian sampai ini minat 
fihak swasta untuk beramai-ramai memanfaatkan teknologi bersih tsb. masih ditunggu. 
 Dengan kurangnya partisipasi investor swasta untuk memanfaatkan teknologi berbasis 
SET ini telah menyebabkan kurangnya minat para peneliti dan investor untuk mendaftarkan 
hasil uji invensinya kepada BSN. Dari segi kebijakan pemerintah masih terdapat kelemahan 
dengan belum diaturnya kebijakan harga energi yang dapat memacu perkembangan teknologi 
berbasis SET seperti struktur harga yang belum memasukkan aspek lingkungan, belum 
jelasnya kebijakan insentif seperti kebijakan feed-in tariff (pemerintah membayar selisih 
biaya produksi ), kebijakan RD/D yang belum secara maksimal menyediakan dana untuk 
pengemabangan berbagai teknologi berbasis SET. Permasalahan lain adalah bahwa untuk 
membuat suatu standar diperlukan intrumentasi yang lengkap serta laboratorium uji yang 
telah mendapat sertifikasi dan akreditasi. 
 Terbentuknya Komisi Teknis Sumber Energi Baru Terbarukan di DRN serta program 
DME (Desa Mandiri Energi) dari pemerintah diharapkan mampu untuk memacu pemanfaatan 
teknologi bersih ini termasuk penyusunan SNI terkait.  
 
Tabel 2. Daftar SNI beberapa teknologi berbasis SET 
 
SNI 04-3850.1-1995 
Photovoltaic moduls. Part 1 : General  

SNI 04-3850.2-1995 
Photovoltaic moduls. Part 2 : Characteristics measurements of current voltage 
cells/photovoltaic moduls 

SNI 04-3851.1-1995 
Wind energy conversion system. Part 1 : General 

SNI 04-3851.2-1995 
Wind energy conversion system. Part 2 : Guide for measurement approach of wind's speed 
and direction, calculation for power and wind energy and wind turbine 

SNI 04-6953-2003 Pembangkit listrik hidro skala kecil 

SNI 04-3849.2-1995 
Rural electricity generators. Part 2 : Micro hydro electric power plant capacity up to 50 KW 
Section 2 : Fabrication, installation and testing 
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Tabel  3. Daftar usulan paten teknologi berbasis SET 
Judul No Patent 

Sistem Pengering Dengan Tenaga Surya, Angin Dan Biomassa P00200500504 

Unit Pengering Dengan Tenaga Surya, Angin Dan Biomassa P00200200788 

Pengering surya resirkulasi tipe silider vertikal P00200800439  

Pengering surya resirkulasi tipe ruang pengring miring P00200800460  

Sistem Pendingin Dengan Fluida Kerja Air Murni P00200200254 

 
 

III. Upaya diseminasi teknologi energi terbarukan di Indonesia 
 

 
  Sejak tahun 2007 pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Ekuin telah memulai 

suatu program nasional Desa Mandiri Energi dengan sasaran 100 DME berbasis BBN dan 
100 lainnya memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya (DJLPE, 2007). Rencana 
program DME ini akan terus meningkatkan peserta Jumlah DME tiap tahunnya, yaitu 
masing-masing 250 desa berbasisi BBN dan non-BBN pada tahun 2008, 500 desa masing-
masing tahun 2009, dst.Tujuan utama dari program ini adalah terciptanya budaya mandiri 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan energi baik untuk kebutuhan rumah 
tangga, industri maupun transportasi.  

