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Provinsi: Lampung
1. Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Lampung resmi dimulai  : 22 Oktober 2012
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Januari-Juni:  (52 unit dari total target 150 unit)

No Mitra Produksi

1. YLPMD 3

2. MG Regol 5

3. CV FJA 3

4. MG Harapan Bersama 29

5. LPP-NU 12

Total 52

Quartal I
Tahun 2015 terbangun :
70 Unit
Target tahun 2015 : 300 unit
On going : 72 Unit (Juni-Juli 
2015)
YLPMD : 18
FJA         :  0
Regol    : 18 (Menunggu cair 
dana desa untuk co sharing)
MG HB  :  2
(6 melalui Kiva)
LPP NU :15 (kiva)

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang 
telah dilatih

Jan-Jun 2015
Tukang terlatih: 0 Supervisor terlatih: 0

No Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

1. YLPMD 0 0

2. MG Harapan Bersama 0 0

3. LPPNU 0 0

4. CV FJA 0 0

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

1. Sosialisasi dan promosi LPP-NU di
•	 Desa Sendang Asri Kec sendang Agung Kab Lampung tengah 

pada tanggal 19 Januari 2015, difasilitasi Kepala Desa dan Babinsa, 
dihadiri oleh 2 gapoktan dan perwakilan kelompok-kelompok 
tani ( Peserta 18 orang Laki-Laki).

•	 Kecamatan Tulang bawang tengah kabupaten Tulang bawang 
barat pada tanggal 22 Januari 2015, dihadiri perwakilan kelompok 
tani (Peserta 12 Laki-laki dan 3 Perempuan).

•	 Kantor Dinas Pertanian, perikanan dan peternakan Kab Mesuji 
pada tanggal 23 Januari 2015, difasilitasi Kepala Dinas Pertanian, 
dihadiri Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan Ketua-ketua 
kelompok pertanian binaan dinas pertanian. (Peserta 16 Laki-Laki 
4 Perempuan).
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•	 Seputih Banyak SB 08 kec Seputih Banyak Kab Lampung Tengah pada 
tanggal 18 Mei 2015. (Peserta 20 orang Laki-laki, 1 Perempuan).

•	 Sendang Agung, Kec Sendang Agung Kab Lampung 
Tengah pada tanggal 19 Mei 2015 (Peserta 25 Laki-laki). 

2. Sosialisasi dan promosi YLPMD di
•	 Stand pameran Distamben Kab Way Kanan dalam rangka Ulang 

Tahun Kab Way Kanan pada tanggal 20-22 & 28 April 2015.
•	 Sosialisasi di Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit Bharadatu Kab Way 

Kanan pada tanggal  7 Maret 2015 (Peserta 14 Laki-laki; 3 Perempuan). 

3. Sosialisasi dan promosi MG Regol di
•	 Desa Sangun Ratu Pubian Kab Lampung Tengah, pada 

tanggal 24 Mei 2015 (Peserta 19 Laki-laki; 3 Perempuan). 

4. Sosilisasi dan promosi MG Harapan Bersama
•	 Desa Sukaraja Nuban Kec Batanghari Kab Lampung Timur pada 

tanggal 27 Januari 2015 (Peserta 19 laki-laki; 3 perempuan).
•	 Desa Cempaka Nuban Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur 

pada tanggal 18 Januari 2015 (Peserta 15 laki-laki; 7 perempuan).
•	 Watu agung pada tanggal 14 Januari 2015 (peserta 16; 5 perempuan).
•	 Desa Gedung dalem Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur pada 

tanggal 3 Juni 2015 (Peserta 17 Laki-laki; 3 Perempuan).
•	 Desa Labuhan Ratu 9, Kec. Labuhan ratu Kab. 

Lampung Timur (Peserta 17 Laki-laki ; 4 Perempuan). 

5. Sosialisasi dan Promosi lainnya
•	 Difasilitasi WWF di Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 4 Februari 

2015 (Peserta 15 Laki-laki; 5 Perempuan).
•	 Dengan perwakilan gapoktan sekecamatan Natar di desa Sumber sari 

Kecamatan Natar pada tanggal 23 Februari 2015 (Peserta 12 orang 
Laki-laki).

