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PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil‘alamin
Segala puji bagi Allah SWT, dan bersholawat kepada Rasulullah SAW.
Dengan rahmatNya aku bermunajat mengucapkan rasa syukurku untuk setiap
langkah yang diridhoiNya, dan setiap kesempatan yang ada pada diriku.
Kupersembahkan sebuah bingkisan awal perjalanan hidupku untuk orang-orang
yang berjasa dalam hidupku;
Kedua Orang Tuaku
Teruntuk ibunda Darnis, Norina dan ayahandaku Gustar hadi, Madjuri
terimakasih tak terhingga untuk malaikat tak bersayap ku. Semoga selalu
diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta nikmat tuhan lainnya yang tak
ternilai. Terimakasih tak terhingga untuk setiap tetes keringat membesarkanku,
dan meridhoi setiap langkahku.

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH) Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat.

Skripsi ini bertujuan untuk melihat dampak pembangunan PLTMH terhadap
kondisi sosial dan ekonomi di Desa Rantau Suli Kec. Jangkat Timur, Kab.
Merangin. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebelum
v

ada PLTMH dan setelah ada PLTMH, untuk mengetahui apa solusi dari
pemerintah desa. Skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
hasil penelitian dari pengumpulan data sebagai berikut: Pertama, dampak sosial
untuk penerangan, anak-anak bisa belajar di malam hari, warung bisa buka sampai
malam, bisa menikmati televisi. Dampak ekonomi pendapatan meningkat,
pengilingan kopi dalu memakai alat seadanya sekarang menggunakan mesin,
penjualan kopi/serbuk kopi ke daerah luar dengan menggunakan teknologi.
Kedua, faktor pendukung pembangunan memiliki lokasi yang strategis, masih
asri, dikelilingi hutan tidak pernah terjadi longsor. faktor penghambat kurang
kekompakan dalam menjaga PLTMH, kurangnya teknisi mesin, banyak
masyarakat yang melanggar peraturan tentang pemakaian listrik, tidak ada dana
untuk memelihara PLTMH. Ketiga, solusi dari Pemerintah Desa, membuat
Peraturan Desa, memberikan sangsi-sangsi yang melanggar.

Kata Kunci: Pembangunan PLTMH, Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil „alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah
memberikan bagitu banyak nikmat berupa taufik dan hidayah serta kepada penulis
pada saat ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda
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Rosulullah SAW untuk di ikuti jalan hidup dan agamanya, idola utama bagi para
muslimin yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan
menjadi rahmat bagi semua umat.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pesatnya pembangunan infrastruktur diberbagai daerah Indonesia serta
meningkatnya populasi penduduk yang diproyeksikan mencapai 271 juta jiwa
pada tahun 2020 akan mendorong naiknya permintaan terhadap energi listrik
hingga mencapai tiga kali lipat. hanya saja, kenaikan permintaan pasukan listrik di
Indonesia tidak terpenuhi. 1
Dari hal tersebut bahwasanya kebutuhan tenaga listrik sendiri sudah menjadi
bagian dari hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pembangunan infrastruktur
ketenaga listrik harus menganut asas manfaat, efiensi berkeadilan, berkelanjutan
optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi mengandalkan pada
kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan, dan keselamatan
kelestarian fungsi lingkungan, dan ekonomi daerah. Sangat tergantung pada upaya
pemerintah dalam menyediakan aspek pendanaan. Untuk mengatasi kebutuhan
tenaga listrik yang terus meningkat, maka Pemerintah membuka kesempatan
kesemua pihak termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartipasi dalam
pembangunan sektor ketenagalistrikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Menimbang:
A. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur
dan

mengurus

kepentingan

masyarakat

1

setempat

dan

berperan

https://id.beritasatu.com, PLTA Bagian Masa Depan EBT di Indonesia oleh Agus
Djoko ismanto,2018. Diakses 13 April 2019.

1

2

mewujudkan cita-cita kemedekaan berdasarkan Undang-undang Dasar
Indonesia Tahun 1945.
B. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintah
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,dan sejahtera.
C. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaaraan Pemerintah
dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-undang.
D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang desa.
Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 20, dan pasal 22D ayat
(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
Menurut pasal 1 ayat 2 tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder
yang dibangkitkan, ditransmisikan dan distribusikan untuk berbagai macam
keperluan, tetapi tidak meliputi, listrik yang dipakai untuk komunikasi
elektronika, atau isyarat.3
Jadi dapat dikatakan bahwa ketenagalistrikan merupakan sesuatu yang
menyangkut dan pemanfaatan tenaga listrik untuk keperluan oleh masyarakat
banyak. Namun pembangkit tenaga listrik belum sepenuhnya menyeluruh apalagi
di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat sampai saat ini belum banyak yang
terjangkau oleh jaringan listrik Perusahan Listrik Negara (PLN). Mayoritas
2
3

Undang-Undang Refublik Indonesia No 6 Tahun 2014,Tentang Desa
Ibid.
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masyarakat Rantau Suli hanya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) untuk penerangan rumah, yang dikelola oleh swadaya
masyarakat dan sebagian menggunakan disel pribadi.
Mikrohidro juga dikenal sebagai white resources dengan terjemahan bebas
bisa dikatakan „energi putih‟ dikatakan demikian karena instansi pembangkit
listrik seperti ini menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam dan
ramah lingkungan. Suatu kenyataan bahwa alam memiliki air terjun atau jenis
lainnya yang menjadi tempat air mengalir. Pada dasarnya mikrohidro
memanfaatkan energi potensial jatuhan air (head). Semakin tinggi jatuhan air
maka semakin besar energi potensi air yang dapat diubah menjadi energi listrik,
pada daerah dengan faktor geografis yang sulit menemukan tempat jatuhan air
yang tinggi tetap bisa memanfaatkan aliran airnya dengan menggunakan jenis
kincir yang cocok untuk head rendah. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke
dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai
untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang
berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah
generator.
Ketenagalistrikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yanng
menyangkut penyedian dan pemanfaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga
listrik. 4

4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang ketenagalistrikan
pasal 1 ayat 1

4

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), adalah pembangkit listrik
skala kecil yang menggunakan tenaga udara sebagai tenaga pengeraknya seperti
pembangkit, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi
terjunan dari jumlah debit udara. Sementara pembangunan PLTMH paparnya
sangat bergantung kepada potensi air terjun yang ada. Di Desa Rantau Suli
Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin dengan kapasitas 50 kilowatt
yang dapat memberikan akses listrik kepada 240 rumah warga, 3 masjid dan
musola dan infrastruktur lain di tahun (2003). Dengan adanya PLTMH ini
diharapkan agar masyarakat Rantau Suli kecamatan jangkat dapat dibantu dalam
hal penerangan yang pada awal nya penerangan di Desa Rantau Suli
menggunakan jelamo/kincir air, yang dioperisionalkan dengan cara mengikuti
aliran air untuk menghasilkan listrik dalam listrik ini masyarakat mengahadapi
kesulitan karena ada batasan waktu penggunaan tenaga listrik tersebut. Kincir air/
jelamo digunakan mulai dari jam 5 sore dan sampai jam 6 pagi saja. Sedangkan
lampu Togok itu membutuhkan minyak tanah, sedangkan minyak tanah pada saat
itu minyak juga terbatas dan susah untuk mendapatkan minyak tersebut. Oleh
karena itu masyarakat tidak bisa menikmati sumber listrik secara maksimal.
Kemudian bukan hanya itu saja kendala yang dihadapi dari tenaga listrik ini
yaitu ketika air mencapai ketinggianjelamo/kincir air berpotensi tenaga listrik nya
tidak berfungsi. Dan juga ketika airnya terlalu rendah juga tidak berfungsi. Itu lah
sebabnya masyarakat merasa kurang puas dari tenaga listrik jelamo tersebut.
Masyarakat Desa Rantau Suli sendiri mulai menggunakan jelamo dari tahun
1999 sampai 2003. Berdasarkan hasil wawancara bapak Supridi sebagai pengurus
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PLTMH bahwasanya PLTMH di Rantau Suli belum merata dikalangan
masyarakat dan juga lampu dirumah masyarakat lampu nya belum begitu kuat.
karena masyarakat di Rantau Suli penduduknya banyak jadi kalau menggunakan
satu PLTMH tidak dapat menerangi rumah-rumah masyarakat secara maksimal.
Kehidupan para petani yang hanya mengandalkan hasil tani seadanya amat
menyesuaikan kehidupan yang lebih baik, masyarakat di Desa Rantau Suli
mendapat pengasilkan dari kopi, kulit manis, daun nilam petani tidak dapat
mengelola hasil panen dengan baik, karena keterbatasan listrik, teknologi dan
informasi dari luar. Maka dari itu sangat dibutuhkan listrik dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dalam mengembangkan hasil dari perkebunan. Kondisi ini
lah yang turut mempengaruhi faktor lainnya seperti faktor sosial dan ekonomi.
Perubahan ekonomi yang nampak di Desa Rantau Suli setelah adanya
PLTMH, melihat dari hasil pertanian seperti kopi, karena kopi di desa rantau suli
sangat banyak, tetapi masyarakat memiliki keterbatasan dalam menjual hasil kopi
yang sudah diolah. hanya bisa menjual di Desa Rantau Suli, pendapatan hasil dari
kopi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dulu masyarakat
menggunakan alat seadanya, seperti untuk mengolah kopi alat yang digunakan
adalah lesung setelah masuknya PLTMH masyarakat bisa lebih mudah mengolah
kopi dengan alat listrik (mesin). Disana bisa kita lihat dengan adanya listrik bisa
mempermudah dan menfromosikan kopi yang sudah diolah, dan bisa menambah
penghasilan masyarakat Desa Rantau Suli,
Desa Rantau Suli, masyarakat tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan
PLTMH dengan semestinya, dikarenakan kondisi penduduk yang melebihi

6

kapasitas sehingga masih banyak masyarakat yang rumahnya
memanfaatkan PLTMH,

sedangkan bantuan

belum bisa

yang diberikan pemerintah

berkapasitas 50 kilowatt PLTMH tersebut dapat menerangi 240 unit rumah,
sedangkan jumlah unit rumah di Rantau Suli berjumlah 430 unit rumah, tentu hal
tersebut sangat tidak mencukupi untuk menerangi rumah-rumah masyarakat.
harapan untuk kedepannya supaya Pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah dengan memberikan bantuan
listrik PLTMH ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat baik
itu di segi ekonomi maupun sosial, adapun pembangkit listrik yang diberikan
oleh Pemerintah adalah berkapasitas 50 kilowat, PLTMH tersebut dapat
menerangi 240 unit rumah. Kemudian masyarakat diharapkan mampu memelihara
PLTMH tersebut dengan aktif membayar iuran pemeliharaan serta menjaga
lingkungan disekitar PLTMH agar bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan
bagi masyarakat.
Bisa di lihat bagaimana dampak dari pembangunan PLTMH di Desa Rantau
Suli, Memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, oleh karena itu
penulis

tertarik

untuk

mengangkat

skripsi

yang

berjudul

“Dampak

Pembangunan Tenaga Listrik Mikrohidro (PLTMH) Terhadap Kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat. (Studi Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat
Timur Kabupaten Merangin).’’
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B. Rumusan Masalah
1. Apa Dampak Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro
(PLTMH) terhadap kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat. Di Desa
Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan Pembangkit
tenaga listrik mikro hidro?
3. Apa solusi dari pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang
ada dalam pemanfaatan PLTMH?

