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PENDAHULUAN
Yayasan Energi Lestari (YEL) adalah sebuah yayasan yang dibentuk dengan tujuan khusus,
antara lain adalah untuk mengupayakan dana guna menyokong keberlangsungan kegiatan organisasi
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) atau di kalangan internasional disebut juga sebagai
Indonesian Renewable Energy Society (IRES). Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk
mendukung pelaksanaan program-program METI, utamanya operasional kesekretariatan METI, serta
kegiatan-kegiatan lain di bidang ‘renewable energy’ yang sesuai dengan akta pendirian YEL, serta
ketentuan-ketentuan lain yang mengikat antara YEL dengan para pihak penyandang dana, diantaranya
adalah PT.Insight Invesments Management serta para investor yang telah bersedia menginvestasikan
dananya melalui PT Insight Investments Management guna membantu tugas YEL tersebut. Dengan
demikian, YEL adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hubungan istimewa dengan METI, tetapi
tidak berada di dalam struktur organisasi METI.
Didirikan pada tahun 2010, YEL dikelola oleh para pengurus (Lampiran 1) yang bekerja untuk
mengelola YEL secara volunteer. Para pengurus tersebut sampai saat ini masih tetap aktif walaupun masa
kepengurusan semestinya berakhir pada tahun 2015, karena belum terbentuknya kepengurusan yang
baru. Sumber dana YEL berasal dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh YEL sesuai dengan
lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam akta pembentukannya. Berpartner dengan PT Insight
Investments Management berdasarkan perjanjian kerjasama No: 01/YEL-IIM/V/2011 tanggal 2 Mei 2011,
sejak pada Juni 2011 YEL memperoleh komitmen penerimaan dana secara rutin berkala (setiap bulan)
dari sebagian jasa pengelolaan dana pihak ketiga oleh PT Insight Investments Management. Penggunaan
dana tersebut mengacu pada misi & visi METI yaitu untuk kegiatan-kegiatan terkait upaya pengembangan
sumber-sumber energi terbarukan. Akan tetapi dalam setiap laporan kegiatan Yayasan, sebagaimana
laporan tahunan ini, selalu disusun sebagai laporan kegiatan YEL secara menyeluruh, bukan hanya yang
terkait dengan sumber pendanaan melalui PT Insight Investments Management saja.
Selama lebih dari 8 (delapan) tahun sejak berdirinya, YEL telah melakukan berbagai kegiatan /
aktivitas, baik secara langsung dilaksanakan oleh YEL sendiri maupun dalam bentuk dukungan terhadap
kegiatan/program METI terkait dengan upaya pengembangan ‘energi terbarukan’ di Indonesia. Laporan ini
secara khusus menyampaikan kegiatan Yayasan selama periode Januari s/d Juni 2019, yang merupakan
laporan kegiatan Yayasan, dijelaskan secara rinci dalam uraian ‘Kegiatan Yayasan’ pada bagian B. Pada
tahun 2019 ini, kegiatan Yayasan masih terfokus pada upaya mewujudkan listrik biomassa di
Kab.Manggarai Timur yang telah dirintis sejak tahun 2014 tetapi sampai dengan tahun 2019 ini masih
terkendala oleh proses perijinan pemanfaatan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) . Selain
program listrik biomassa tersebut, beberapa program terkait dengan implementasi energi terbarukan
lainnya tetap dilakukan, yaitu perintisan implementasi unit pembangkit biogas di kampus-kampus,
monitoring terhadap implementasi energi terbarukan yang sudah dilaksanakan seperti implementasi hybrid
solar dryer untuk pengeringan bawang merah di Kab.Majalengka (kerjasama dengan IPB), memberikan
dukungan terhadap kegiatan penelitian peralatan dan teknologi konversi energi serta implementasi
teknologi Over-unity Genset di Yogyakarta (kerjasama dengan PT.Adhijaya Mustika Energi).
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KEGIATAN YAYASAN
A. Uraian singkat kegiatan Yayasan Energi Lestari (YEL) yang telah dilakukan dan
dilaporkan dalam laporan-laporan sebelumnya (sejak didirikan pada tahun 2010
s/d Desember 2018)
Sejak diresmikan pembentukannya pada tahun 2010 sampai dengan Desember 2018, kegiatankegiatan yang dilaksanakan YEL dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan METI antara
lain adalah pembahasan feed in tariff (FIT) untuk energi biomassa dan energy bayu, penyelenggaraan
World Renewable Energy Conference (WREC) di Bali (Oktober 2012), penyelenggaraan diskusi interaktif
dan Munas METI ke V (Januari 2012), serta rapat-rapat terkait dengan perubahan akta pendirian dan
anggaran dasar YEL guna memperjelas hubungan keorganisasian antara YEL dengan METI. Hal-hal yang
terkait dengan perubahan akta tersebut telah diupayakan selama kurun waktu tahun 2013-2014 yang lalu,
tetapi sampai saat ini belum terselesaikan karena kesibukan para pengurus METI maupun YEL. Walaupun
demikian, sejak Mei 2013 YEL telah mulai melaksanakan fungsinya sebagai pendukung finansial kegiatan
METI, khususnya untuk operasional sekretariat METI, dengan mengirimkan dana ke rekening METI
sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sebagaimana tercantum dalam laporan
keuangan Yayasan. Pada beberapa tahun terakhir, jumlah dana dukungan kepada METI tersebut terpaksa
disesuaikan dengan jumlah penerimaan dana, termasuk penerimaan dana dari PT Insight Investment
Management yang berfluktuasi karena tergantung pada harga saham. Menurunnya kondisi pasar
reksadana menyebabkan jumlah bagi hasil yang semula 1% diturunkan menjadi 0.5%. Namun demikian
perlu dicatat bahwa Reksadana Insight Renewable Energy mendapat penghargaan sebagai Reksadana
terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan.