•	 Difasilitasi UNILA di Kab Pringsewu dihadiri petani-petani di desa 
kediri kecamatan Gadingrejo dan ketua koperasi Gentiaras Pringsewu 
pada tanggal 4 Maret 2015  (Peserta 15 Laki-laki ; 9 Perempuan)

•	 Difasilitasi kepala desa dan mahasiswa STAIN kota Metrodi desa Margo 
mulyo kecamatan Jatia gung kabupaten Lampung Selatan pada 
tanggal 26 Maret 2015 (Peserta 18 Laki-Laki; 11 Perempuan)

4. Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

1. Paparan Program BIRU di kantor Puskopdit Provinsi Lampung, 
tanggal 21 Januari 2015. Program BIRU diharapkan bisa bekerjasama 
dengan Puskopdit dan kopdit-kopdit di bawah naungannya untuk 
pembiayaan yang murah dan mudah di akses.

2. Pertemuan dengan sekertaris dinas Peternakan Provinsi Lampung, 
bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi, tanggal 27 Januari 
2015. Rencana program kerja sama pembangunan reaktor dan 
pemasaran pupuk bio-slurry.

3. Pertemuan dengan Ms Lisa Wood dari PT AGP dan pak Syaiful dari PT 
Juang Jaya di kantor AGP, tanggal 18 Maret 2015. Rencana program 
kerja sama pembangunan dengan sistem co sharing PT AGP-BIRU dan 
Masyarakat.

4. Pertemuan dengan perwakilan PT Wika Beton di Plant Wika Beton, 
tanggal 26 Maret 2015. Rencana program kerja sama pembangunan 
dengan sistem co sharing PT Wika Beton-BIRU dan Masyarakat.

5. Pertemuan dengan bagian CSR PT Cargill Indonesia, tanggal 31 Maret 
2015. Rencana program kerja sama pembangunan dengan sistem co 
sharing PT Cargill-BIRU dan Masyarakat.

6. Pertemuan dengan sekertaris dinas Pertambangan dan energi 
kab Way Kanan dan Ka Bid Energi, tanggal 8 April 2015. Diskusi 
pengembangan program BIRU di Kab Way kanan dan rencana ikut 
dalam pameran di kantor Pemda Way kanan 20-23 April 2015.

7. Pertemuan dengan perwakilan PT NTF Kab Lampung Timur, tanggal 
13 April 2015. Pengajuan proposal CSR untuk program Co Sharing.

8. pertemuan dengan Tim BPPT UPTD pengolahan biodiesel dan 
bioethanol, tanggal 15 April 2015. Membahas kemungkinan kerja 
sama dalam pembangunan reaktor biogas yang lebih efisien.
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9. Stake holders meeting di Kantor Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Lampung. Kegiatan dihadiri perwakilan dinas 
pertambangan dan energi dari kabupaten kota se provinsi 
Lampung, BPLHD, Badan PMD, Dinas Koperasi dan UMKM Provinisi 
dan Bappeda provinsi Lampung

10. Pertemuan dengan Bappeda Provinsi Lampung sebagai tindak 
lanjut dari stake holders meeting. Perencanaan MoU antara BIRU 
dengan Pemerintah Provinsi.

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

37 reaktor

6. Subsidi yang 
disalurkan

41(41 Unit x Rp. 2.000.0000 = Rp. 82.000.000 )

7. Jumlah Mitra 5

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

0

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

0

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Jan-Jun 2015: 41 rumah tangga
(10 peserta perempuan) 
(51 peserta ( L&P), perempuan 19,60%)

41 Pengguna Laki-Laki dan 10  pengguna perempuan

Pelatihan secara lisan 
dilakukan oleh tukang dan 
supervisor setiap reaktor 
selesai dibangun pada saat 
serah terima.

11. Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/
atau perikanan

Jul-Jun 2015: 27 rumah tangga
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: 1 Kepala 
Keluarga menjual bio-slurry
26 Kepala Keluarga lainnya dipakai di lahan pertanian sendiri

User biogas di kecamatan 
Pubian bertambah dari 
LPPNU program Kiva.