C. Batasan Masalah
Dalam penulisan ini agar tidak melebar dan mengembang kepokok
pembahasan yang lain, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti khusus
nya tentang dampak terhadap sosial dan ekonomi dari segi kebiasaan, pekerjaan,
pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTMH.

D. Tujuan Penulisan Dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraika diatas maka tujuan dari
penelitian ini dilakukan adalah seabagai berikut:
a. Untuk mengetahui dampak Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Mikro Hidro terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa
Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur?
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat
sebelum adanya PLTMH dan setelah adanya PLTMH?

8

c. Untuk mengetahui apa saja solusi dari pemerintah desa?
2. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
informasi dan reperensi bagi dunia pendidikan atau peneliti sealanjutnya
yang ingin mendalami studi atau penelitian yang sama.
b.

Manfaat praktis
a.

Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis
permasalah dilapangan.

b.

Bermanfaat untuk menganalisis tentang dampak pembangunan
pembangkit tenaga listrik mikrohidro di Desa Rantau Suli.

c.

Sebagai

sumbangsih

pengetahuan

kepada

mahasiswa

tentang

penerapan dan dampak PLTMH di Desa Rantau Suli.
d.

Sebagai bahan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian
tingkat pendidikan guna memperoleh gelar sarjana Srata (S1) jurusan
ilmu pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
saipudim Jambi (UIN STS JAMBI).

E. Kerangka Teori
1.

Kebijakan publik
Menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan

yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu
masalah. Bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan
ketentuan hukum dan wewenang, tujuan kebijakan adalah dapat dicapainya
kesejahteraan masyarakat melalu produk kebijakan yang dibuat pemerintah.
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Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan, pemerintah memilih sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan
Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan perubahan besar,
dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk
memahami:
a. Apakah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan
masyarakatnya
b. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya dan
c. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan.
Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang dilakukan pemerintah untuk
memecahkan suatu masalah, seperti hal nya dengan perencanaan program
pembangunan di pedesaan, dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam
membangun kesejahteraan masyarakat mampu mengurangi angka kemiskinan dan
memberikan perubahan yang lebih baik. 5 Dengan memahami pendapat para pakar
tentang kebijakan program pembangunan yang merupakan butir-butir yang
merupakan ciri penting dalam kebijakan. Butir-butir tersebut adalah:
1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan
menciptakan kesejahteraan masyarakat.

5

Dr. Arifin Tahir, M.Si, Kebijakan Publik dan Transparansi
pemerintah Daerah,2014.: Gorontalo. hlm 20

penyelenggaraan
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2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua
variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan
tercangkup
3. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya
dalam menyelesaikan masalah.
2.

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)
Adalah pembangkit listrik berskala kecil (kurang dari 100 kw), yang

memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasilan energi PLTMH
termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energi karena
lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung
dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang dan memiliki debit
yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator
listrik. Semakin tinggi jatuhan air maka semakin energi potensial air yang didapat
diubah menjadi energi listrik. 6
3. Kelebihan dan kekurangan PLTMH
a. Kelebihan dari PLTMH sebagai berikut:
-

Sumber energi bersih
PLTMH tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang
merupakan penyebab utama keprihatinan internasional tentang masalah
lingkungan. PLTMH tidak melibatkan prores pembakaran, sehingga
tidak menyebabkan emisi polusi yaitu karbon dioksida seperti

6

Veri Dwiyanto, Analisis pembangkit listrik tenaga mikro hidro(PLTMH), fakultas
Teknik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.
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pembakaran bahan bakar fosil. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) merupakan sumber energi bersih.
-

Sumber energi dan efisien
PLTMH hanya membutuhkan sejumlah kecil aliran air. Bahkan
debit air beberapa liter/menit dan perbedaan ketinggian 1 M, PLTMH
merupakan sumber energi yang terdesentralisasi terletak dekat dengan
komsumen, sehingga konsumen dapat sumber energy dengan mudah
dan terjangkau. Maka kerugian trasmisi dapat dikurangi.

-

Sumber listrik yang handal
Air merupakan sumber energi yang handal yang sangat dibutuhkan
karena kelangsungannya sebagai penyedia energi listrik dibandingkan
dengan teknologi terbarukan skala kecil lainnya.

-

Minim dampak bagi lingkungan
PLTMH berfungsi sebagai „run-of-fiver sytem’ yang berarti bahwa
air yang melewati generator diarahkan kembali ke sungai, sehingga
dampak relatif minimal atau tidak berdampak sama sekali pada ekologi
sekitarnya. Pembangunan PLTMH sangat ramah lingkungan dan tidak
menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

-

Memenuhi kebutuhan listrik untuk Negara- negara berkembang
Karena fleksibel, murah dan berumur panjang, Negara berkembang
dapat memproduksi dan menerapkan teknologi ini untuk membangun
pasokan listrik. Pasokan listrik sangat dibutuhkan untuk masyarakat
kecil dan desa-desa terpencil.
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b. Kelemahan dari PLTMH adalah sebagai berikut:
-

Teknologi bersifat spesifik pada tiap situs
Faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan bersifat spesifik pada
setiap lokasi: jarak dari sumber listrik ke lokasi dimana energi
dibutuhkan jarak sumber air ke trasmisi ukuran aliran (termasuk laju
aliran dan output), serta keseimbangan komponen sistem- inverter,
baterai, controller, saluran transmisi dan pipa.

-

Tidak dimungkinkan untuk melakukan ekspansi energi
Setiap situs memiliki output daya maksimal yang tersedia yang
membatasi output daya. Selama kemarau ada kemungkinan aliran akan
berkurang dan output daya menjadi berkurang. Perencanaan dan
penyelidikan komprehensif diperlukan untuk memastikan pembangkit
dan kebutuhan energi yang memadai dapat terpenuhi.

4. Kondisi geologi lokasi yang akan dibangun PLTMH
A. Perhitungan debit andalan langsung di lapangan
Pada perhitungan debit andalan dengan secara langsung dilakukan
pendekatan pada tinggi muka air terhadap debit yang dihasilkan. Pada perhitungan
debit andalan ini dibutuhkan tinggi muka air maksimum dan minimum yang akan
diikur langsung kelapangan. Perhitungan tinggi muka air maksimun dan minimum
ini diperkuat dengan didapatkannya informasi dari warga sekitar sungai yang akan
dibangun PLTMH. Ada beberapa analisis yang dilakukan untuk melihat kondisi
pembangunan PLTMH, yaitu sebagai berikut :
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a. Analisis kondisi Beda head
Analisis mengenai kondisi beda head merupakan analisis yang
dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya lokasi tersebut untuk
dibangun PLTMH berdasarkan kondisi topografinya. Bila lokasi tersebut
mempunyai beda head yang tinggi dengan jarak dekat, lokasi itu layak
untuk dibangun PLTMH.
b. Analisis kondisi geologi
Analisis kondisi geologi dilakukan dengan menggunakan peta geologi.
Pada peta geologi diamati lokasi yang akan dibangun PLTMH.
Pengamatan pada lokasi dilakukan dengan mengamati adanya patahan
dilokasi tersebut melalui peta geologi. Bila lokasi tersebut dekat dengan
patahan, lokasi tersebut rawan terjadinya runtuhan akibat gempa bumi,
sehingga lokasi tersebut tidak direkomendasikan untuk dibangun PLTMH.
Namun jika pada pengamatan peta geologi lokasi tersebut jauh dari
patahan, lokasi tersebut layak untuk dibangun PLTMH. Hal ini karena
berdasarkan kondisi geologi. Lokasi ini telah aman jauh dari adanya
runtuhan akibat gempa.
c. Penetuan lokasi PLTMH
Pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) pada dasarnya memanfatkan
energi potensial air. Semakin tinggi jatuhan air (head) maka semakin besar
energi potensial air yang diubah menjadi energy listrik. Penentuan lokasi
PLTMH dimulai dengan studi kelayakan. Setelah kelayakan dilakukan dan
lokasi secara garis besar tersebut layak berdasarkan debit andalan, kondisi