Kegiatan mandiri yang telah dilaksanakan oleh YEL adalah dalam bentuk konsultansi teknis,
pembahasan kebijakan nasional, melakukan promosi dan pengembangan teknologi, serta implementasi
energi terbarukan. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan langsung oleh Yayasan, dan ada
yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pihak pelaksana/pemilik program, serta
bantuan dana penelitian kepada mahasiswa. Sebagai contoh, pada periode 2013-2014 memulai kegiatan
rintisan program listrik biomassa di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam bentuk
survey penjajagan dan penyusunan studi kelayakan (feasibility study), pada periode 2016 dan 2017
melakukan studi kelayakan untuk ‘pilot project of hybrid PV and pumped storage 200 KWp’ , studi
kelayakan ‘pemanfaatan PV untuk pengadaan air bersih’ di Kabupaten Manggarai Timur, serta
implementasi mesin pengering berenergi surya hibrida biomassa untuk pengeringan bawang merah di
Kab.Majalengka – Jawa Barat. Selain itu, tahun 2018 Yayasan melakukan inisiatif untuk menawarkan
bantuan implementasi teknologi biogas ke beberapa perguruan tinggi, dengan tujuan selain sebagai upaya
promosi sumber energi terbarukan juga sebagai obyek studi bagi mahasiswa. Penjelasan tentang masingmasing kegiatan mandiri tersebut dapat dilihat dalam laporan-laporan sebelumnya, baik Laporan Semester
maupun Laporan Tahunan kegiatan Yayasan pada masing-masing periode yang bersangkutan.
Selain penggunaan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut serta operasional
sekretariat, Yayasan telah menginvestasikan sebagian dananya dalam bentuk pembelian bangunan untuk
ruangan kantor. Pembelian ruangan kantor tersebut bertujuan antara lain agar YEL memiliki alamat domisili
yang definitif guna memudahkan YEL dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga serta
memudahkan urusan perpajakan.
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Kegiatan mandiri yang telah dilakukan sejak 2013 tetapi secara khusus perlu dilaporkan dalam
setiap laporan kegiatan, karena merupakan program besar dan berkesinambungan dalam jangka panjang,
adalah program rintisan pembangunan listrik biomassa (biomass power plant) di provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), yaitu di Kab. Manggarai Timur, Kab.Manggarai Barat dan Kab. Timor Tengah Utara, serta
provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu di Kab. Sumbawa Barat. Berbeda dengan upaya pembangunan
pembangkit listrik biomass yang pada umumnya berorientasi bisnis murni, program perintisan yang
dilakukan oleh YEL ini berorientasi pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menerapkan metode
kerjasama dengan Pemda dan masyarakat setempat pemilik lahan yang akan digunakan sebagai “kebun
energi” pemasok kebutuhan bahan bakar biomassa untuk pembangkit listrik yang akan dibangun. Dalam
program ini YEL memberikan investasi dalam bentuk pelaksanaan feasibility study (FS) serta mencarikan
investor. Sedangkan masyarakat setempat dan Pemda menyediakan lahan serta membantu penyediaan
infrastruktur yang dibutuhkan. Terkait dengan hal tersebut, untuk kegiatan awal, YEL telah mengirimkan
team teknis guna melakukan survei lapangan ke Kab.Manggarai Timur dan Kab.Manggarai Barat serta
melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait termasuk Bupati dan PLN di wilayah tersebut
pada bulan November 2013. Hasil kegiatan awal tersebut berupa laporan FS. Melalui implementasi listrik
biomassa ini, direncanakan YEL akan dapat memperoleh pembagian keuntungan dari penjualan listrik
yang dibangkitkan (6 MW), sehingga YEL akan mempunyai sumber dana rutin yang terjamin
keberlangsungannya selama power plant beroperasi.
Kegiatan penjajagan di Kab.Sumbawa Barat dilakukan pada awal bulan Juni 2014. Survei
lapangan untuk penyusunan FS dilakukan pada periode September 2014, diikuti dengan penyusunan FS
dan pertemuan-petemuan dengan pihak-pihak terkait (Pemda/BAPPEDA, PLN, wakil kelompok
masyarakat . Pemda berencana menyediakan lahan seluas 50.000 Ha, akan tetapi terbentur pada status
lahan yang merupakan area hutan sehingga memerlukan ijin langsung dari Menteri Kehutanan. Sedangkan
program perintisan di Kab. Manggarai Barat diputuskan untuk tidak dilanjutkan, walaupun survei awal
lapangan sudah dilaksanakan pada semester I tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan antuasiasme dari
pihak Pemda, khususnya Bupati, dinilai sangat kurang, sehingga dikhawatirkan program akan sulit
dilaksanakan.
Untuk Kab. Timor Tengah Utara (TTU), survei awal untuk melihat potensi dan melakukan
pertemuan dengan Pemda setempat dilakukan pada November 2014. Survei tersebut telah ditindak-lanjuti
dengan sosialisasi kepada masyarakat, yang ternyata disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat
lokal dan bahkan telah dilakukan kesepakatan penyerahan tanah secara adat kepada Yayasan untuk
digunakan sebagai area penanaman biomassa dan komplek pembangkit. Notaris setempat juga telah
ditunjuk untuk mengurus hal-hal terkait dengan legalitas penggunaan lahan tersebut. Daya listrik yang
direncanakan akan dibangkitkan adalah 7-10 MW dengan didukung oleh area penanaman biomassa
seluas 3000 Ha. Program ini telah didiskusikan dalam rapat bersama kepala-kepala Dinas di lingkungan
Pemda TTU (yang dipimpin langsung oleh Bupati) pada 28 Maret 2015. Masyarakat sangat antusias dan
tidak sabar menunggu realisasi proyek. Bekerjasama dengan IPB, demplot penanaman pohon Gamal dan
Lamtoro sudah dilakukan di salah satu dusun di dekat lokasi penanaman. Dalam upaya untuk
merealisasikan, Yayasan telah mengajukan program ini untuk memperoleh pendanaan dari program
Millennium Challenge Account (MCA), tetapi tidak berhasil, sehingga program ini terpaksa dihentikan.