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator : 1 
Admin and Finance Ass : 1

2. External: Mitra

No Mitra
Supervisor 

Terlatih
Tukang 
Terlatih

1. YLPMD 2 7

2. MG Regol** 1 9

3. CV FJA 3 13

4. MG Harapan Bersama* 1 7

5. LPP-NU Kab Lampung Tengah 1 4

6. GMWT 0 0

7. ASMD 0 0

8. YKWS 
0 0

9. JRKL 0 0

Total 8 40

Tidak ada penambahan CPO 
dan MG dalam kurun waktu 
Jan-Juni 2015.
Ada rencana penambahan 
tukang LPPNU di Minggu 
ke-4 Bulan Juli.
Rencana refresher 
mason untuk menyikapi 
permasalahan yang 
belakangan terjadi terkait 
kesalahan pengisian dan 
kebocoran kubah.
(*) Supervisor terlatih MG 
Harapan Bersama eks YKWS

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah kabupaten: 12 kabupaten/kota
Rencana fokus ke Kab Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, 
Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus.

Kota Bandar Lampung, Kota 
Metro, Kab Lampung Selatan, 
Lampung Tengah, Lampung 
Timur, Pesisir Barat, Lampung 
Utara, Tulang Bawang, Tulang 
Bawang Barat, Pringsewu, 
Pesawaran dan Tanggamus.
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2. Latar Belakang
Program BIRU di Lampung resmi diluncurkan pada 22 Oktober 2012 di Tanjung Karang dengan fokus operasional 
di 6 kabupaten dan kota. Dari 8 organisasi, terpilih 6 lembaga untuk bergabung dengan BIRU danpada 2013 ada 
penambahan 3 organisasi. Dengan ketiadaan koperasi yang bisa menjadi LPO seperti halnya di Pulau Jawa serta 
rotasi para pegawai pemerintahan karena Pilkada dan Pilbup membuat program BIRU di Lampung masih jauh 
tertinggal dibandingkan provinsi yang lain. Setelah dilakukan stakeholders meeting di tanggal 9 Juni 2015 ada 
beberapa hal yang harus ditindak lanjuti, yaitu:
1. Kabupaten Pesawaran meminta BIRU untuk berkoordinasi dengan Distamben Pesawaran.
2. Kabupaten Tanggamus melalui Badan PMD dan Distamben Kabupaten meminta BIRU untuk membentu CPO 

disana.
3. Puskopdit Provinsi Lampung meminta BIRU hadir dalam rapat seluruh manager KOPDIT di bulan Juli.
4. Perencanaan pembuatan MoU antara BIRU dengan pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda.

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
•	 Pembangunan 2 unit reaktor di pesantren (Pesantren Nurul Qodiri & Pesantren Ismailiyun) dengan ukuran 6 

m3 dan 12 m3, dengan menggunakan kotoran manusia sebagai bahan baku pengisian reaktor.
•	 Sosialisasi program Kiva ke semua CPO dan MG
•	 Pendekatan ke Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) provinsi Lampung dan koperasi-koperasi kredit (koperasi 

primer)
•	 Rencana pembangunan 50 demoplot melalui Puskopdit dengan sistem co-sharing.
•	 Penekanan pada ASS dan User Training, di peroleh ASS 36 unit.
•	 Pembangunan melalui kiva selesai untuk 2 kelompok (20 Unit), proposal 15 unit (diserahkan Juni 2015).

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
•	 Tanah sulit digali pada musim penghujan membuat lebih dari 10 unit reaktor tertunda pembangunannya.
•	 Pemanfaatan bio-slurry masih dalam skala kecil sehingga belum terasa pengurangan biaya untuk belanja pupuk 

kimia.
•	 Mayoritas, pemerintah setempat sampai saat ini masih melakukan program pemberian biogas secara gratis.
•	 Kementrian ESDM melalui Dirjen EBTKE masih memberikan program Biogas gratis melalui kontraktor non BIRU.
•	 Pelaksanaan program PLN MemBIRU terkendala adanya surat penundaan sementara dari PLN Pusat.
•	 Intensitas sosialisasi yang masih lemah dari para CPO.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
•	 Intesifikasi program BIRU bekerjasama dengan Kiva di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
•	 Pelaksanaan BIRU dan PLN distribusi Prov Lampung dalam membangun 40 unit reaktor, sementara menggunakan 

talangan apliansi dari program BIRU.
•	 Mempromosikan Program BIRU dalam rapat seluruh manager Kopdit se-provinsi Lampung.
•	 Membuat demplot-demplot pertanian, perkebunan dan perikanan dengan basis bio-slurry.
•	 Bersama-sama CPO melakukan Intensifikasi pemasaran bio- slurry.
•	 Promotor kembali diaktifkan, prioritas pada kesiapan masing-masing CPO.