14

potensial beda head dan kondisi geologinya maka penentu lokasi dapat
dilanjutkan. Sebelum ditentukan lokasi secara garis besar, jenis turbin
ditentukan terlebih dahulu dengan berdasarkan pertimbangan beda head
serta debit andalan.
Apakah setiap desa bisa dibangun PLTMH, tidak semua desa bisa
dibangun PLTMH, contohnya ada dua desa di Kabupaten Musi Rawas,
yang belum teraliri listrik, karena di desa tersebut sangat jauh dan jarak
yang cukup sulit untuk ditempuh, dan berada diperairan. Namun PT PLN
SW2JB tidak tinggal diam begitu saja. Mereka memberikan solusi lainnya
untuk memenuhi lisrik masyarakat, salah satunya pemasangan pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS).
4. Perubahan sosial
a. Perubahan sosial
Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan salah satu
proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini
terkait individu atau kelompok bahkan struktur yang melakukan atau
merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam
kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat.
Perubahan sosial yang terjadi karena muncul atau berkembangnyua gagasan
atau ide baru dalam masyarakat untuk mencapai kesuksesan atau prestasi
masyarakat. Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada
lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi
sistem sosialnya, termasuk dalam di dalam nilai, sikap dan pola perilaku di antara
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kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya
ketidak sesuian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam masyarakat,
sehingga mengahasilkan pola kehidupan baru. Berbeda dengan pola kehidupan
sebelumnya. Menurut William F.Ogburn, perubahan sosial menekankan pada
kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada aspekaspek kehidupan sosial, seperti kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi
terhadap pola berpikir masyarakat.
b. Perubahan ekonomi
Masalah ekonomi salah satu masalah bagaimana masyarakat untuk bisa
mempertahan kehidupan rumah tangga maupun memenuhi segala keperluan hidup
sehari-hari. Masyarakat mengalami perubahan mata pencaharian memberi dampak
kepada perubahan pendapatan dan berdampak kepada kehidupan ekonomi
masyarakat. Melalaui pembangunan listrik diharapkan membantu kemajuan dan
perubahan yang fositip di daerah pedesaan, di antaranya dapat mempercepat
perbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Menurut Mely G. Tan, mengatakan untuk
melihat kondisi ekonomi dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu,

pekerjaan,

pendapatan, pengeluaran. Berkaitan dengan pendapatan pada umumnya, dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat

maka masyarakat bisa memenuhi

kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut akan membawa suatu
pekembangan ekonomi yang sejalan pula dengan perkembangan desa tersebut.
Perubahan ekonomi yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari salah
satunya adanya perubahan pada mata pencarian dan pendapatan yang menurut
akibat perubahan ekonomi tersebut. Untuk masyarakat harus bisa menemukan
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mata pencaharian baru sebagai mata pencaharian dalam memenuhi segala
kebutuhan hidup. Masyarakat Desa Rantau Suli bekerja sebagai petani merupakan
pekerjaan yang paten dalam, artinya pekerjaan sebagai sumber nafkah dalam
rumah tangga. Bagi masyarakat tersebut, petani adalah peluang yang sangat besar
dimana segala kebutuhan hidup baik pangan, papan dan sandang dapat terpenuhi
dengan baik.
c.

Penyebab perubahan ekonomi
Faktor yang mendorong perubahan dalam masyarakat, tidak hanya
perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah, melainkan
adanya faktor luar yang menyebabkan masyarakat melakukan perubahan.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat didorong oleh rasa
percaya bahwa perubahan akan memberikan nilai positif untuk membangun
aktivitas ekonomi. Akan tetapi, perubahan mata pencaharian bukan sekedar
pergantian pekerja oleh masyarakat, namun perubahan tersebut membutuhkan
penyesuaian yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga.
Perubahan ekonomi, bila masyarakat tidak mampu menghadapi perubahan
tersebut maka berdampak negatif dalam rumah tangga maupun masyarakat.
Tindakan melawan tersebut sebagai wujud dari ketidak puasan mereka
terhadap hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat.
Kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah

satu faktor luar yang mendorong terjadinya perubahan, terutama perubahan pada
mata pencaharian. Masyarakat yang telah melakukan pekerjaan bertahun-tahun,
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apabila mengalami perubahan secara cepat dan tidak bisa melakukan adaptasi
yang oftimal dalam meraih kehidupan sejahtera.7
F. Tinjauan pustaka
Dalam dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan dan melalui
referensi buku-buku atau leteratur studi tentang Pembangkit tenaga litrik mikro
hidro ( PLTMH) ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip
pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungan dengan permasalahan yang
diteliti.
Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis, dan
artiker yang berkaitan dengan Dampak pembangunan pembangkit tenaga listrik
mikro hidro terhadapat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari berbagai
penelitian yang telah penulis telusuri yaitu :
1.

Penelitian yang berjudul studi pembangunan pembangkit tenaga listrik
mikro hidro (PLTMH) Dompyong 50 kw di Desa Dompyong
bandung,Tranggalek untuk mengujutkat Desa Mandiri Energi (DME)
Tahun 2015. 8 Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan PLTMH
Dompyong untuk menyuplai MILK collecting center mampu menekan
biaya pemakaian listrik sampai 50% dibandingkan dengan penggunaan
listrik PLN sehingga dapat meningkatkan harga beli susu sapi dari
perternak.

7

Dr. Indraddin, S. Sos., M.Si, Strategi dan Perubahan Sosisal (Padang, 2016).
Ilham Pirmansyah,Syaifudin Muhamad Syah,Studi Pembangunan Pembangkit Liitrik
Mikro Hidro (PLTMH) Dompiong 50kw Didesa Dompyong,Bandung,Tranggalek Untuk
Mengujutkan Desa Mandiri Energi(DME) Tahun 2015,(Jurnal Teknik Ektronik/Volume
V/No.1/Desember 2015).
8
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Penelitian yang berjudul “Perbandingan Peningkatan Daya Terpasang

2.

pada pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) didaerah wukirsari imogri
bantul yogyakarta”. Oleh Muhamad Suyanto, Tahun 2013. 9 Melalui
PLTMH yang sudah ditingkatkan daya nya dari 1,2 menjadi 2,6 A pada
prekuensi 50Hz diharapkan masyrakat wukirsari dapat memanfaatkan
sebagai

sarana

produksi

dan

pertungan.

Sehingga

pendapatan

pereoknomian dusun tersebut dapat meningkat disamping itu sarana
penerangan perjalan umum nya khususnya di daerah perdesaan yang
memiliki potensi aliran deras dari sungai untuk dibangun mikrohidro.
Penelitian yang berjudul “Analisis Ekonomi Pembangunan Pembangkit

3.

Tenaga Listrik Mikrohidro di Desa Puraseda Kecamatan leuwiliang,
kabupaten

bogor”.

Oleh

Sumayyah

Basyirah,

Tahun

2015. 10

Pembangunan PLTMH cisaat tentunya memberikan manfaat bagi
masyarakat kampung cisaat. Masyarakat kampung cisaat tidak perlu
membayar biaya pemasangan listrik dan pembangunan PLTMH tersebut
dikarenakan mendapat dana hibah dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
atas sumbangsih PT.PLN. Selain itu, keuntungan yang dirasakan
masyarakat yang mengunakan PLTMH cisaat yaitu tarif listrik yang lebih
murah dibangdingkan dengan listrik dari PLN.

9

Muhammad Suyanto,Perbandingan Peningkatan Daya Terpasang Pada Pembangkit
Listrik Mikrohidro(Pltmh)Didaerah Wukirsari Imogiri Bantul Jokjakarta,(Jurnal Nasional
Teknik/Volume V/No,2/Oktober 2013).
10
Sumayyah Basyirah,Analisis Ekonomi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro Cisaatdidesa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Leuwiliang,Kabupaten
Bogor(Skripsi Ekonomi Dan Manajemen,Bogor 2015).

19

Perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang saya
lakukan yaitu penelitian saya berfokus terhadapat kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat Desa Rantau Suli.

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian,
misalnya mahasiswa melakukan penelitian guna menyusun skripsi tesis atau
disertasi. Dalam penelitianya, ia menggunakan metode tertentu, misalnya metode
penelitian kualitatif, atau berbagai jenis metode penelitian lainnya, misalnya
metode penelitian deskriptif, studi kasus dan eksloratif. 11 Penelitian ini merupakan
karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang dipertanggung
jawabkan dengan baik, maka dalam sistem penulisan ini penulis menggunakan
metodologi sebagai berikut:
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin pada tanggal 5 Maret 2020 dan
hanya berfokus pada Dampak Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Mikrohidro. Dan sudah lama penulis mengamati bagaimana kehidupan
masyarakat setelah ada PLTMH. Pilihan pertama yaitu untuk mengetahui
bagaimana dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
(PLTMH) terhadap kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan lapangan
secara langsung oleh penelitian sendiri. Menurut Soerjono Soekarto penelitian
deskriptif

11

adalah

penelitian

yang

bermaksud

memberikan

data

yang

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian( Bandung : CV.Pustaka Setia 2008) Hlm.43
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diteliti mungkin tenstang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.12
Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu
metode yang digunakan untuk mengambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 13
Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian deskriftif merupakan penelitian yang
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau
masalah aktual. Dan penelitian ini lebih mengarah pada gambaran mengenai
Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Terhadap Kondisi Masyarakat.

C. Jenis data dan sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data
primer dan data sekunder.
a.

Data primer
Menurut suharsimi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang

dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpulan data yang biasanya
melalui wawancara, jejak dan lain-lain. 14
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer
merupakan sumber data yang langsung memberikan data yang biasanya
melalui wawancara.

12

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi. ( Jambi: Fakultas Syariah 2012),hlm.42
https://idtesis.com/metode-deskriptif/, diakses 13 juli 2019
14
Jurnal Riset Akutansi- volume VIII / NO.2/Oktober 2016,hlm.11
13
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b.

Data sekunder
Menurut kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) data sekunder adalah data

yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi
melalui sumber lain, baik lisan maupum tulisan.
Menurut Sugiono, mendefinisikan data sekunder adalah sumber data
yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui
media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.
Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah yang digunakan dari
sember-sumber yang terpercaya baik dari data ataupun mengutip dari sumber
lain seperti:

1.

a.

Undang-undang 06 Tahun 2014

b.

Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi

c.

Internet

Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana

data tersebut dapat tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan
tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut
diolah.15 Sumber / objek data dalam penelitian ini meliputi : Kantor kepala
Desa, wawancara dengan masyarakat, diperoleh atau dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dokumentasi.

15

Ibid
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D. Instrumen Pengumpulan Data
a.

Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian kualitatif. 16
b.

Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dari ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam data
tertentu.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi penduluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam teknik pengumpulan data ini mendasarkan
diri pada laporan tentang diri pada laporan tentang diri sendiri atau selfreportatau setidak-tidanya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 17
Berikut ini sebagian tokoh masyarakat yang akan di wawancara:
1. Kepala desa/Wakil Kepala Desa
2. Ketua pengurus PLTMH
3. Masyarakat
c.

Dokumentasi
Menurut Guba dan lincoln, mendefinisikan pengertian dokumentasi yaitu

setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan pengumpulan data dilakukan
dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan
yang berhubungan dengan PLTMH baik dalam media cetak maupun media
16
17

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian.( Bandung :Cv. Pustaka Setia 2008 ),Hlm.186
Ibid.hlm.190-191.
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sosial cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang
memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelahan terhadap
referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian,
dokumen resmi, maupun foto-foto.