Kab. Manggarai Timur menunjukkan progress yang dinilai paling baik dibanding tiga lokasi
perintisan yang lain. Untuk Kab. Manggarai Timur, laporan FS telah diselesaikan pada Juli 2014. Area
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penanaman yang akan dikelola langsung meliputi luasan sekitar 1289 Ha, terdiri atas 850 Ha lahan Pemda
dan sisanya adalah lahan milik masyarakat adat. Area penanaman ini merupakan lahan tidur, berupa
lahan padang ilalang dan bukit gundul. Dengan demikian proyek ini akan berperan ganda, yaitu sebagai
proyek pembangkit energi bersih (green energy) yang bersumber pada energi terbarukan (renewable
energy), dan sekaligus merupakan proyek penghijauan lahan yang nantinya akan berdampak positif pada
upaya konservasi tanah & air (environmental aspect). Proyek ini juga akan membantu menyerap limbah
biomassa di daerah sekitar proyek, terutama cangkang kemiri, guna menjamin kebutuhan bahan bakar
untuk membangkitkan daya listrik sekitar 7-10 MW yang direncanakan. Di Kabupaten Manggarai Timur ini
pendekatan dan penjelasan yang disertai dialog dengan masyarakat serta pemilik lahan dilaksanakan
beberapa kali sejak September 2014. Penjajagan dan upaya menggandeng institusi pendanaan (baik
nasional maupun internasional) terus dilakukan. Salah satunya adalah upaya mengajukan proposal untuk
memperoleh pendanaan melalui program Millennium Challenge Account (MCA) , akan tetapi seperti usulan
untuk Kab.Timor Tengah Utara, proposal untuk Kab.Manggarai Timur ini juga tidak berhasil memperoleh
pendanaan dari program MCA tersebut.
Peresmian penanaman perdana oleh Bupati Kab.Manggarai Timur (dokumentasi disajikan di
Lampiran 2) dilaksanakan pada 15 Desember 2015. Dimana, selain aparat Pemda setempat, perwakilan
penduduk, dan pihak yayasan, acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementrian ESDM
dan wartawan media masa. Bersamaan dengan acara tersebut dilakukan upacara adat penyerahan lahan
masyarakat (seluas sekitar 400 Ha, atas nama 400 orang), serta penanda-tanganan dokumen penyerahan
hak pengelolaan lahan dari Pemda dan masyarakat desa kepada PT Indo Energi Lestari yang merupakan
operator lapangan YEL untuk proyek pembangkit listrik biomassa yang akan dibangun, disaksikan oleh
Notaris (Lampiran 2).
Rekomendasi penggunaan lahan oleh Bupati telah diterbitkan pada Mei 2016. Permohonan
pengukuran dan pemetaan lahan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat “Hak Guna Usaha” (HGU)
telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemetaan awal lahan telah dilaksanakan oleh
BPN pada Desember 2016. Target luasan penanaman seluas 20 Ha dalam periode penanaman 2016 dan
2017 tidak dapat dicapai karena terkendala cuaca, akses jalan dan kondisi lahan yang sulit, effisiensi dan
etos kerja, serta kurangnya minat tenaga kerja dari penduduk setempat. Namun hingga awal tahun 2019
ini luasan lahan yang berhasil ditanami sudah mencapai 22,65 Ha.
Apresiasi terhadap upaya Yayasan dan pihak pemda Kab. Manggarai Timur untuk pengembangan
listrik biomassa di Manggarai Timur ini diberikan oleh Kementrian ESDM c/q Direktorat Jendral Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam bentuk memberikan kesempatan pengajuan
pendanaan bagi pembangunan unit pembangkit sebesar 1 MW pada tahun anggaran 2017 di lokasi
tersebut. Terkait hal tersebut, YEL telah memberikan endorsment bagi surat permohonan (dilengkapi
dengan lampiran-lampirannya) dari Bupati Manggarai kepada Kementrian ESDM c/q Direktorat Jendral
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan didukung oleh hasil studi kelayakan
(Feasibility Study) yang sebelumnya telah dilakukan oleh YEL. Pada awal Desember 2016 telah
dilaksanakan pertemuan tiga pihak antara Kementrian ESDM, Pemerintah Daerah c/q dinas ESDM
(Propinsi NTT dan Kab.Manggarai Timur), dan YEL selaku inisiator program. Akan tetapi program ini batal
memperoleh pembiayaan/pendanaan karena lambatnya respon pihak Pemerintah Kab.Manggarai Timur
terhadap beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak Kementrian ESDM.
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B. Kegiatan YEL pada periode Januari 2019 – Juni 2019
Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Kegiatan Yayasan tahun 2018 tentang rencana kegiatan
pada tahun 2019, kegiatan Yayasan dalam periode tahun 2019 masih tetap fokus pada program
implementasi pembangkit listrik berbasis biomassa di Kab.Manggarai Timur dan melanjutkan program
implementasi biogas di beberapa perguruan tinggi, yaitu Univ.Ibnu Kaldun (Bogor), Univ.Dharma Persada
dan Univ.Al Azhar (Jakarta). Sedangkan implementasi PV untuk pengadaan air bersih di Kab.Manggarai
Timur batal dilaksanakan karena belum memperoleh partner sumber pembiayaan, mengingat lokasi
implementasi yang terletak di remote area memerlukan biaya pendukung, khususnya transportasi, yang
cukup besar.