Tetapi seperti terlihat pada Tabel 4, saat ini pemanfaatan perlatan konversi energi 
umumnya masih terbatas untuk pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga untuk memasak 
dan penerangan.(UNSADA, 2009). Karena itu konsep DME ini kelihatannya dapat 
dipadukan dengan konsep Desa E3i (Energi terbarukan, ekonomi dan lingkungan yang 
mandiri) dari Universitas Darma Persada (UNSADA) seperti dikenalkan pada seminar 
nasional dan pelatihan bulan Mei 2007. (UNSADA, 2007). Pemikiran dasar dari Konsep 
Desa E3i sudah dirintis melalui program sosialisasi UPSK (Unit Pengolahan Skala Kecil), 
yaitu suatu unit pengolahan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan (SET) setempat 
sebagai langkah awal proses pembangunan desa mandiri untuk tujuan akumulasi sumber 
kapital (Kamaruddin, 2007). Konsep Desa Mandiri E3i, pada prinsipnya adalah menciptakan 
kondisi dimana masyarakat desa mampu memanfaatkan (SET) setempat untuk meingkatkan 
nilai tambah produk lokal sehingga tercipta berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung 
secara harmoni dengan lingkungan. Melalui pembangunan UPSK seperti terlihat pada Gbr. 5 
dan 6. Maka diharapkan desa mampu mengakumulasikan kapital secara mandiri sehingga 
dapat memanfaatkan sumber pendanaan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat dan bahkan mampu untuk membangun infrastruktur serta tata ruang dan 
lingkungan desa yang dapat menjamin terciptanya pemukiman yang berkelanjutan. 
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Dari hasil evaluasi pelaksanaan program DME yang dilaksanakan pada Rapat 
Kordinasi Regional Wilayah Timur di Mataram beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa 
realiasi  Program DME sampai dengan bulan  Juni 2009 adalah sebanyak 628 DME yang 
terdiri dari DME berbasis  PLTMH sebanyak 233 desa, DME berbasis  PLTS terpadu 
sebanyak 134 desa, DME berbasis   Biofuel (jarak pagar, bioetanol) sebanyak  218 desa, 
DME berbasis   Biogas sebanyak 23 desa, DME berbasis angin/bayu sebanyak 20 PLTB.  
Dari hasil pemanfaatan teknologi berbasis sumber energi terbarukan ini telah terjadi 
penghematan penggunaan BBM sebesar 43.400 kL/tahun atau setara dengan penghematan 
Rp.200 milyar/tahun. Besarnya pengggunaan anggaran baik pusat maupun daerah sejak tahun 
2007 terhitung sebesar 470 milyar rupiah berarti rata-rata desa DME mendapat anggaran 
sebesar Rp.0,24 milliar/desa/tahun selama tiga tahun.  

Disamping keberhasilan program DME seperti disebutkan diatas masih terdapat 
berbagai kendala untuk memacu pemanfaatan teknologi berbasis SET. Kendala tsb. antara 
lain pemanfaatan energi yang dihasilkan dari program baik berupa listrik maupun bahan  
bakar (gas atau biofuel) masih terbatas keda pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga untuk 
memasak dan penerangan. Pada konsep desa E3i yang diusulkan oleh penulis, memberi 
prioritas pemanfaatan teknologi berbasis SET langsung untuk tujuan peningkatan nilai 
tambah baik dalam bentuk pengolahan primer seperti pengeringan dan pendinginan hasil 
pertanian maupun dalam bentuk bahan jadi seperti produksi kopi bubuk dalam bentuk 
bungkusan .  Kegiatan semacam ini dilakukan oleh Unit Pengolahan Skala Kecil, yang 
sebagian atau seluruh pasokan energinya berasal dari SET (Kamaruddin A, 2007). Gbr.5 dan 
6 adalah contoh UPSK dalam bentuk pengolahan primer dan dalam bentuk hasil pabrik 
pengolahan. Gbr 5 merupakan aplikasi teknologi energi terbarukan untuk peningkatan nilai 
tambah dalam bentuk bahan olahan primer seperti wet blue (kulit binatang) sedangkan Gbr. 6 
merupakan bentuk UPSK dalam bentuk kopi bubuk. 

 

 
Gambar 5. Unit pengeringan kulit dengan pengering surya ICDC (Unsada,2009) 
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Gambar 6. UPSK untuk kopi di Sumbawa (CREATA-IPB, 2000) 
 

Hasil inovasi perguruan tinggi dalam berbagai teknologi berbasisi SET, seperti 
disebutkan diatas sebenarnya tidaklah mahal seperti yang sering dikemukakan oleh berbagai 
fihak dan bahkan dengan bunga pinjaman komersialpun masih dapat menguntungkan. Selain 
menciptakan lapangan kerja di perdesaan, sinergi berbagai program terkait diseminasi 
teknologi berbasis SET dapat mempercepat adaptasinya di negara kita. Salah satu caranya 
antara lain dengan  memadukan program RD/D dengan program DME seperti dengan 
pembangkit mikro-hidro karena umumnya penggunaan listrik di desa hanya pada malam hari. 
Tentu banyak lagi innovasi-inovasi yang telah dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun 
Litbang berbagai Departemen yang perlu didukung bersama implementasinya sehingga dapat 
akhirnya memberikan manfaat. Yang diperlukan disini adalah sinergisme antar berbagai 
program termasuk kegiatan monitoring hasil implementasinya sehingga secara bertahap 
pemanfaatan teknologi berbasis SET  dapat menjadi bagian dari teknologi lain yang sudah 
mapan.  