E. Teknik Analisis Data
a. Mereduksi Data
Mereduksi data ialah aktifitas dalam memilih dan memilah data yang
relavan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara
data wawancara ini telah yang telah direkam kemudian di transkipkan dengan
tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis
Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data penting tentang
Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa
Rantau Suli Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.
1.

Penyajian Data
Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah dan

memahami karya ilmiah tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga
mikro hidro di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat

Kabupaten

Merangin.
2.

Penarik Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban
atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya
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suatu hipotesis atau sebaliknya 18. Kesimpulan ini merupakan data yang
mengenai dengan data yang bersangkutan dengan pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

D. Sistem Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara rutin, pemahaman dalampenulisan
skripsi ini akan di sistematikan sebagai berikut 19.
Bab I

:

Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaann penelitian,
kerangka teori, dan tinjauan pustaka. Bab ini merupakan
permasalahan yang merupakan berfikir bagi bab-bab selanjut.

Bab II

:

Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan, serta analisis data,
sistematis penulisan dan jadwal penelitian.

Bab III :

Gambaran umum. Membahas tentanng Dampak Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Rantau
Suli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin.

Bab IV

:

Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada di
dalam penelitian ini, tentang dampak pembangunan pembangkit
listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) terhadapat kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat studi kasus: Desa Rantau Suli, Kecamatan
Jangkat Timur, Kabupaten Merangin.

18

Ibid, hlm.110
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet Ke-2 ( Jambi : Syariah
press, 2014),hlm.54
19
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Bab V

:

Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil
penelitian serta saran-saran terkait dengan Dampak Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH).

1.

Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda

secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian berikut:
Tabel.1
Tahun 2019/2020
Februari

No
Kegiatan

1.

Pengajuan judul

2.

Pembuatan Proposal

3.

Perbaikan dan seminar

4.

Surat izin Riset

5.

Pengumpulan data

6.

Pengolahan Data

7.

Pembuatan laporan

8.

Bimbingan Dan
Perbaikan

9.

Agenda dan Ujian
skripsi

10. Penjilidan

Maret

1 2 3 4 1 2 3 4

1

April

Mei

Juni

2 3 4 1

2 3 4 1 2 3 4

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah kecamatan jangkat timur
Di daerah tinggi Kabupaten Merangin Kecamatan Jangkat Timur, Nama
Kecamatan Jangkat Timur menggantikan istilah kata “Sungai Tenang‟‟. Sebuah
penamaan yang cukup lama di kenal di masyarakat.
Perubahan nama Kecamatan Sungai Tenang menjadi Kecamatan Jangkat
Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 05 Tahun 2015
tentang perubahan Kecamatan Sungai Tenang menjadi Kecamatan Jangkat Timur,
Kata “Sungai Tenang‟‟ yaitu nama sungai, kata “Tenang” berasal dari kata
„‟Mentenang‟‟ yaitu menunjukkan sifat sungai yang airnya tenang. Sungai tenang
juga merupakan marga yang diatur di dalam peta marga yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1910 marga Sungai Tenang berbatas dengan
marga tiang pumpung, marga peratin Tuo, dan marga Serampas, Marga Batin
pengambang, Marga Batang asai, Marga Sungai Pinang yang sekarang termasuk
kedalam administrasi Kabupaten Sarolangun. 20
Marga Sungai Tenang berpusat di Jangkat. Jangkat sering juga disebut „koto
tapus‟. Jangkat berarti „akar yang besar‟, didalam Marga Sungai Tenang dikenal
dengan pungguk 6, pungguk 9 dan koto tapus. Muaro Madras sebagai Ibu Kota
Kecamatan Jangkat berada di pungguk 9. Dengan demikian, maka kata Sungai
Tenang masih dikenal dikalangan masyarakat.

20

http://musri-nauli blogspot.co.id/2016/03/jangkat timur, diakses 25 februari 2020
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B. Visi Dan Misi Desa Rantau Suli
a.

Visi
Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Rantau
Suli ini dilakukan dengan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di Desa Rantau Suli seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa
dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa
seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Jangkat Timur
mempunyai titik berat sector pertanian infrastruktur. Maka berdasarkan
pertimbangan diatas Visi desa adalah:
Pembangunan dan konsep menuju kesejahteraan serta gambaran keadaan
masa depan yaitu cita-citakan desa dan pemerintah desa serta berusaha
diwujudkan dengan sumber data yang memiliki baik materi maupun non
materi dengan acuan melihat data awal desa, gambaran masalah dan potensi
desa, SDM dan SDA serta kebutuhan yang berdampak menyeluruh terhadap
masyarakat desa.
b. Misi Desa
Misi Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur diantaranya sebagai
berikut:
1.

Mewujudkan pemerintah desa yang mengayomi segenap lapisan
masyarakat desa, menghilangkan kesenjangan dan perbedaann sosial
dan kultural, jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan
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yang cepat dan tepat berdasarkan kepada rasa keadilan kepentingan
bersama.
2.

Meningkatkan profesionalitas kerja dan kinerja seluruh perangkat
desa.

3.

Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dan tepat
guna.

4.

Mewujudkan keberdayaan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

5.

Mewujutkan desa mandiri.

6.

Mewujudkan suatu kehidupan dalam masyarakat yang maju serta
inovatif dengan peningkatan kualitas dalam hal pemerdayaan dan di
segala bidang dalam maysarakat.

C. Keadaan Geografis Kecamatan Jangkat Timur
Kecamatan Jangkat Timur terletak di Kabupaten Merangin Provinsi jambi
berada pada ketinggian dari permukaan laut yaitu 720 M diatas permukaan laut
dengan luas wilayah Kecamatan :820,1 Km yang terbagi dalam 14 desa.
Batas-batas Kecamatan Jangkat Timur
 Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Lembah Masurai
 Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Batang Asai
 Sebelah Selatan bebatas dengan Kecamatan Kepayang
 Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Jangkat
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Tabel.2
Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Jangkat Timur.21

Desa

No

1.

Batas wilayah
A.
B.
C.
D.

Pematang Pauh

2.

Beringgin Tinggi

3.

Tanjung Benuang

4.

Gedang

5.

Rantau Suli

6.

Talang Tembago
D.

7.

Baru

8.

A.
B.
Tanjung Mudo
C.
D.
A.
Koto Teguh

9.

21

C.
D.

Batasan

Utara
Selatan
Barat
Timur

Desa Tanjung Benuang
Desa Talang Tembago
Desa Rantau Suli
Desa Beringgin Tinggi

A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur

Desa Jangkat
Desa Pematang Pauh
Desa Tanjung Benuang
Kec Batang Asai
Kec. Lembah Masurai
Desa Pematang Pauh
Desa Gedang
Desa Jangkat
Kec. Lembah Masurai
Desa Koto Baru
Desa Tanjung Benuang
Desa Pematang Pauh
Desa Koto Baru
Desa Talang Tembago
Desa Tanjung Alam
Desa Pematang Pauh
Desa Pematang Pauh
Kec. Rejang Lebong
Desa Baru
Desa Rantau Suli
Desa Alam
Kec Rejang Lebong
Desa Koto Teguh
Desa Talang Tembago
Kec. Lembah Masurai
Desa Koto Teguh
Kec. Jangkat
Desa Tanjung Alam
Desa Tanjung Mudo
Kec. Jangkat
Jangkat Timur
Desa Baru

Profil Kecamatan Jangkat Timur,2019
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10. Jangkat

11.

Koto Baru

C.

B.
D.

12. Tanjung Alam

13. Desa Kabu

A.
B.
C.
E.
F.
G.
E.

Simpang Talang
14. Tembago

A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur
A. Utara
B. Selatan
C. Barat
D. Timur

Kec. Lembah Masurai
Desa Beringin Tinggi
Desa Tanjung Benuang
Kec. Batang Asai
Kec. Lembah Masurai
Desa Pematang Pauh
Desa Rantau suli
Desa Gedang
Kec. Lembah Masurai
Desa Baru
Desa Tanjung Mudo
Desa Koto Baru
Desa Gedang
Kab. Rejang Lebong
Desa Beringin Tinggi
Desa Pematang Pauh
Desa Tanjung Alam
Desa Talang Tembago
Desa Rantau Suli
Desa Baru

D. Desa Rantau Suli
a.

Sejarah Desa Rantau Suli
Desa Rantau Suli adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jangkat

Timur Kabupaten Merangin. Desa ini berdiri pada abad ke 14 mahehi, pendirian
bernama Depati Siang Dito, pada awalnya desa ini di tumbuhin tanaman suli
(sejenis pua atau tanaman rumput yang memiliki umbi dan berdaun panjang).
Pada mulanya daerah ini tidak di huni, karena mayarakat berada di koto Ipuh dan
koto miang, yang sekarang menjadi Desa Rantau Suli, sebagai hunian tetap adalah
warga Koto Ipuh yang seleruh warganya yang pindah ke Rantau Suli sebagai
penghuni tetap sampai saat ini. Sebab dinamakan Rantau Suli adalah karena
banyak tumbuh tumbuhan Suli di sepanjang pinggiran sungai, oleh karena itu
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dinama lah desa ini dengan Desa Rantau Suli yang sekarang terdiri dari lima
dusun dan sepuluh rukun tetangga.22
Desa Rantau Suli terletak di wilayah Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin, Desa Rantau Suli merupakan Ibu Kota Kecamatan Sungai Tenang yang
mana Desa Rantau Suli, memiliki tanah yang subur dengan luas areal Rantau Suli
adalah 8000 m dengan batas-batas desa sebagai berikut:
1.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Baru

2.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Tembago

3.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Pauh

4.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Alam

b. Jumlah Penduduk
Desa Rantau Suli memiliki luas daerah lebih kurang 2000 ha yang di huni
oleh penduduk lebih kurang 1520 jiwa. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel.3
No

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

778

742

1520

Sumber : Kantor Desa Rantau Suli, 2019
Kemudian dari pada itu jumlah penduduk Desa Rantau Suli
Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin terdiri dari berbagai suku
Seperti : Melayu (penduduk asli), jawa, palembang, minang dan sebagainya.

22

Kantor Desa Rantau Suli,2018
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c.