6. Rekomendasi Program
Dalam semester pertama 2015 terlihat kenaikan produksi dibandingkan di tahun 2014 meskipun ada kendala dalam tiga 
bulan pertama. Pada bulan April 2015,  dimulainya pembangunan dengan Kiva mampu meningkatkan pembangunan 
karena banyak masyarakat yang membuktikan mengenai mudahnya proses dan kecilnya bunga. Promosi untuk 
kegiatan pasca pembangunan berupa pelatihan penggunaan dan penjualan bio-slurry menjadi daya tarik terbesar 
dalam pembangunan reaktor. Program dilanjutkan untuk semester kedua Juli-Desember dan optimalisasi program Kiva 
sambil mencarikan fasilitas MF lain yang memungkinkan untuk di akses oleh peternak/petani.
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Provinsi: Jawa Barat

1. Ringkasan Eksekutifv
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Jawa Barat resmi dimulai  : 24 Oktober 2009
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Total s/d Juni 2015: 1.306 units
Januari - Juni 2015: 17 units (6,3% dari total target 2015)

No Mitra Produksi

1. CV Jaya Perkasa Utama (JPU) 2

2. PINBUK Banten 3

3. KPGS 3

4. KUD Puspa Mekar 8

5. Yayasan Kontak Indonesia (YKI) 0

6. CV Mitra Artha Utama (MAU) 0

7, Mason Group Jabar (MG) 1

Total 17

Dalam proses membangun 
(2 unit): 
•	 KUD Puspa Mekar : 2 unit

Sudah terbangun (8 units):
•	 KPGS: 3 unit
•	 KUD Puspa Mekar: 5 

unit
•	 JPU: 8 unit
•	 YKI: 7 unit

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Total s/d Juni 2015: 180 
Tukang terlatih: 153
Supervisor terlatih: 27 
                                          
Januari – Juni 2015
Tukang terlatih: 19
Supervisor terlatih: 5

No Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

1. CV. Jaya Perkasa Utama (JPU) 0 0

2. PINBUK Banten 7 2

3. KUD Puspa Mekar 7 2

4. KPGS 0 0

5. Yayasan Kontak Indonesia (YKI) 5 1

6. CV Mitra Artha Utama (MAU) 0 0

Total 19 5

Penambahan jumlah 
supervisor dan tukang 
Januari – Juni 2015 (5 
supervisor dan 19 tukang): 
•	Pelatihan tukang dan 

supervisor PINBUK Banten 
3-11 Februari 2015.

•	Pelatihan tukang dan 
supervisor KUD Puspa 
Mekar 4-11 Maret 2015.

•	Pelatihan tukang/
supervisor Yayasan Kontak 
Indonesia 19-26 Mei 2015.
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3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

JJanuari - Juni 2015: 21 kegiatan
Jumlah peserta perempuan yang hadir: 1809 orang (37%).

No. Kegiatan Partisipan

1. Sosialisasi BIRU kepada Ponpes Modern 
El Karim Warunggunung Lebak Banten, 3 
February 2015.

40 orang 
(10 perempuan)

2. Sosialisasi BIRU kepada RAT KPS Cianjur Utara 
KPS Cipanas Cianjur 26 February 2015.

170 orang 
(55 perempuan)

3. Sosialisasi BIRU bersama KUD Puspa Mekar
Cisarua Bandung Barat, 4 March 2015.

30 orang 
(8 perempuan)

4. Sosialisasi BIRU bersama RAT KPGS 17-18 
March 2015.

539 orang 
(169 perempuan)

5. Sosialisasi BIRU RAT KPSBU 23-26 March 
2015.

2888 orang 
(1200 perempuan)

6. Sosialisasi Pra-RAT Meeting KSU Karya 
Nugraha Kuningan 25 March 2015.

47 orang 
(3 perempuan)

7. Sosialisasi BIRU bersama RAT KUD Puspa 
Mekar 28 March 2015.

425 orang 
(100 perempuan)

8. Sosialisasi BIRU kepada RAT KUD 
Bayongbong Garut 31 March 2015.

364 orang 
(130 perempuan)