 
Gambar 7. Parameter kesinambungan untuk kegiatan pengeringan dengan energi surya 

di Garut (UNSADA, 2009) 
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Untuk mengawal keberlangsungan pemanfaatan teknologi berbasis SET ini peranan 
perguruan tinggi setempat sangatlah penting. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan program 
DME/Desa E3i dilingkungannya baik untuk kegiatan KKN, skripsi, tesis maupun disertasi. 
Perguruan tinggi saat ini mempunyai akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber 
pendanaan baik dari pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun bantuan LN. Gbr 7 dan 8. 
Merupakan suatu usulan penulis dalam melakukan monitoring dan evaluasi suatu program 
DME /Desa E3i, selain mengkaji kelayaakaan usahanya. Dengan membandingkan nilai dari 
parameter kesinambungan ini diharapkan disusun dan dirumuskan strategi pengembangannya 
dimasa depan. Umpamanya suatu UPSK yang mempunyai nilai a yang lebih besar dapat 
diartikan kemampuan manajerialnya  lebih baik dari yang mempunyai nilai a lebih kecil 
sedangkan bila nilai parameter b lebih kecil maka perlu diperhatikan apakah jenis teknologi 
yang diaplikasikan sudah sesuai atau apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan standard 
operasi yang ditetapkan. 

 

 
 

Gambar 8. Parameter kesinambungan pengelolan pembangkit mikro-hidro G. Halu 
(UNSADA,2009). 

 
IV. Penutup  

 
 Pemanfaatan teknologi berbasis SET diharapkan dapat membantu upaya untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim serta pemanasan global. Sayangnya sampai saat ini 
keterlibatan fihak swasta untuk memanfaatkan teknologi berbasis SET masih kurang, 
walaupun teknologi tsb sudah dapat dikuasai oleh bangsa kita dan sebagian sudah dapat 
memberikan keutungan pemakainya. Dilain fihak sistem monitoring pelaksanaan peta jalan 
yang sudah durumuskan masih belum terwujud sehingga dampak berbagai investasi belum 
terlihat efektivitasnya. Hasil dari kegiatan MONEV ini tentunya akan menjadi masukan 
berharga bagi perbaikan strategi implementasinya dimasa mendatang sekaligus dapat 
membantu dunia dalam mengurangi dampak perubahan iklim  dan pemanasan global. 
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Tabel 4.Data hasil survai beberapa DME (UNSADA, 2009) 

Name of village Type of 
renewable 
energy 

Capacity Utilization Potential products 
for productive uses 

1.Hourgombong, Sumedang, 
West Java 

Biogas 500 W/20 
m3 Biogas 

Cooking and electricity 
For own use 

Cassava chips 

2. G.Halu, Bandung West 
Java 

Microhydro 18 kW 60 HH&10 public building 
and street lighting 
(Monday-Thursday& 
Saturday12 hrs, Fry& 
Sunday 24 hrs) 

Coffee, rice 
processing, 
vegetables 

3. Babakan Keusik, Patia, 
Pandeglang 

Solar Home 
System (50 
Wp) 

5000 W Household lighting  
50 HH  

Rice processing 

4.Luwu, South Sulawesi (178 
HH) 
IDR 650 million (Local 
gov.budget) 

Micro hydro 40 kW Household lighting (220 
W) 
Monday-Thurs+Sat.. 12 
hrs, Fry+Sun (24 hrs) 
IDR10,000 (1/2 A) 
IDR15,000/mo/HH (1A) 

 

5 Pattanyaman,Maros, South 
Sulawesi 
Ro 210 million from local 
government+IDR 20 million 
from  the villagers 

Micro Hydro 33 kW House hold lighting, (360 
HH+ public facilities) rice 
milling, workshops, wood 
industries 

 

6.Sidrap 
IDR 275 Millions 
(Local gov.budget) 

Micro Hydro 18 kW House lighting 
(55 HH) IDR 20,000-
IDR40,000/month 

Cocoa processing 

7. Pinrang 
IDR.600 millions (local gov. 
Budget) 

Micro-hydro 33 kW House lighting (125 HH),  
IDR 15,000 –
IDR25,000/mos./.HH 

Coffee processing 

8. Batang Uru village, 
Mamasa-IDR 101,000,000 
(IDR, 36,000,000 
PPK,25,000,000 villagers, 
and IDR40,000 MHPP-GTZ) 

Micro-hydro 42 kW(5 
units) 

House lighting,201 HH, 
and public facilities, charge 
at IDR.10,000/HH/months. 
workshops,caIDRentry,rice 
milling 

 

8. Cepogo, Boyolali 
40% owner, 60 % 
BORDA/LPTB-
IDR,1,000,000/unit 

Biogas 11 reactors Cooking only (11 HH) 
Own use 

Copper and Bronze 
handicraft 
Milk production 

9. Giriharjo, G.Kidul, Dept. 
Engineering Physics, UGM 

Solar PV 5000 liter Water pumping, 52 HH 
charge,Rp. 30/litre 

Agriculture 
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