Mata Pencaharian
Melihat keadaan dari geografis Desa Rantau Suli yang memiliki tanah yang

subur jadi mayoritas masyarakat adalah petani seperti: petani kopi, nilam. Kulit
manis, untuk lebih jelasnya pengelompokan pekerjaan yang ada di Desa Rantau
Suli dapat di lihat pada table beriku ini:
Tabel 4.
Pekerjaan menurut jumlah Kepala Keluarga
No

Pekerjaan

Jumlah Kepala Keluarga

1

Petani

241

2

Dagang

172

3

Buruh

37

4

Bangunan

21

5

Pegawai

32

6

Sarjana

127

Jumlah

630

Sumber Data: Kantor Desa.
E. Iklim Desa
Rantau Suli pada dasarnya dikelilingi oleh hutan, sungai yang besar yaitu
sungai tembesi dan beberapa sungai kecil lainnya, wilayah Rantau Suli terletak
150 M dari permukaan laut keadaan tanahnya keadaan alam sebagiannya besar
adalah dataran tinggi, dataran rendah dan juga rawa-rawa. Pada daratan tinggi
pada umumnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan lahan perkebunan
seperti kulit kayu manis kopi dan nilam. Sedangkan dataran rendah digunakan
untuk perkebunan tegalan. Jenis perkebunan yang ada dirantau suli adalah sebagai
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berikut : kopi, nilam, kulit kayu manis, dan paliwijaya seperti pisang, ubi, jagung,
kacang kacangan serta sayur sayuran lainnya.
Desa Rantau Suli yang terletak di Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin yang memiliki suhu rata-rata 25-35 C, serta mempunyai dua musim
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Biasanya musim hujan terjadi pada bulan
september sampai januari, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan februari
sampai agustus.

F. Struktur Pemerintahan Desa
Struktur organisasi disini berarti kerja sama atau pembagian tugas antara
personil pemerintahan serta masyarakat untuk melakukan pembangunan. Sebagai
organisasi kerja, maka untuk mencapai organisasi itu harus disusun sebagai tata
laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Baik tujuan umum
maupun tujuan khusus menurut jenis dan angkatan masing-masing, agar tujuan
yang hendak dicapai itu terlaksana maka perlu adanya kerjasama antara
Pemerintahan desa dan masyarakat saling memiliki tanggung jawab dalam
mengelola desa. Apabila hal tersebut bekerja sama dengan baik. Akan terciptalah
adanya kerjasama yang harmonis dan lancar antara masing-masing pengurus
sehingga akan dapat terjamin kesuksesannya penyelenggraan program kegiatan
pemerintah desa sesuai dengan yang telah ditetapkan
Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Kecamatan Jangkat Timur
Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut.
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Gambar Struktur Organisasi Desa
Gambar.1
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1.

Dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)
terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

a. Kondisi sosial
Perubahan sosial

merupakan perubahan kehidupan

masyarakat

yang

berlangsung terus menerus dan tidak akan pernah berhenti karena tidak ada satu
masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya
meskipun para sosialog memberikan klafikasi terhadap masyarakat statis dan
dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit
sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya di dalam masyarakat
statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah
masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Menurut Selo
Soemarjan,

perubahan

sosial

adalah

perubahan

pada

lembaga-lembaga

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya,
termasuk di dalam nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok
dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya ketidak sesuaian di
antara unsur-unsur sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan salah satu
proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan Ini
tergantung individu atau kelompok menyesuaikan kepada lingkungan sekitar dan
pengaruh dari luar.
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Perubahan sosial terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. Seperti
perubahan sosial yang dirasakan di Desa Rantau Suli, Menurut wawancara dengan
Bapak H.Syafarni kepala Desa Rantau Suli, ditanya bagaimana kondisi sosial
masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTMH.
„‟…Sebelum adanya pembangunan PLTMH kondisi masyarakat di
Desa Rantau Suli, masih adanya tradisi nonton Televisi di tempat rumah tua,
dan waktu untuk menonton televisi pada malam minggu , dan disitu juga
tempat anak-anak belajar membaca, mengaji pada malam hari, dan
dilanjutkan mengaji pada subuh pagi, jadi anak-anak tidur dirumah tua
sama-sama, disini bisa lihat adanya kebersamaan, saling membantu satu
sama lain, dan selalu ada kekompokan. Dan pada masa ini listrik yang
digunakan adalah disel, lampu togok untuk penerangan.”23
Berdasarkan hasil wawancara diatas, sangat berharap agar pemerintah
membuat program pembangunan listrik, agar anak-anak bisa menikmati teknologi
terbaru. Dibawah ini ada beberapa Foto-foto kegiatan dan sumber penerangan
yang digunakan sebelum ada PLTMH.
Gambar.2 Kegiatan anak-anak mengaji bersama.24

Bisa dilihat dari Foto diatas keeratan masyarakat yang masih sangat kental
seperti, tradisi belajar bersama-sama dan masih erat dengan rasa kekompakan,
anak-anak belum mengenal teknologi. Di rumah tua anak-anak bisa selalu sama23

Wawancara dengan Bapak Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli Kecaman Jangkat
Timur Kabupaten Merangin, tanggal 5 maret 2020.
24
Dokumentasi Desa
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sama dalam proses belajar, walaupun memiliki keterbatasan dalam hal
penerangan. Sumber penerangan yang dihasilkan masih sangat sederhana berikut
ini Foto-foto penerangan sebelum ada PLTMH.
Gambar.3 alat penerangan sebelum ada PLTMH

Berdasarkan Foto-foto diatas, dapat kita lihat bahwa kehidupan masyarakat
sebelum adanya PLTMH masih menggunakan penerangan seadanya yang dibuat
oleh masyarakat sendiri, yaitu lampu togok. Dan lampu togok membutuhkan
minyak tanah, karena dimana ini sangat sulit untuk mendapatkan minyak. 25
Dilihat dari permasalahan diatas tentu harusnya ada bantuan listrik dari
pemerintah, agar anak-anak bisa belajar dan bisa melihat perkembangan diluar.
Desa Rantau suli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin merupakan
salah satu desa terpencil dalam wilayah Kabupaten Merangin. Meskipun demikian
Desa Rantau Suli mempunyai potensi alam yang luar biasa, yaitu sungai-sungai
dengan aliran air yang deras, serta adanya air terjun. Potensi ini yang melatar
belakangi munculnya usulan desa melalui program pengembangan Kecamatan
(PPK- 2003 bernama Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri perdesaan) berupa pembangkit listrik tenaga air.

25

Wibowo Paryatmo, ketenaga listrikan,( Bandung: Departemen PU),hlm 13.
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Usulan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini berasal dari
gagasan warga dari ketiga Dusun yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan
( FK). Melalui musyawarah desa, di tetapakan PLTMH menjadi salah satu usulan
desa yang akan dibahas dalam musyawarah antar desa di kecamatan dengan
utusan Desa Rantau Suli mempertahankan usulan mereka. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Bapak H.Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli:
“…PLTMH ini dibangun pada Tahun 2005 dimana pendanaan yang
bersumber dari dana PNPM mendiri desa, jadi ketika itu masyarakat belum
mendapatkan listrik, jika pun ada penerangan listrik itu bersumber dari
Jelamo/kincir air, itu hanya dimiliki secara pribadi, namun untuk ke seluruh
desa belum ada.”
Beliau melanjutkan
“…Program PNPM masuk di Desa Rantau Suli, masyarakat secara
mufakat setuju untuk mengusulkan PLTMH sebagai fisik yaitu di danai oleh
PNPM, akhirnya pada tahun tersebut dengan gigih usulan Desa Rantau Suli
mempertahankan usulan mereka, dan membuahkan hasil pembangunan
dibangun 2005.”26
Foto PLTMH dibawah ini yang ada di Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat
Timur, Kabupaten Merangin.
Gambar.4 Foto PLTMH

26

Wawancara dengan Bapak H. Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli, Tanggal 5
Maret 2020.
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Setelah dibangunnya pembangunan PLTMH tersebut, banyaknya berbagai
aktivitas dapat dilakukan dimalam hari seperti kegiatan kemasyarakatan, anakanak bisa belajar dan menikmati televisi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Bapak Riduan Selaku Ketua Pengurus PLTMH Desa Rantau Suli Kecamatan
Jangkat Timur Kabupaten Merangin:
„‟...Alhamdulillah listrik desa ini sangat bermanfaat sekali bagi kami,
kami merasa terbebas dari kegelapan anak- anak bisa belajar dan mengaji di
malam hari, menikmati televisi, anak-anak pun sudah berani kelur dimalam
hari kerumah-rumah tetangga.”27
Pernyataan diatas disisi lain memberikan dampak baik, tentunya dalam
pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Setelah pembangunan PLTMH pasti memberikan
dampak bagi masyarakat tergantung masyarakat itu sendiri menyesuaikan diri.
Dari hal tersebut perubahan sosial terjadi Karena adanya penemuan-penemuan
baru seperti Pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro ini. Menurut Wiliam F.Ogbur,
perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologi yang menyebabkan
terjadinya perubahan sosial pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan
teknologi yang sangat mepengaruhi terhadap pola pikir masyarakat. Perubahan

27

2020.