9. Sosialisasi BIRU Kelompok Ternak KPGS 
Cikajang Garut April 2015

100 orang 
(30 perempuan)

10. Sosialisasi BIRU kepada KSU Karya Nugraha 
Kuningan, 19 May 2015.

30 orang 
(1 perempuan)

Pameran:
1. Provincial West Java Exhibition (Livestock Agency West Java Booth) 

Subang 6 Mei 2015. Dihadiri: 100 orang (40 perempuan).
2. Appropriate Technology Exhibition (MER Agency West Java Booth) 

Cimahi 5-7 Juni 2015. Dihadiri: 160 orang (55 perempuan).
3. Pameran ternak provinsi Jawa Barat (Livestock Official West Bandung 

District Booth)  8 Juni 2015. Dihadiri: 25 orang ( 7 perempuan).

Aktivitas promosi individu (dihadiri: 10 orang (1 perempuan)) :
1. DKM Asy Syarif Al-Azhar Serpong dan Islamic Centre Gunung Sindur 

Bogor, 8 Januari 2015.
2. Ketua kelompok tani di Pangandaran 21 Januari 2015.
3. Hotline YRE kepada peternak burung puyuh di Cicurug Sukabumi, 28 

Januari 2015.
4. Ponpes Manahijussadat Cibadak Lebak Banten, 11 Februari 2015.
5. Ketua kelompok ternak unggas dan kambing di Majalengka and 

Tasikmalaya 26 Maret 2015.

Jumlah peserta yang hadir 
total 4928 orang.

4. Lokakarya dan 
Pertemuan Konsultasi 
yang dilaksanakan

Januari - Juni 2015: 83 kegiatan lokakarya dan pertemuan konsultasi bersama:
1. PINBUK Banten, 7 Januari 2015.
2. KPSBU Lembang: 12 Januari 2015, 17 Februari 2015,       5 Maret 2015, 4 

Mei 2015, dan 11 Mei 2015. 
3. KPGS Cikajang Garut, 20 Januari 2015.
4. KPS Bogor, 29 Januari 2015.
5. Ketua Asosiasi Sekretaris Desa Warunggunung Lebak Banten, 29 

Januari 2015.
6. KPS Cianjur Utara bersama Rabobank, 4 Februari 2015, 26 Februari 

2015, dan 20 Mei 2015.
7. Koperasi Aneka Usaha Mitra Mandiri Ciwidey bersama Rabobank, 5 

Februari 2015.
8. KUD Pasir Jambu Ciwidey bersama Rabobank,                   5 Februari 2015.
9. Dinas Peternakan Perikanan Provinsi Bandung,                5 Februari 2015.
10. Kunjungan penelitian mahasiswa Unpad 18 Februari 2015.
11. Yayasan Resik Subang, 2 Maret 2015.
12. LSM Galang Solidaritas Anak Karawang (Gasak), 2 Maret 2015.
13. Yayasan Mitra Sehati: 2 Maret 201 dan, 4 Maret 2015.
14. Yayasan Kontak Indonesia:  3 Maret 2015, 13 Maret 2015, 20 Maret 2015, 

22 April 2015, 13 Mei 2015, 19 Mei 2015, dan  4 Juni 2015.
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15. Dinas Peternakan Perikanan Provinsi Bandung Barat,  4 Maret 2015.
16. LSM Lekas Bogor, 4 Maret 2015.
17. Penelitian Duckweed Pak Louis VSU and KPSBU, 5 Maret 2105.
18. KUD Bayongbong Garut: 10 Maret 2015, 30 Maret 2015, dan 31 Maret 2015.
19. PNPM Provinsi Bandung, 17 Maret 2015.
20. KPSU Riung Mukti Sukabumi, 17 Maret 2015 dan 13 Mei 2015.
21. Kunjungan Hivos, Soil & More, VSU bersama KPSBU dan JPU, 18 Maret 2015.
22. KSU Karya Nugraha Cigugur Kuningan bersama Rabobank, 25 Maret 

2015 dan 19 Mei 2015.
23. KPSP Saluyu Cigugur Kuningan bersama Rabobank, 25 Maret 2015.
24. Koptan Laras Ati Cigugur Kuningan bersama Rabobank, 25 Maret 2015.
25. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kuningan, 26 Maret 2015.
26. Koperasi Bishma Majalengka dan Ketua Asosiasi Peternak Unggas 