Program listrik biomassa di Kab.Manggarai Timur tetap menjadi program utama karena dampak
positif yang ditimbulkan akan sangat besar dan dalam jangka panjang. Dampak positif yang dimaksud
adalah dampak terhadap upaya konservasi tanah, air dan lingkungan, serta upaya pengembangan daerah
dan penciptaan lapangan kerja, disamping penyediaan energi secara mandiri itu sendiri. Kesuksesan
program ini nantinya juga dapat digunakan sebagai acuan untuk diterapkan di wilayah-wilayah lainnya di
Indonesia. Oleh karenanya, program pembangkit listrik berbasis biomassa di Indonesia bagian Timur akan
tetap menjadi program utama kegiatan mandiri Yayasan sampai program ini terwujud dan berjalan sesuai
rencana, disamping program-program lain yang disusun sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada
pada masing-masing periode tahun kerja Yayasan.
Berikut adalah uraian tentang kegiatan Yayasan yang telah dilaksanakan selama periode semester I
tahun 2019 :
1. Progress program “perintisan pembangunan biomass power plant di Kab. Manggarai Timur” :
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, program ini bertujuan untuk mampu
membangkitkan listrik hingga minimal 7 MW dengan menggunakan sumber energi biomassa (cangkang
kemiri dan kayu gamal) yang berasal dari potensi di wilayah tersebut dan lahan kebun gamal yang
dibangun diatas area yang dikelola oleh PT Indo Energi Lestari (IEL) yang merupakan operator yayasan
untuk menangani program ini. Area penanaman gamal tersebut meliputi luasan sekitar 1289 Ha, terdiri
atas 850 Ha lahan milik Pemda dan sisanya adalah lahan milik masyarakat adat. Area penanaman ini
sebagian besar merupakan lahan tidur, berupa lahan padang ilalang dan bukit gundul. Dengan demikian
program ini akan berperan ganda, yaitu sebagai proyek pembangkit energi bersih (green energy) yang
bersumber pada energi terbarukan (renewable energy), dan sekaligus merupakan proyek penghijauan
lahan yang nantinya akan berdampak positif pada upaya konservasi tanah & air (environmental aspect).
Selain dua aspek tersebut, efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan sendirinya akan
tercipta, bukan hanya di lokasi proyek saja tetapi juga di Kab.Manggarai Timur secara keseluruhan, dan
nantinya akan berimbas ke beberapa Kabupaten sekitarnya.
Proyek ini juga akan membantu menyerap limbah biomassa di daerah sekitar proyek, terutama
cangkang kemiri, guna menjamin kebutuhan bahan bakar untuk membangkitkan daya listrik sekitar 7-10
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MW yang direncanakan. Pemilihan jenis kayu gamal sebagai feed stock utama karena karakteristik
budidaya kayu tersebut dinilai paling cocok dengan kondisi lahan dan iklim lokal.
Sampai dengan saat ini, kegiatan yang telah dan sedang dilakukan dalam program ini masih dalam
tahap penyiapan pengadaan biomassa yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Kegiatan pada tahap ini adalah “penanaman kayu Gamal” di lahan yang ada. Area lahan yang telah
berhasil dibuka dan ditanami kayu gamal sudah mencapai 22,65 Ha (Lampiran 3). Laju penanaman sangat
rendah, jauh dari target yang direncanakan berdasarkan pada studi kelayakan (Feasibility Study = FS)
sebelumnya. Selain itu, lahan yang telah ditanami rawan kebakaran dan banyak tanaman Gamal yang
telah ditanam tidak tumbuh atau bahkan mati karena ternyata tidak ditanam dengan benar dan sesuai
prosedur yang telah diajarkan dalam pelatihan. Ketidak-sesuaian dengan FS tersebut karena dalam FS
hanya dikaji aspek teknisnya saja, sedangkan aspek kultur budaya belum dikaji dan diperhitungkan secara
lengkap dalam perencanaan.
Seperti telah dilaporkan dalam Laporan Kegiatan tahun sebelumnya (2018), kendala utama dalam
kegiatan penanaman adalah letak area yang tergolong remote area dengan kondisi jalan yang sulit,
iklim/cuaca, effisiensi dan etos kerja, serta kurangnya keinginan bekerja penduduk lokal. Kondisi lahan
yang telah ditanami, area dan infrastuktur yang ada saat ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Bantuan
infrastruktur (perbaikan jalan) yang dijanjikan oleh pihak Pemda sejak program penanaman perdana
diresmikan pada Desember 2015, masih belum direalisasikan s/d saat ini. Penanaman tidak dapat
dilakukan sepanjang tahun, karena di musim kemarau sangat kering sehingga tidak dapat dilakukan
penanaman, melainkan hanya upaya pemeliharaan tanaman saja, termasuk diantaranya adalah upaya
pencegahan terhadap kebakaran yang rawan terjadi di wilayah tersebut dengan cara membuat parit
selebar 5m di sekeliling area lahan yang telah ditanami Gamal. Pembuatan parit ini bertujuan untuk
mencegah perambatan api jika terjadi kebakaran lahan di sekitar area yang telah ditanami tersebut. Pada
kenyataannya, kebakaran tetap terjadi karena memang sengaja dibakar oleh penduduk sekitar wilayah
yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai lahan garapan mereka. Kondisi lapangan saat ini dapat
dilihat pada gambar-gambar yang disajikan di Lampiran 3. Pohon Gamal yang ditanam di awal program
(tahun 2015-2018) sebagian tumbuh dengan baik dan sejak awal 2018 telah dipanen untuk ditanam
kembali sebagai bibit.
Terkait dengan status legalitas lahan, rekomendasi penggunaan lahan oleh Bupati telah diterbitkan
pada Mei 2016. Pengukuran dan pemetaan lahan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat “hak guna
usaha” (HGU) telah dilaksanakan oleh BPN pada Desember 2016. Permohonan penerbitan HGU terhadap
lahan yang dikelola tersebut telah disampaikan ke kantor BPN Kab. Manggarai Timur pada awal tahun
2017 dan pembayaran biaya sudah disetor ke kantor BPN di Borong – Manggarai Timur sejumlah Rp
475.000.000 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pemasangan patok yang ditargetkan selesai pada
Desember 2017 atau Januari 2018, ternyata baru dilakukan oleh kantor BPN di Borong pada Desember
2018, dan pada Januari 2019 baru dibuatkan peta berdasarkan patok yang dipasang oleh pihak BPN.