Wawancara dengan Bapak Riduan Selaku Ketua pengurus PLTMH, tangal 5 Maret
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yang terjadi setelah adanya PLTMH adalah, yang di ungkapkan oleh Bapak
Syakwan selaku Wakil Kepala Desa:
“… Setelah adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, banyak
sekali perubahan yang terjadi, seperti pengajian dirumah tua sudah sepi,
kerena banyak yang memilih mengaji dirumah, dan menikmati nonton
televisi, dan jarang lagi ada perkumpulan dimalam minggu nonton bersama
anak-anak lainnya.”
Beliau melanjutkan
“… Ada yang sangat memprihatinkan kebiasaan yang dilakukan
sebelum ada PLTMH sudah mulai hilang, dan sekarang hanya sedikit anakanak yang mau ngaji di tempat rumah tua tersebut. Banyak yang memilih
belajar mengaji dirumah dan di masjid. Karena anak-anak sudah merasa
nyaman dirumah sendiri. Dengan ada listrik ini, anak-anak bisa menikmati
televisi, dan mengenal teknologi, jadi inilah yang membuat kebersamaan
anak-anak mulai hilang.”
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, perubahan sosial bisa cepat
berubah karena faktor lingkungan dan pengaruh dari luar, jadi kita sebenarnya
harus bisa menyesuaikan diri, tujuan dari pembangunan PLTMH bukan membuat
dampak negatif melaikan untuk kesejahteraan masyarakat, tergantung bagaimana
masyarakat itu sendiri dalam membuat perubahan. Ada beberapa foto dibawah ini
anak-anak lebih memilih belajar dirumah.
Gambar. 5 Kegiatan anak-anak mengaji dirumah
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Berdasarkan foto diatas anak-anak lebih memilih belajar dirumah karena
alasan listrik sudah ada, dan tidak mau lagi belajar di rumah tua bersama anakanak yang lainnya. Anak-anak juga kurang belajar dirumah karena ada televisi,
televisi sangat berpengaruh kepada anak-anak Desa Rantau Suli. Wawanacara
dengan salah satu orangtua tentang anak-anak yang memilih belajar mengaji
dirumah:
“… anak-anak sangat terpengaruh dengan adanya Televisi, saya sebagai
orangtua sudah melakukan yang terbaik seperti mengajari mengaji walaupun
sebentar, biasanya saya menyuruh anak saya ngaji ke rumah tua dengan temantamannya kadang-kadang 2 atau 3 pergi ngaji kesana..”
b. kondisi ekonomi
Selain perubahan sosial yang dirasakan terdapat perubahan dalam ekonomi,
seperti bertambahnya pekerjaan pendapatan, didalam suatu pembangunan harus
mampu memberikan perubahan atau dampak baik kepada masyarakat, Perubahan
ekonomi yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari salah satunya adanya
perubahan pada mata pencaharian dan pendapatan yang menurut akibat perubahan
ekonomi tersebut. Menurut Mely G. Tan, mengatakan untuk melihat kondisi
ekonomi dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pekerjaan, pendapatan, pengeluaran.
dari segi pendapatan masyarakat jika pendapatan meningkat tentunya bisa
mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat harus bisa menemukan mata
pencaharian baru sebagai mata pencaharian dalam memenuhi segala kebutuhan
hidup. Masyarakat Desa Rantau Suli bekerja sebagai petani merupakan pekerjaan
yang paten dalam, artinya pekerjaan sebagai sumber nafkah dalam rumah tangga.
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Bagi masyarakat tersebut, petani adalah peluang yang sangat besar dimana segala
kebutuhan hidup baik pangan, papan dan sandang dapat terpenuhi dengan baik.
Jika ditanya sebelum adanya PLTMH bagaimana pendapatan masyarakat di Desa
Rantau Suli, Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. syafarni selaku kepala
Desa Rantau Suli:
“… Sebelum adanya PLTMH masyarakat desa rantau suli bekerja
sebagai petani merupakan sumber pendapatan masyarakat, seperti daun
nilam, kopi, kulit manis, dan sayur-sayuran, dan pada masa ini daun nilam
harganya sangat tinggi dibandingkan kopi, kopi dijual dengan harga yang
murah, dan diproduksi penjualanya dititip warung, dan kopi kering yang
sudah digiling dijual hanya dengan orang penampung hasil kopi di desa
rantau suli, gunanya untuk diolah menjadi serbuk, untuk dijual diwarungwarung terdekat.”
Beliau melanjutkan
“… Pada masa itu mengolah kopi menggunakan alat seadanya yang
dibuat oleh masyarakat, seperti pengilingan kopi dengan menggunakan
lesung, yang membutuhkan tenaga untuk menggunakan, jadi ini lah yang
menyebabkan sedikitnya pengelolaan serbuk kopi sedikit, dan penghasilan
yang didapat hanya sedikit.”28
Berdasarkan wawancara diatas, butuhnya batuan dari pemerintah untuk
menagani kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya bantuan
listrik dari pemerintah mampu memberikan solusi tentang keterbatasan yang
rasakan oleh masyarakat. Beberapa alat yang masyarakat gunakan untuk membuat
serbuk kopi bisa dilihat dibawah ini.
Gambar.6 Alat pengilingan kopi sebelum ada PLTMH

28

Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak H.Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli, Tanggal 5
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Berdasarkan foto diatas bisa dilihat bahwa, produksi kopi butuh banyak
proses dan tenaga untuk memproses buah kopi menjadi biji kopi yang siap untuk
dibuat menjadi serbuk kopi. Hal ini membuat produksi kopi sangat sedikit dan
terbatas, sehingga penjualan hanya di warung-warung kecil di Desa Rantau Suli.
Oleh karena itu agar jumlah produksi kopi meningkat dan penjualannya bisa lebih
luas, maka sangat dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik.
Pembangunan pembangkit listrik harus mampu memberikan dampak yang
baik, bermanfaat bagi masyarakat dan mampu memberi perubahan dari yang
sebelumnya, setelah adanya listrik banyaknya perubahan-perubahan yang Nampak
dikalangan masyarakat, ketika ditanya apa saja perubahan yang Nampak setelah
adanya listrik, seperti yang diungkapkan oleh Bapak H.Syafarni selaku Kepala
Desa Rantau Suli,:
“…, masyarakat desa rantau suli lebih mudah untuk meproduksi hasil
tani dengan adanya listrik masyarakat bisa memanfaatkan tenaga listrik
seperti mesin penggiling kopi, sementara semenjak adanya listrik ini mampu
meningkatkan penghasilan dari olahan kopi. Kemudian dengan adanya
listrik olahan kopi dapat di pasarkan melalui teknologi sistem informasi
yang juga bekerja sama dengan orang luar.
Beliau melanjutkan
“….Maka dari itu dengan pembangunan PLTMH, mampu memberi
perubahan yang lebih baik bagi petani. Baik dari segi pengelolaan hasil
sumber daya alam seperti kopi, dan juga dari segi pemasarannya yang lebih
luas dan lebih efektif dan efisien. 29
Dari hasil wawancara diatas bahwa banyaknya terjadi perubahan yang
dirasakan, baik dari pengelolaan, pemasaran, dan berkerja sama dengan pihak luar
masyarakat sangat beruntung mendapatkan solusi dari kesulitan yang dirasakan
29

Maret 2020

Wawancara dengan Bapak H. Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli, Tanggal 5
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sebelum adanya pembangunan listrik. menurut wawancara salah satu masyarakat
sebagai pengelola hasil petani dengan Bapak Saharni selaku pengelola hasil
petani.
„‟…Menurut saya sebagai pengelola hasil kopi ini, saya sangat merasa
terbantu sekali dengan adanya listrik ini, dibandingkan dengan sebelum
adanya listrik di desa ini. Kami sebagai petani lebih bisa berinovasi dalam
pengelolaan nya, yang jika dahulu memakai tenaga manual namun semenjak
adanya listrik kami terbantu dengan tenaga mesin.”
Beliau melanjutkan
“…Kemudian dampak lainnya yang kami rasakan yaitu dalam hal
pemasarannya, jika dahulu kami hanya mampu menjual hasil kopi ini ke
orang-orang di dalam desa, maka semenjak adanya listrik ini kami mampu
mendistribusikannya keluar desa. Hal ini juga dibantu dengan
perkembangan zaman yang semakin pesat, sehingga semakin memudahkan
kita semua dalam menyebarluaskan produk lokal kita ini ke media sosial.”.30
Gambar.7 Alat yang digunakan setelah ada PLTMH

Foto-foto

diatas mengambarkan kemajuan teknologi karena adanya

pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat membantu meningkatkan produksi
kopi, kemudian sekarang prosesnya menggunakan mesin, tetapi alat-alat manual
30

Wawancara dengan Bapak Saharni sebagai pengelola hasil kopi, Tanggal 7 Maret 2020.
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masih digunakan agar rasa dari kopi tidak berubah dan menjadi ciri khas kopi
lokal. Selain itu pemasaran produk kopi dilakukan melalui media sosial, dan
pemasaran lebih luas. Sehingga daerah lain dapat menikmati kopi lokal dari
jangkat, sungai tenang.

maka Pemerintah desa berinisiatif untuk membentuk

kelompok guna menambah pendapatan, kelompok itu terdiri dari ibu-ibu PKK,
kelompok tersebut bertugas untuk mengolah dan memproduksi dari bahan mentah
sampai bahan siap untuk dijual dan hasil dari penjualannya dimasukkan ke dalam
pendapatan desa. Menurut wawancara dengan ibu Norina ketua pengurus ibu-ibu
PKK di Desa Rantau Suli.
“… dengan dibaginya kelompok dibagi menjadi dua tugas, tugas pertama
sebagian mengolah dari bahan mentah sampai menjadi bahan siap untuk
diproduksi pekerjaan tersebut dilakukan pada siang hari, dan tugas yang kedua
memproduksi bahan sampai siap untuk dijual, dikerjakan pada malam hari.
Bisa dilihat dari tabel berikut ini alat yang digunakan untuk mengelola kopi
sebelum ada PLTMH dan setelah ada PLTMH:
Tabel.5
Jumlah alat sebelum dan sesudah ada PLTMH yang digunakan oleh
masyarakat ( KK ).
Jumlah
No

1
2

Alat

Lesung
(penumbuk
kopi)
Mesin Kopi

Sebelum

Setelah

ada

ada

PLTMH

PLTMH

10
0

KK

KK

Sebelum

Sesudah

27

10

27

7

0

7
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Jadi dapat kita lihat dari pernyataan di atas, dengan adanya listrik banyak
sekali membantu masyarakat dalam hal menanggulangi keterbatasan, keluhankeluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Keadaan ekonomi, pekerjaan
masyarakat sebelum adanya PLTMH di bidang pertanian, tingkat kemiskinan di
Desa Rantau Suli yang masih tinggi masyarakat Desa Rantau Suli mencari
peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.
Dari banyak nya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah ada
pembangunan PLTMH

baik dari segi alat yang digunakan seperti mesin

memudahkan masyarakat untuk memproduksi hasil panen masyarakat jadi
berdampak ke pendapatan masyarakat. Setelah ada PLTMH perubahan dari segi
pendapatan, pekerjaan bisa di lihat pada tabel berikut ini.
Tabel.6
Pekerjaan dan pendapatan sebelum adanya PLTMH
No

Sebelum ada PLTMH

Pendapatan perbulan

Persen

1

Petani

Rp. 200-500

30%

2

Buruh

Rp. 100.000

20%

3

Pedagang

Rp. 200.000

30%

4

Pegawai Negeri

5

Sarjana

Sumber Data: Kantor Desa
Dari segi perkerjaan masyarakat rata-rata paling banyak hanya bekerja sebagai
petani dengan

pendapatan hanya 200-500.000 perbulan itu hanya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pendapatan dibawah standar. Setelah
adanya PLTMH pekerjaan dan pendapatan masyarakatpun meningkat dari
sebelum adanya PLTMH, hal ini juga menunjukkah bahwa setelah adanya
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PLTMH mampu memberikan perubahan yang berdampak baik bagi kehidupan
masyarakat. Penjelesan tesebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:
Tabel.7
Pekerjaan dan pendapatan sesudah ada PLTMH
No

Setelah ada PLTMH

Pendapatan Perbulan

Persen

1

Petani

Rp. 500.000 - 1.000.000

70%

2

Buruh

Rp. 300.000

50%

3

Pedagang

Rp. 500.000 - 1.000.000

70%

4

Pengusaha Kopi

Rp. 500.000 - 1.000.000

70%

5

Pengurus PLTMH

Rp. 400.000

6

Pengawai Negri

7

Sarjana

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada beberapa perubaham seperti
meningkatnya pendapatan setelah adanya PLTMH, pendapatan sampai 5001.000.000 meningkat 70%, dan masyarakat dapat memenuhi kehidupan yang
layak. Dan menguragi angka kemiskinan.
Tabel.8
Usaha Sebelum dan sesudah adanya PLTMH
No

Usaha sebelum ada PLTMH

No

Usaha Setelah Ada PLTMH

1.