Indonesia, 26 Maret 2015.
27. LSM Cipta Rasa Cirebon, 26 Maret 2015 dan 19 Mei 2015.
28. CV Elang Perkasa Cirebon, 27 Maret 2015.
29. Pertemuan penelitian bersama mahasiswa IPB                 31 Maret 2015.
30. Pertemuan penelitian bersama mahasiswa UI 1 April 2015.
31. YRE, BIRU Jawa Barat, MAU, 17 April 2015.
32. Verifikasi BUS 21-22 April 2015.
33. CPO Meeting, Bandung 29 April 2015.
34. BPTP Lembang, Balitsa Lembang, BPMPT Lembang, Fakultas Pertanian 

Unpad Jatinangor, 30 April 2015.
35. EMR Agency Jawa Barat, 4 Mei 2015, 21 Mei 2015, dan 25 Mei 2015.
36. 10 pengguna biogas wilayah Bandung Barat 7, 8, 11,dan  12 Mei 2015.
37. Livestock Agency Jawa Barat , 8 Mei 2015.
38. KPSBU Lembang, 11 Mei 2015.
39. KUD Puspa Mekar Parongpong, 11 Mei 2015.
40. BPMPT Cikole, 7 Mei 2015.
41. Dinas Peternakan wilayah Bandung Barat, 12 Mei 2015.
42. Dinas Pertanian wilayah Bandung Barat, 12 Mei 2015.
43. Dinas Perikanan wilayah Bandung Barat, 12 Mei 2015.
44. Fakultas Hewan IPB, 12 Mei 2015.
45. Yayasan Mata Hati Jabar, 13 May 2015.
46. Kementerian Koperasi & UKM, BIRU Jawa Barat, KPSU Riung Mukti 

Sukabumi, 20 Mei 2015.
47. Stakeholders Meeting, Bandung 26 Mei 2015.
48. Kunjungan BBC London, Bandung 30 Mei 2015.
49. YRE, BIRU Jawa Barat, MAU, and TKM Bekasi 3 Juni 2015.
50. BLH Bogor, 9 Juni 2015.
51. Kunjungan penelitian dari mahasiswa ITB 16 Juni 2015

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Januari – Juni 2015: 187 unit.
QC: 25
QC ASS: 55
ASS: 162

6. Subsidi yang 
disalurkan

Total s/d Juni 2015: Rp.3.003.905.000,-
Januari – Juni 2015: Rp.42.000.000,-
(4 unit subsidi khusus & 15 unit subsidi reguler).

7. Jumlah Mitra Januari - Juni 2015: 8 organisasi.
LSM/Yayasan: 1 (PINBUK Banten)
Koperasi: 2 (KPGS Garut Selatan, KUD Puspa Mekar)
CV: 3 (JPU, Yayasan Kontak Indonesia, CV Mitra Artha Utama)
Kelompok Tukang: -
Bengkel Apliansi: 2 (BCL Bandung, MG Jabar)
Mitra penyedia kredit: 2 (KPGS Garut Selatan, KUD Puspa Mekar)

Koperasi adalah mitra 
penyedia kredit.

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Total s/d Juni 2015: 1003 (77%)
Januari - Juni 2015: 15 rumah tangga (79%)

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Total s/d Juni 2015: 5,8 miliar rupiah.
Januari - Juni 2015: Rp.59.156.000,- dengan rincian sbb:
1. Kredit wilayah KPGS Rp.23.390.500 untuk 4 reaktor.
2. Kredit wilayah KUD Puspa Mekar Rp.55.456.000 untuk 8 reaktor.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Januari - Juni 2015: 12 rumah tangga
(5 peserta perempuan, 42%)

11. Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Januari - Juni 2015: 17 rumah tangga
1. Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: 6.
2. Jumlah rumah tangga yg sudah menerima pelatihan bio-slurry 

sebanyak 12 orang (7 laki-laki, 5 perempuan).