Pengajuan HGU juga menghadapi beberapa problem sehingga sangat lambat, termasuk diantaranya
adalah cara kerja kantor BPN di Borong yang kurang professional. Proses pengurusan ijin yang sangat
lambat ini sangat menggangu kelancaran program penanaman kayu Gamal dan akhirnya menjadi beban
berat bagi yayasan serta PT Indo Energi Lestari yang ditugaskan oleh YEL untuk menangani program ini
di lapangan. Terkait dengan kondisi tersebut, Yayasan memutuskan untuk menghentikan sementara
kegiatan penanaman, terhitung mulai 1 Juli 2019, hingga diterbitkannya HGU oleh BPN. Guna menghindari
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hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, Yayasan telah minta kesediaan pihak Pemda Kab.Manggarai
Timur untuk menjelaskan kepada masyarakat setempat, terutama mereka yang telah menyerahkan
pengelolaan lahannnya kepada Yayasan c/q PT Indo Energi Lestari (pelaksana program di lapangan).
Pertemuan tersebut direncanakan pada bulan Juli 2019. Walaupun kegiatan di lapangan dihentikan
sementara, tetapi Yayasan tetap berupaya agar ijin dari BPN dapat segera terbit. Untuk itu Yayasan telah
berkoordinasi dengan Pemda Kab. Manggarai Timur untuk memantau proses perijinan di tingkat Kanwil
BPN Propinsi NTT di Kupang.
Perlu juga dilaporkan, bahwa berbagai upaya untuk memperoleh pendanaan, baik untuk kegiatan
penanaman kayu Gamal maupun untuk unit pembangkit listrik, baik dari sumber-sumber pendanaan di
dalam negeri maupun dari luar negeri, tetap terus diupayakan/dilakukan selama tahun 2018, tetapi sampai
dengan saat ini belum ada yang sukses/berhasil. Salah satu penyebabnya adalah belum terbitnya ijin
penggunaan lahan dari BPN.
2. Upaya pendanaan untuk mendukung program listrik biomassa di Kab. Manggarai Timur.
Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Program Kerja tahun sebelumnya, pada bulan
Maret 2018 Yayasan telah melakukan penjajagan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Pusat
Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia. Yayasan dalam hal ini telah mengajukan Proposal kerjasama untuk keperluan
pemodalan bagi pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) Kayu Gamal pada daerah seluas 1.500 Ha
dimana penanamannya akan dilakukan secara bertahap. Proposal tersebut ternyata belum dapat diajukan
di tahun 2018 karena masalah teknis, dan sudah diajukan kembali pada tahun 2019 namun masih
menunggu proses pengkajian dari pihak BLU Pusat P2H. Dokumentasi kegiatan penjajagan kerjasama
upaya pendanaan untuk mendukung program listrik biomassa di Kab. Manggarai Timur dapat dilihat di
Lampiran 3.
3. Monitoring program implementasi teknologi energi terbarukan Hybrid Solar – Biomass Dryer
Sebagaimana telah dilaporkan, pada tahun 2016 YEL bekerjasama dengan Divisi Teknik Energi
Terbarukan – Dept.Teknik Mesin & Biosistem – Fateta IPB, telah melakukan program implementasi hydrid
solar dryer untuk pengeringan bawang merah di Kab.Majalengka. bersama Yayasan Energi Lestari (YEL)
dan Divisi Teknik Energi Terbarukan IPB. Status kepemilikan unit mesin pengering tersebut adalah milik
Yayasan Energi Lestari. Monitoring terhadap proyek dilakukan bersama-sama dengan tim teknis dari IPB,
baik dengan kunjungan langsung ke lapangan maupun melalui komunikasi jarak jauh (telephon dan WA).
Hasil monitoring menunjukkan bahwa penerapan teknologi tersebut sangat membantu petani untuk
memperoleh hasil pengeringan bawang merah yang seragam. Kelemahannya adalah masih dibutuhkan
tenaga manual untuk memutar tuas rak pengering karena tidak tersedianya listrik (untuk mengoperasikan
blower) di lokasi. Perlu diupayakan penggunaan photovoltaic (PV) sebagai penyedia listrik agar mesin
pengering tersebut dapat beroperasi optimal. Unit mesin pengering dan lokasi penempatannya dapat dilihat
di Lampiran 4.