Warung-warung Kecil

1.

Warung-warung

2.

Jual minyak tanah

2.

Pengusaha pengelola kopi

3.

Usaha elektronik

4.

Usaha bangunan

3

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Suli.
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Bisa dilihat dari tabel diatas pembangunan PLTMH sangat banyak
memberikan perubahan kepada masyarakat seperti, dalam pekerjaan dan
penghasilan.

2.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan pembangkit
listrik tenaga mikro hidro
Beberapa dampak terhadap pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro

hidro juga mempengaruhi penggunaan nya, selain itu dalam pemakaian nya yang
berlangsung selama ini tentu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan
penghambatnya.
a. berikut faktor pendukung pembangunan pembangkit

listrik

tenaga

mikro hidro:
1.

Lokasi yang strategis
Daerah pengunungan memiliki potensi pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) lebih baik karena sebagian daerah
pengunangan terdapat sumber mata air yang mengalir melalui sungai-sungai
sepanjang tahun. Aliran sepanjang tahun dan mempunyai ketinggian dapat
dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Di Desa
Rantau Suli, tempat untuk pembangunan PLTMH sangat strategis,
pembangunan PLTMH yang kita tau bergantung dengan air. Jika ditanya
tentang apa faktor pendukung dalam pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro, Wawancara dengan Bapak Supriadi Selaku Kaur
Pembangunan:
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“…Desa Rantau Suli, mempunyai lokasi yang sangat strategis untuk
pembangunan PLTMH, karena mepunyai air yang melimpah, air sungai,
dan air terjun yang masih asri, dan dikelilingi oleh hutan dan tidak pernah
terjadi longsor.”31
Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan pembangunan PLTMH
harus meninjau lokasi terlebih dahulu, memastikan Tempat yang masih asri,
sehingga bisa memanfaat sumber mata air untuk kestabilan debit air tenaga
mikro hidro.
2.

Harga tarif yang murah
Tarif Dalam segi ekonomi, PLTMH memiliki biaya operasi dan

perawatan yang realatif murah, PLTMH juga dapat membantu dalam
menyediakan pasokan listrik di desa-desa terpencil atau tertinggal. Jika
ditanya tentang tarif harga yang murah menurut Bapak Supridi selaku Kaur
pembangunan menjelaskan:
“… PLTMH selain tidak merusak lingkungan juga mempunyai
keuntungan yang baik untuk masyarakat, karena tarif harga iuran
perbulan murah dan terjangkau oleh masyarkat.”32

3.

Ramah lingkungan
Kerena pembangunan PLTMH tidak menimbulkan kerusakan alam, jadi

masyarakat sangat mendukung pembangunan PLTMH di Desa Rantau Suli,
Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin.

31
32

Wawancara dengan Bapak Sapriadi selaku Kaur Pembangunan. Tanggal 5 Maret 2020.
Wawancara dengan Bapak Supridi selaku kaur pembangunan, Tanggal 5 Maret 2020
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b. Berikut faktor penghambat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro
hidro :
1.

Kurangnya kekompakan antara pemerintahan desa dengan masyarakat
desa dalam menjaga PLTMH tersebut.
Setelah dibangunnya Pembangkit istrik, tentunya harus kita jaga dan

dirawat agar berlangsung lama dalam pemakaian. Seperti yang Diungkap kan
oleh Bapak Riduan Sebagai pengurus PLTMH:
“…Masyarakat desa rantau suli kurang kompak dalam merawat
seperti, gotong royong membersikan jalan ke tempat menuju PLTMH,
dan membersihkan sampah yang dibawa arus air karena itu lah lampu
sering mati dan tekanan air tidak stabil.”33
Menurut pernyataan diatas, bahwa Pemerintah desa harus mampu
memberikan arahan, atau contoh ke masyarakat agar selalu kompak dalam
menjaga PLTMH. Dan menyediakan alat untuk membersihkan lingkungan
disekitaran pembangunan PLTMH tersebut.
2.

Minimnya tenaga teknisi mesin
Salah satu hambatan dalam pengelolaan PLTMH adalah minimnya

tenaga mesin yang mampu memperbaiki PLTMH secara mandiri, serta tidak
ada upaya perbaikan secara menyeluruh dari Pemerintah Desa, hal ini di
ungkapkan oleh Bapak Juser selaku Operator PLTMH Desa Rantau Suli
Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin:
“… Hambatan yang kita alami adalah terbatasnya teknisi yang ada di
desa, sehingga jika rusak harus mencari teknisi dari luar, bahkan harus ke
Ibu Kota Kabupaten (Bangko) sehingga perlu adanya pelatihan bagi
teknisi disini, untuk kedepan nya kita sangat berharap dukungan dari

33

Wawancara dengan Bapak Riduan selaku Pengurus PLTMH, Tanggal 5 Maret 2020
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Pemerintah Desa untuk memberikan pelatihan kepada pemuda yang
berminat untuk mengelola PLTMH.”34
Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Riduan selaku Ketua Pengurus
PLTMH Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin:
“… Kita masih minin Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu
dan memiliki kemauan teknis dalam memperbaiki mesin PLTMH, kita
hanya bisa memperbaiki kerusakan kecil, jika terjadi kerusakan besar
harus kita bawa ke Bangko, sehingga listrik mati menjadi lama
disebabkan ketidak mampuan kita dalam memperbaiki langsung.” 35

3.

Banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan yang dibuat oleh
pemerintahan desa.
Membuat peraturan penggunaan PLTMH gunanya untuk untuk

membatasi masyarakat dalam pemakaian, kenapa dibatasi pemakaian listrik
karena kapasitas yang diberikan Pemerintah rendah, sedangkan penduduk
melebihi kapasitas yang diberikan. Banyak yang melangar seperti menonton
tv sebelum jam 9 Wib, mengunakan mesin cuci, kulkas dan blender, ini yang
yang menyebabkan banyak lampu dirumah masyarakat yang tidak dapat
menikmati PLTMH tersebut. Jika wawancara kepada Bapak Ariyen Hadi
selaku Pengurus PLTMH masih adakah rumah masyarakat yang belum dialiri
listrik:
“... Semua rumah sudah diairi listrik tetapi ada disalah satu RT
yang belum bisa menikmati listrik, di RT 12, jangankan untuk menonton
tv, lampu saja tidak kuat untuk menerangi rumah-rumah warga disana.”36

34
35

Wawancara dengan Bapak Juser Selaku operator PLTMH, Tanggal 5 Maret 2020.
Wawancara dengan Bapak Riduan Selaku Ketua Pengurus PLTMH. Tanggal 5 maret

2020.
36

2020.

Wawancara dengan Bapak Ariyen Hadi selaku Pengurus PLTMH, Tanggal 5 Maret
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Dari pernyataan diatas tentu harusnya ada kesadaran dari masyarakat
untuk memakai listrik sesuai yang di yang dibuat dalam peraturan desa, agar
semua bisa menikmati listrik. Wawancara dengan salah satu warga di Rt 12
dengan Bapak, Madjuri:
“… Kami hanya bisa berharap pemerintah menangani masalah
yang dirasakan oleh Rt 12, kami tidak menuntut banyak hanya ingin
merasakan penengan rumah saja sudah cukup untuk kami, agar anakanak bisa belajar dimalam hari.” 37

4.

Tidak adanya bantuan dana dari pemerintah desa dalam pemeliharan
PLTMH.
Hambatan yang dirasakan adalah tidak ada nya dana pemeliharaan dari

pemerintah desa khususnya dana pemerintah desa hal ini sampai oleh Bapak
Juser sebagai pengurus PLTMH Desa Rantau Suli Kecamatan Jangkat Timur,
Kabupaten Merangin.
“… Kita tidak ada bantuan dari desa, khususnya pemeliharaan
sehingga pemeliharaan hanya mengandalkan uang dari masyarakat yang
dibayarkan melalui iuran bulanan, biaya pemeliharan terbesar yaitu
turbin, karena kalau rusak biayanya cukup mahal. Jadi harapan kedepan
tentunya kita berharap dari desa dapat dialokasikan untuk pemeliharaan
PLTMH ini. 38

Berdasarkan wawancara diatas berbagai kendala dari tingkat paradigma
pembangunan aturan hingga pelaksanaan memang masih harus di lalui dari
segi pembiayaan, pola yang ada memang sulit di akses oleh masyarakat.