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator : 1
Quality Inspector : 1
Driver : 1

2. External: Mitra 

Mitra Manajerial
Supervisor

Terlatih
Tukang
Terlatih

Admin

JPU 3 2 1

PINBUK 
Banten

3 2 7

Puspa Mekar 2 2 7 1

KPGS 2 2 4 2

Yayasan 
Kontak 
Indonesia

1 1 5 3

CV Mitra 
Artha Utama

2 2 6 1

BCL 8 2

Mason Group 2

Total 13 11 40 9

Total lapangan pekerjaan 
internal 3

Total lapangan pekerjaan 
eksternal 73

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah Propinsi : 2
Jumlah kabupaten/kota total: 
23 kabupaten/kota dan 103 kecamatan.
Jumlah kabupaten/kota Januari - Juni 2015:  
6 kabupaten/kota dan 8 kecamatan

2. Latar Belakang
Program BIRU di Jawa Barat telah dimulai akhir Oktober 2009. Pada tahun 2014 ini, Program BIRU di Jawa Barat didanai 
oleh Program Energizing Development (ENDEV) yang dikelola oleh GIZ. 

Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan wilayah yang sangat strategis dalam pengembangan sektor energi baru 
terbarukan, khususnya pada pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas sebagai energi untuk kebutuhan memasak 
dan penerangan bagi peternak, juga menjadi pupuk organik.

Potensi sumber energi biogas di Jawa Barat dan Banten dari kotoran hewan seperti sapi perah, sapi pedaging, 
kerbau, kuda dan unggas sangat melimpah. Salah satu contohnya adalah sumber energi dari ternak sapi perah yang 
tergabung dalam organisasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) di Jawa Barat. GKSI beranggotakan sekitar 
27.135 peternak dengan total populasi sapi perah sekitar 111.235 ekor, produksi susu per hari sekitar 540.000 liter. 
Anggota GKSI Jawa Barat tersebar pada sebelas (11) kabupaten dengan jumlah koperasi sebanyak dua puluh sembilan 
(29) koperasi. Daftar Koperasi Anggota GKSI Jawa Barat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:
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No. Kabupaten/ 
Kota Koperasi Susu Alamat

1. Kab. Bogor KPS Bogor Jl. Baru Kedung, Kotak Pos 1004, Bogor 16010

KUD Giri Tani Kp. Baru Tegal Desa Cibeureum Tromol Pos 12/CRA Cisarua Bogor

2. Kab. Sukabumi KPS Gunung Gede Jl. Raya R.A. Kosasih No. 20 Sukabumi 43192

KUD Gemah Ripah Sukaraja Jl. Raya Pasokan Km. 10 No. 222 Desa Sukamaju Kec. Sukaraja, Kab. 
Sukabumi 

KUD Bhakti Jl. Goalpara Desa Limbangan Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi 

KUD Makmur Salabintana Desa Sudjaya Girang, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi 

3. Kab. Cianjur KUD Cipanas Mandiri Jl. Mariwati Km. 1 Desa Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur 

4. Kab. Bandung KPBS Pangalengan Jl. Raya Pangalengan No. 340, Kab. Bandung 

KUD Pasir Jambu Jl. Stasiun Cisondari, Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung 

KSU Mitra Jaya Mandiri Ciwidey Jl. Kehutanan No. 67, Sukasari, Ciwidey, Kab. Bandung 

KUD Ciparay Jl. Laswi No. 586, Kec. Ciparay, Kab. Bandung 

Koperasi Aneka Usaha Mandiri (KAUM) Jl. Raya Pasir Jambu Km. 27, Kab. Bandung 

Koperasi Bina Insani Kp. Neglasari RT 01 RW 05 Desa Pinggirsari, Kec. Arjasari, Kab. Bandung

5. Kab. Garut KUD Cisurupan Jl. Raya Cipelah Km. 17, Cisurupan, Kab. Garut 

KPGS Cikajang Jl. Raya Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut

KUD Cilawu Jl. Raya Cilawu Km. 07, Kab. Garut

KUD Bayongbong Jl. Raya Bayongbong Timur Kec. Bayongbong, Kab. Garut

6. Kab. Tasikmalaya KUD Mitra Jaya Jl. Raya Pageurageung No. 28, Kab. Tasikmalaya

7. Kab. Ciamis - -

8. Kab. Kuningan KUD Dewi Sri Bahagia Jl. Lingkungan Lumbu Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan 

KSU Karya Nugraha Jl. Raya Cipari, Gunung Keling, Desa Cipari, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan 

Koptan Larasati Desa Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan

KPSP Saluyu Jl. Pasir Kaler No. 07, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan