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4. Implementasi teknologi biogas di perguruan tinggi
Biogas adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ditargetkan menjadi subtitusi sumber
energi konvensional yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, sekaligus sebagai langkah
pemanfaatan limbah biomassa yang ada di masyarakat khususnya dilingkungan perguruan tinggi seperti
limbah dari kantin dan asrama mahasiswa. Untuk melaksanakan program ini, YEL bekerjasama dengan
PT Swen Innovasi Transfer yang merupakan implementor teknologi biogas skala kecil dan medium dengan
area kerja di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pada bulan September 2018 YEL telah mengirimkan penawaran terkait implementasi Biogas
kepada 3 (tiga) perguruan tinggi terdekat di wilayah Jabodetabek, yaitu Universitas Darma Persada
(UNSADA) di Jakarta, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) di Bogor, dan Universitas Al Azhar Indonesia di
Jakarta. Pada awal tahun 2019, YEL juga mengirim surat penawaran program biogas tersebut ke
Universitas Peradaban di Brebes, Jawa Tengah. Respon positif dari perguruan tinggi diharapkan sudah
diterima YEL pada akhir Oktober 2018, sehingga pembangunannya sudah bisa dimulai pada akhir tahun
2018. Akan tetapi sampai dengan akhir Desember 2018 hanya Univ. Ibn Khaldun Bogor saja yang
merespon dengan mengadakan pertemuan untuk memperoleh penjelasan rinci dari pihak YEL, yang
dilanjutkan dengan pemberian ijin bagi PT Swen untuk melakukan survey lokasi penempatan unit
pembangkit biogas yang ideal. Hasil survey sementara menyimpulkan bahwa lokasi ideal adalah di
lingkungan asrama mahasiswa dengan kapasitas s/d 200 orang. Sampai saat ini YEL masih menunggu
konfirmasi dari Univ.Ibnu Khaldun terkait dengan ijin Rektor dan keputusan lokasi penempatan unit
pembangkit biogas yang akan dibangun. Sementara dari UNSADA pada awal Januari 2019 sudah
dilakukan kegiatan penjajagan kerjasama sekaligus tinjauan lapangan, namun program ini tidak dapat di
realisasikan karena terkendala perizinan penggunaan lahan yang tidak bisa diberikan oleh pihak Yayasan
Melati Sakura di lingkungan UNSADA. Sedangkan Universitas Al Azhar Indonesia masih mengkaji
kemungkinan kerjasama ini lebih lanjut dan sampai saat ini YEL belum menerima respon resmi dari Univ.Al
Azhar. Respon dari Universitas Peradaban di Brebes sampai dengan saat ini juga belum diterima oleh
YEL. Oleh karenanya, target realisasi program implementasi biogas menjadi salah satu program YEL pada
semester II tahun 2019. Dokumentasi kegiatan dalam rangka implementasi biogas di beberapa perguruan
tinggi dapat dilihat di Lampiran 5.
5. Memberikan bantuan biaya penelitian kepada mahasiswa dengan topik penelitian
pengembangan energi terbarukan.
Pada periode semester I 2019 YEL sudah menawarkan terkait program bantuan biaya penelitian
kepada mahasiswa dengan topik penelitian pengembangan energi terbarukan, namun hingga saat ini
belum ada proposal yang masuk sehingga belum dapat di implementasikan pada semester I 2019.

6. Program implementasi teknologi OVER-UNITY GENSET
YEL melakukan penjajagan kerjasama dengan PT Adhijaya Mustika Energi terkait dengan
implementasi teknologi Over-unity Genset. PT ADHIJAYA MUSTIKA ENERGI (PT AME) telah melakukan
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penelitian/riset, pengembangan, produksi alat dan penerapan teknologi yang dapat menghasilkan energi
terbarukan (renewable) dan over unity (sirkulasi tenaga batere) yang sekaligus menghemat, mengurangi
dan bahkan sebisa mungkin menghindari konsumsi fossil fuel serta menghindari ketergantungan pada
alam. Alat yang diproduksi disebut sebagai over unity genset dengan merek EnSol, yang merupakan
singkatan dari energy solution. Saat ini EnSol baru mengembangkan sistem untuk kebutuhan bangunan
gedung seperti rumah tinggal, puskesmas, kantor pemerintahan desa, balai desa dan tourism resort, serta
bangunan bukan gedung seperti lampu jalan, lampu taman dan lampu lapangan olah raga, nantinya EnSol
juga akan merambah ke dunia otomotif.
PT Adhijaya telah mengajukan proposal ke YEL pada Maret 2019. Sasaran program yang diajukan
tersebut adalah bantuan penerangan untuk beberapa puskesmas yang terletak di Distrik Karubaga,
Kabupaten Tolikara – Papua. Proposal tersebut dinilai YEL sebagai sulit untuk di realisasikan karena untuk
lokasi di Papua tersebut dibutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup tinggi. YEL
menyarankan agar lokasi bantuan dialihkan ke daerah-daerah di Pulau Jawa saja, agar biaya lebih kecil
dan mudah dimonitor.. Dokumentasi kegiatan terkait upaya implementasi teknologi over-unity genset dapat
dilihat pada Lampiran 6.
7. Dukungan terhadap METI
Sebagaimana disampaikan di atas, selain kegiatan-kegiatan riil tersebut, sesuai dengan falsafah
pendiriannya, Yayasan secara moral memiliki program wajib yaitu menyokong kegiatan Masyarakat Energi
Terbarukan Indonesia (METI) dalam bentuk bantuan pembiayaan kegiatan khususnya untuk operasional
kesekretariatan METI. Dalam hal ini YEL secara rutin telah mengalokasikan dana sejumlah Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, yang disetorkan ke rekening METI secara periodik setiap
tiga bulan. Tetapi pada beberapa tahun terakhir, jumlah sokongan dana kepada METI tersebut terpaksa
disesuaikan dengan jumlah penerimaan dana, termasuk penerimaan dana dari PT Insight Investment
Management yang berfluktuasi karena tergantung pada harga saham dan pasar reksadana. Disamping itu
adanya penurunan bagi hasil menjadi tinggal setengah dari sebelumnya dengan alasan disesuaikan
dengan kondisi pasar reksadana secara umum. Pada pertengahan semester I 2019 YEL telah
mengalokasikan dana sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke rekening
METI untuk menyokong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan energi terbarukan, antara lain
penyelenggaraan IndoEBTKE conference and exhibition 2019, serta penyusunan regulasi dan kebijakan
di bidang EBT.
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C. Rencana Program Kerja Periode semester II tahun 2019
Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian program yang telah terlaksana (diuraikan dalam sub bab
B) tersebut, dan mengingat program implementasi listrik biomassa di Kab. Manggarai Timur cukup berat
dan memerlukan sumber daya yang sangat besar, maka kegiatan Yayasan yang direncanakan dapat
dilakukan pada periode 2019 akan tetap difokuskan pada realisasi pembangkit listrik biomassa di Kab.