37
38

Wawanacara dengan Bapak Madjuri sebagai masyarakat. Tanggal 10 Maret 2020
Wawancara dengan Bapak Juser sebagai pengurus PLTMH, Tanggal 5 Maret 2020
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3. Solusi dari desa dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam
pemanfaatan PLTMH
Setiap kebijakan yang berlaku tidak terlepas dari timbulnya berbagai
permasalahann yang ada, namun dalam hal ini desa harus mengambil peranan
penting untuk mengupayakan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, dan
diharapkan desa mampu bertanggung jawab penuh dalam penyelesaiannya.
Wawancara dengan kepala desa Rantau Suli bapak H.Syafarni:
“…Dalam menghadapi setiap masalah ini, kami sebagai pemangku
jabatan dalam pemerintahan desa ini terus menghimbau kepada masyarakat
untuk selalu menjaga fasilitas yang ada, harapan kami ini semua tanggung
jawab kita semua, artinya setiap dari kita warga desa ini harus mempunyai
tanggung jawab untuk menjaga nya, contohnya kebersihan lingkungan
PLTMH, kemudian kita sama-sama mematuhi aturan yang ada, karna ini
untuk kebaikan bersama”. 39
Berdasarkan hasil wawancara diatas, solusi oleh kepala desa berupa
himbauan kepada masyarakat setempat untuk saling berkerja sama dalam
pemeliharaan PLTMH, untuk keberlangsungan pemakaian jangka panjang.
Upaya lain pemerintahan Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur dalam
pengelolaan Pembangkitn Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah dengan
menerbitkan Peraturan Desa tentang Pembangkit Listrik dimana peraturan
tersebut berdasarkan keputusan musyawarah BPD bersama Kepala Desa,
Lembaga Adat, LPM dan Karang Taruna serta tokoh masyarakat, hal ini sebagai
yang diungkapkan Bapak H. Syafarni selaku Kepala Desa Rantau Suli.

39

Wawancara dengan kepala desa Rantau Suli bapak H.Syafarni. Tanggal 5 Maret 2020.
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“… Kita berupaya mengelola PLTMH dengan baik, untuk itu kita
terbitkan Peraturan Desa tentang pemakaian listrik, peraturan tersebut bukan
kita buat sendiri melaikan hasil dari musyawarah bersama BPD bersama
Kepala Desa, Lembaga Adat, LPM dan Karang Taruna serta tokoh
masyarakat, dengan musyawarah bersama kita harapkan aturan tersebut
dapat dipatuhi secara bersama pula”.40
Pernyataan di atas menunjukan adanya upaya sungguh dari pemerintahan
desa untuk mengelola PLTMH dengan baik, agar berlangsungan penggunaan
PLTMH dapat terjaga usia penggunaan menjadi lebih lama, hal ini dibuktikan
dengan diterbitkannya peraturan desayang mengatur terhadap penggunaan
PLTMH tersebut.
Berdasarkan Peraturan Desa sanksi yang diperoleh untuk yang melanggar
aturan tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Apabila menunggak bayar sampai 3 bulan berturut-turut jaringan di
rumahnya diputuskan.

2.

Tidak boleh menghidupkan TV sebelum yang 09 Wib dan tidak boleh
menghidupkan kulkas, mesin cuci, sebelum jam 12 malam, jika
kedepatan 3 kali berturut-turut maka jaringan lampu ke rumahnya
diputuskan oleh operator.

3.

TV yang digunakan maka kabel NCB nya dilepaskan atau digulung

4.

Jika lampu hidup dibawah jam 10 malam dibayar sesuai hitungan persen
dan gaji operator juga dihitung sesuai persennya.

40

Wawancara dengan kepala desa Rantau Suli bapak H.Syafarni. Tanggal 5 Maret

2020.
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5.

Bagi yang menyambung lampu melalui tiang listrik harus melalui
operator tidak dibenarkan sendiri.

Kondisi diatas menunjukkan adanya aturan yang mengikat yang harus diikuti
oleh masyarakat selaku pelangganan PLTMH tersebut. Aturan-aturan itu termasuk
dalam Peraturan UPT yang diperkuat melalui Peraturan Desa Rantau Suli, tentang
pengelolaan pemeriharaan dan pengembangan listrik desa. Wawancara dengan
Bapak Basral selaku Bendahara PLTMH di Desa Rantau Suli.
“…Untuk memperkuat aturan pengelolaan PLTMH tersebut
pemerintahan desa telah merumuskan peraturan desa agar PLTMH tetap
terpelihara dan adanya keseimbangan manfaatnya, sehingga masa pakai
penggunaan PLTMH menjadi lebih lama, didalam peraturan desa ini juga
sudah di atur sangat jelas sanksi-sanksi yang berlaku untuk masyarakat yang
melanggar, harapan kami jangan sampai ada masyarakat yang
melanggarnya”. 41
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam menyikapi
permasalahan yang ada:
1.

Menghimbau masyarakat dan menegaskan aturan-aturan yang berlaku

2.

Peninjauan berkala secara langsung

3.

Memberikan sangsi-sangsi kepada masyarakat yang melanggar sesuai
dengan hasil musyawarah.
Di Desa Rantau Suli minimnya teknisi untuk memperbaiki kerusakan

PLTMH, jadi pemerintah membuat keputusan bagi pemuda yang mau kuliah dan
krusus mengambil jurusan teknisi mesin, maka biaya akan di tanggung sama

41

Wawancara dengan Bapak Basral selaku Bendahara PLTMH Desa Rantau Suli,

kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Tanggal 5 Maret 2020
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kepala desa, dan sekarang ada 4 orang yang kuliah mengambil Juurusan Teknisi
Mesin. Masalah pendanaan pembiayaan pemeliharaan belum terealisasi karena
setiap kerusakan PLTMH baru Pemerintah desa ambil kebijakan seperti
memungut iyuran ke masyarakat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya
maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga miro hidro terhadap kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Rantau Suli, berikut ini:
1.

Terkait dengan dampak pembangunan PLTMH memberikan perubahan
yang sangat baik untuk masyarakat dalam segi sosial dan ekonomi
masyarakat sebelum ada nya listrik masyarakat masih

mempunyai

keterbatasan dalam hal penerangan seperti, anak-anak terbatas belajar
dimalam hari. Setelah adanya PLTMH banyak sekali perubahan yang
dirasakan oleh masyarakat seperti, anak-anak bisa belajar dimalam hari,
warung-warung bisa buka sampai malam, dan menikmati menonton
televisi. Sebelum ada listrik ekonomi masyarakat masih dikategori
rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Setelah ada pembangunan
PLTMH ekonomi masyarakat meningkat seperti dari segi pendapatan,
pekerjaan. Setelah adanya listrik masyarakat memanfaatkan seperti
pengulingan kopi menggunakan mesin, dengan adanya mesin masyarakat
mampu membuat persedian serbuk kopi banyak untuk dijual dan di
pasarkan melalui media online.
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2.

Faktor pendukung dan penghambat dari pembangunan dan pemanfatan
PLTMH, faktor pendukung Desa Rantau suli dalam pembangunan
memiliki lokasi yang strategis dan asri dan biaya pemakaian yang cukup
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murah,

sedangkan

faktor

penghambat

kurangnya

kekompakan

masyarakat dalam menjaga fasilitas yang diberikan, minimnya tenaga
teknisi mesim. Tidak adanya dana pemeliharaan PLTMH.
3.

Solusi dari pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang
ada
1.

Dengan menerbitkan peraturan desa tentang pemakaian listrik

2.

Menghimbau masyarakat dan menegaskan aturan-aturan yang
berlaku

3.

Peninjauan berkala secara langsung

4.

Memberikan sangsi-sangsi kepada masyarakat yang melanggar
sesuai dengan hasil musyawarah.

5.

Solusi dari pemeritah desa mengenai kurangnya teknisi mesin
pemerintah memberikan beasiswa untuk pemuda untuk krusus atau
kuliah

Pembangkit lstrik tenaga mikro hidro ( PLTMH) di bangun dari program
PNPM inni sejatinya bertujuan baik, untuk mensejahterakan masyarakat di desadesa terpencil yang belum terjangkau listrik. Tetapi lagi-lagi masalah kesiapan
masyarakat, pengembangan kopetensi di desa terpencil juga perlu mendapatkan
perhatian khusus, kerusakan mekanik, elektrikal bisa diselesaikan oleh teknisi,
tetapi kurang kesadaran masyarakat umtuk menjaga sistem,merupakan hal penting
yang perlu pemahaman sejak awal ternologi ini masuk ke desa mereka.
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B. Saran
1.

Diharapkan adanya upaya pemerintah desa dan masyarakat menjaga dan
memelihara PLTMH agar berkeseimbangan.

2.

Perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan
kapasitas PLTMH sehingga pengurusan PLTMH tidak hanya sebatas
penerangan saja.

3.

Diharapkan ada upaya dari pemerintah desa untuk menjadikan PLTMH
sebagai BUMDES yang mampu meningkatkan PADES.

4.

Harapan untuk kedepan nya pemerintah desa dapat dengan bijak
menggunakan dana pemeliharaan dan transfaransi kepada masyarakat.
Harapan kedepannya
Harapan untuk kedepan nya dana pemeliharaan harus di terapkan, dana

pemeliharaan pemerintah harus tranparansi dalam penggunaan dana tersebut,
guna dari dana tersebut untuk memperbaiki kerusakan PLTMH. Jadi jika
PLTMH rusak pemerintah tidak langsung mugut iyuran dari masyarakat
Karena sudah adanya iyuran setiap bulan.
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Lampiran I :
Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Kepala Desa
1. Apa dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
terhadapat peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum adanya
PLTMH?
3. bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah adanya PLTMH?
4. Perubahan apa saja yang terjadi setelah adanya PLTMH?
5. Bagaimana pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah ada PLTMH?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan PLTMH?
7. Apa solusi dari pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang
ada?
8. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemanfaatan dan
pemeliharaan PLTMH?
B. Pengurus PLTMH
1. Masih kah ada rumah masyarakat yang belum dialiri listrik?
2. Apa hambatan dalam pengelolaan PLTMH?
3. Bagaimana usaha pemerintah desa dalam menjaga dan memelihara
PLTMH agar berlangsung lama?
4. Apa perubahan setelah adanya PLTMH?
5. Apa hambatan dalam pengelolaan PLTMH?
6. Masih adakah rumah masyarakat yang belum di aliri listrik?
7. Bagaimana pengurus PLTMH mengatasi permasalahan tentang
banyaknya masyarakat yang melanggar dalam pemakaian PLTMH?
C. Masyarakat
1. Apakah bapak bisa memanfaatkan dan mengelola PLTMH?
2. Apa pengaruh dari PLTMH terhadapat anak-anak?
3. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah adanya PLTMH?
D. Kaur pembangunan
1. Apa faktor pendukung dalam pembangunan PLTMH?
2. Apa yang membuat masyarakat mau ikut dalam program pembangunan
PLTMH?
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Lampiran II :

KEPALA DESA DAN STAF PENGURUS PLTMH DESA RANTAU SULI

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA RANTAU SULI

RUMAH PENGOLAHAN KOPI DI DESA RANTAU SULI