Manggarai Timur. Walaupun demikian, program-program yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya,
tetap diupayakan realisasinya dalam program kerja berikutnya. Oleh karenanya, kegiatan/program yang
direncanakan dilaksanakan oleh Yayasan pada periode 2019 adalah sebagai berikut:
1. Melanjutkan kegiatan perintisan dan upaya-upaya mewujudkan pembangkit listrik berbasis
biomassa di Kab. Manggarai Timur
Untuk program ini, upaya-upaya untuk memperoleh dana investasi dari berbagai pihak (berupa
investasi bisnis murni maupun yang bersifat bantuan/’grant’) untuk membangun unit pembangkit listrik
untuk sesuai dengan skala pembangkit yang telah direncanakan (7 MW) akan terus dilakukan, disamping
terus melanjutkan kegiatan perintisan penanaman pohon gamal di lokasi. Konsentrasi terhadap program
ini didasarkan pada pemikiran banyak hal positif yang dapat dicapai jika pembangkit listrik biomassa bisa
segera terwujud di lokasi ini, baik dalam hal energy maupun non energy sebagaimana telah disampaikan
dalam uraian sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, beberapa aktivitas yang akan terus diupayakan
dan ditargetkan selesai dalam tahun 2019 ini adalah:
a. Penyelesaian urusan ijin penggunaan lahan dari BPN.
b. Pengajuan proposal untuk pendanaan untuk penanaman gamal ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan – RI.
c. Menjalin kerjasama lebih erat dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (periode 2019 -2023)
Kab.Manggarai Timur , guna memperoleh dukungan penyediaan prasarana (perbaikan dan
pembuatan jalan) di lokasi proyek.
d. Mengupayakan investor dari berbagai kalangan yang mempunyai minat untuk memajukan EBT di
Indonesia.
2. Melanjutkan program implementasi teknologi Biogas di beberapa perguruan tinggi
Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya, baru Univ. Ibn Kaldun Bogor dan Univ
Dharma Persada yang telah memberikan respon diawal tahun 2019. Oleh karenanya, respon positif dari
Univ.Al Azhar dan Univ Peradaban akan diupayakan diperoleh pada tahun 2019. Selanjutnya nanti akan
dilakukan survei lokasi dan pembangunan oleh PT SWEN IT. Diharapkan seluruh pembangunan unit
pembangkit biogas di empat universitas tersebut dapat selesai pada periode tahun 2019, sehingga
performanya sudah dapat dievaluasi di akhir tahun 2019.
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3. Melanjutkan program bantuan biaya penelitian kepada mahasiswa dengan topik penelitian
pengembangan energi terbarukan.
Pada periode semester I 2019 YEL sudah menawarkan program bantuan biaya penelitian kepada
mahasiswa dengan topik penelitian pengembangan energi terbarukan, namun seperti yang sudah di
sampaikan pada uraian sub B hingga saat ini belum ada proposal yang masuk sehingga belum dapat di
implementasikan pada semester I 2019. Diharapkan pada semester II 2019 ada beberapa proposal dari
mahasiswa yang masuk sehingga dapat di realisasikan pada tahun 2019 serta bisa memberikan manfaat
bagi para mahasiswa dan juga memberikan dampak positif dalam pengembangan energi terbarukan.
4. Program implementasi teknologi OVER-UNITY GENSET
Dalam rangka turut serta berpartisipasi didalam peningkatan standar minimum penyediaan lampu
penerangan yang sangat diperlukan oleh daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia seperti yang
dijelaskan pada uraian sub bab B, maka YEL akan tetap mengupayakan realisasi implementasi teknologi
Over-unity Genset ini pada tahun 2019. Salah satu tempat yang akan menjadi percontohan pertama adalah
area pendopo Balai Budaya Desa Tambakromo yang terletak di Pedukuhan Jimbaran, Desa Tambakromo,
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan yang akan diberikan berupa teknologi
Over-unity Genset, setiap Over-unity Genset sudah dilengkapi dgn 12 buah lampu outlet, 2 buah outlet HP
charger, baterai internal 2 unit serta instalasi kabel beserta stop kontak sepanjang 150 meter, lampu
cadangan sebanyak 2 box (10 unit) merek Krisbow. Termasuk penambahan solar panel / PV (photovoltaic).
Saat ini YEL masih mengkaji proposal yang sudah dikirimkan oleh PT. Adhijaya Mustika Energi,
diharapkan pada tahun 2019 implementasi teknologi Over-unity Genset dapat di realisasikan dan bisa
membantu masyarakat khususnya Desa Tambakromo di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
5. Merealisasikan start up teknologi pionir EBT yang mendukung perekonomian masyarakat
daerah.
Berbagai bentuk usulan yang masuk untuk dievaluasi YEL dalam membantu menerapkan berbagai
teknologi pionir EBT yang akan diterapkan di masyarakat perlu mendapat perhatian, misalnya teknologi
loop capacitor dsb. Di tahun 2019 kami juga akan fokus untuk membantu pengembangan teknologi pionir
EBT yang memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas terutama di daerah terpencil.
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PENUTUP
Dengan struktur organisasi YEL yang relatif sangat ramping serta pengurus yang sifatnya juga
‘volunteer’ dan tidak full-time dalam mengelola YEL, perlu dipahami bahwa dalam melaksanakan
operasional aktivitasnya serta program-program kerjanya YEL harus sangat mengandalkan dedikasi penuh
para pengurusnya serta partisipasi/dukungan dan kerjasama dari para anggota METI. Oleh karenanya,
aktifitas yang mampu dilakukan tidak terlalu banyak. Walaupun demikian, akuntabilitas tetap diupayakan,
antara lain dengan penggunaan akuntan publik untuk mengaudit keuangan Yayasan . Penerbitan laporan
pada setiap semester dan laporan tahunan. Saat ini YEL telah memiliki ruang kantor yang tetap sebagai
sekretariat dan pusat kegiatan administratif Yayasan, sehingga beberapa kegiatan dan aktivitas menjadi
lebih tertata dan relatif lebih lancar karena ruang pertemuan tidak perlu pinjam fasillitas personil pengurus.
Dengan adanya staf tetap di sekretariat, kegiatan-kegiatan YEL diharapkan bisa dipublikasikan ke
masyarakat luas melalui web yayasan sudah mulai dibangun, pembuatan leaflet dan sarana publikasi lain,
termasuk link ke web METI dan DitJend EBTKE. Tidak menutup kemungkinan juga untuk link dengan web
PT Insight Investments Management sebagai salah satu mitra dan pendukung YEL.
Terkait dengan target program listrik nasional, penurunan emisi karbon, dan juga pertumbuhan
ekonomi, sejak 2013 YEL mencoba lebih fokus ke program implementasi pembangkit listrik berbasis
biomassa di wilayah Indonesia bagian Timur. Program ini dipandang sangat penting dan strategis, karena
disamping akan memberikan andil di bidang energi dan konservasi lingkungan (air dan tanah), juga akan
memberikan dampak luar biasa terhadap ‘cara pandang’ ekonomi energi yang selama ini ada Indonesia.
Kesuksesan program ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk diterapkan di wilayah-wilayah
lainnya di Indonesia. Oleh karenanya, program pembangkit listrik berbasis biomassa di Kabupaten
Manggarai Timur yang sedang berjalan saat ini, menjadi program utama Yayasan sejak tahun 2015.
Walaupun demikian, YEL tetap melaksanakan program - program lain yang bersifat promosi , konsultasi,
dan implementasi teknologi di bidang energi terbarukan seperti upaya pendanaan untuk mendukung
program listrik biomassa di Kab. Manggarai Timur (Lampiran 3), monitoring program implementasi
teknologi energi terbarukan Hybrid Solar – Biomass Dryer (Lampiran 4), implementasi teknologi biogas di
perguruan tinggi (Lampiran 5), memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian peralatan dan teknologi
konversi energi, implementasi teknologi Over-unity Genset (Lampiran 6), serta turut berperan dalam
penyusunan berbagai regulasi terkait ET, misalnya turut serta membantu menyusun naskah akademik
RUU Energi Terbarukan bersama DPR.
Adanya program listrik biomassa di NTT yang cukup berhasil mendongkrak minat investor untuk
menitipkan investasinya ke PT Insight Investments Management dan bahkan mendapatkan penghargaan,
mestinya berimbas positif terhadap bagi hasil yang diterima oleh YEL. Oleh karenanya, peninjauan kembali
terhadap nilai bagi hasil yang tersebut dalam revisi akta kesepahaman antara YEL dengan PT Insight
Investments Management menjadi salah satu agenda dalam program kerja periode 2018. Akan tetapi hal
tersebut belum terlaksana pada tahun 2018 karena beberapa hal, termasuk perubahan pimpinan PT
Insight. Diharapkan pembahasan bagi hasil tersebut dapat dikembalikan sebagaimana akta kesepahaman
awal sebelum dilakukan revisi dan pembahasan tentang hal ini dapat dilakukan pada periode tahun 2019.
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LAMPIRAN 1
PENGURUS YAYASAN ENERGI LESTARI (YEL)
Dewan Pembina:
1.
2.
3.
4.
5.

Hilmi Panigoro (Ketua)
Kusmayanto Kadiman (Anggota)
Martin Djamin (Anggota)
Endro Utomo Notodisuryo (Anggota)
Anton Jose Suryadi (Anggota)

Dewan Pengawas:
1. Kamaruddin Abdullah (Ketua)
2. Rinaldy Dalimi (Anggota)
3. Nenny Sri Utami (Anggota)
Komite Investasi Reksadana Insight Renewable Energy Fund :
1. Cyril Nurhadi (Ketua)
2. Djoko Winarno (Anggota)
Pengurus:
1.
2.
3.
4.

Ario Senoaji (Ketua)
Arya Rezavidi (Wakil Ketua)
Sri Endah Agustina (Sekretaris)
Erwin Susanto Sadirsan (Bendahara)
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LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI KEGIATAN PENANAMAN PERDANA oleh Bupati Kab. Manggarai Timur
(Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kab.Manggarai Timur)

ACARA ADAT DAN PENYERAHAN PENGELOLAAN LAHAN DARI MASYARAKAT DESA GUNUNG KEC.KOMBA DAN BUPATI MANGGARAI TIMUR KEPADA PT IEL – METI.
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LAMPIRAN 3
KONDISI LAHAN dan UPAYA PENDANAAN

a. Sebagian area lahan yang diserah-terima kan

b. Sebagian area yang telah ditanami pohon Gamal
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Lampiran 3 (lanjutan)

c. Kondisi jalan ke lokasi, merupakan salah satu kendala dalam kegiatan penanaman pohon Gamal

d. Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan pihak calon investor pembangkit listrik
biomassa.

e. Penjajagan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

(BLU Pusat P2H) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
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LAMPIRAN 4
Implementasi mesin pengering (hybrid solar-biomass dryer) untuk pengeringan bawang merah
oleh kelompok tani “Cipta Raharja” yang berlokasi di Desa Cibunut, Kec. Argapura – Kab.
Majalengka, Jawa Barat.
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LAMPIRAN 5
Implementasi teknologi Biogas di beberapa perguruan tinggi

a. Penjajagan kerjasama implementasi biogas di Univ. Darma Persada – Jakarta
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LAMPIRAN 5 (Lanjutan)
Implementasi teknologi Biogas di beberapa perguruan tinggi

b. Penjajagan kerjasama implementasi biogas di Univ. Ibn Khaldun - Bogor
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LAMPIRAN 6
Penjajagan kerjasama program implementasi teknologi Over-unity Genset
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