9. Kab. Cirebon - -

10. Kab. Majalengka Koperasi Mekar Mulya Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka 

11. Kab. Sumedang KSU Tandangsari Belakang Pasar Tanjungsari No. 29, Tanjungsari, Kab. Sumedang 

KUD Eka Putra Jaya Jl. Raya Cikeruh, Kab. Sumedang

12. Kab. Indramayu - -

13. Kab. Subang - -

14. Kab. Purwakarta - -

15. Kab. Karawang - -

16. Kab. Bekasi  - -

17. Kab. Bandung Barat KPSBU Lembang Komplek Pasar Baru Desa Lembang, Kec. Lembang 

KUD Sarwa Mukti Jl. Kolonel Masturi, Cisarua, Kab. Bandung Barat

KUD Puspa Mekar Jl. Cihanjuang Rahayu, Parompong, Kab. Bandung Barat

18. Kota Bogor - -

19. Kota Sukabumi - -

20. Kota Bandung KUD Sinar Jaya Jl. A. H. Nasution Kota Bandung

21. Kota Cirebon - -

22. Kota Bekasi - -

23. Kota Depok - -

24. Kota Cimahi - -

25. Kota Tasik - -

26. Kota Banjar - -
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Dari sejumlah 29 koperasi peternak susu yang terdaftar menjadi anggota GKSI tersebut, hanya sekitar 22 koperasi saja 
yang masih aktif sampai saat ini. Penyebab koperasi tidak aktif adalah karena kesalahan manajemen, penyimpangan 
oleh pengurus, juga kalah persaingan dengan loper susu. Dari 22 koperasi yang aktif tersebut pun tidak semua dalam 
kondisi sehat.

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
Pada periode Oktober 2009 sampai Juni 2015, BIRU Jabar bersama dengan mitra pembangun (CPO) dan mitra 
penyedia kredit (LPO) telah membangun 1.306 reaktor BIRU. Pencapaian semester pertama tahun 2015 ini mengalami 
penurunan yang signifikan dengan capaian hanya 17 unit reaktor terbangun. Beberapa penyebab secara spesifik di 
masing-masing CPO yaitu:

1. CV Jaya Perkasa Utama:
•	 Tidak adanya dukungan fasilitasi kredit.
•	 Pinjaman KIVA belum dapat diterapkan karena beberapa peternak potensial tidak mau tanggung renteng.
•	 Kekurangan modal pembangunan.
•	 Keaktifan sangat tergantung dari satu orang, Asep Umar Jaya (Direktur).

2. KUD Puspa Mekar:
•	 PA dimulai tanggal 20 Januari 2015. Namun pelatihan tukang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 4 

Maret 2015.
 

3. KPGS Cikajang:
•	 PA baru dimulai tanggal 1 Maret 2015. Namun pembangunan baru dapat dimulai setelah RAT KPGS pada 

tanggal 18 Maret 2015.

4. PINBUK Banten:
•	 PA dimulai tanggal 20 Januari 2015. Namun pelatihan tukang baru baru dapat berakhir di pertengahan 

Februari 2015.

5. Yayasan Kontak Indonesia:
•	 PA baru dimulai bulan Mei 2015. Sesuai rencana, akan membangun 5 unit bulan Juni 2015 namun baru 

terselesaikan 1 unit karena pihak KSU Karya Nugraha menunda pembangunan 4 unit lainnya dengan 
pertimbangan kesiapan dana.

Pada semester pertama tahun 2015 ini, BIRU Jabar hanya mempunyai 6 CPO aktif terdiri dari:
•	 2 CPO lama yaitu: CV. Jaya Perkasa Utama dan CV. Mitra Artha Utama.
•	 4 CPO baru yaitu: PINBUK Banten, KUD Puspa Mekar, KPGS Cikajang dan Yayasan Kontak Indonesia. 

Sementara itu, CV. Energi Persada dan Mason Group Jabar terpaksa diterminasi kemitraannya karena beberapa alasan: 
(1) Masalah dalam hal kualitas konstruksi dan (2) Komplain dari KPSBU sebagai LPO yang dilayani oleh CV. Energi Persada 
(sejak akhir Oktober 2014, pembangunan biogas dihentikan sementara oleh KPSBU). Mason Group Jabar diterminasi 
kemitraannya karena memutuskan untuk bergabung dengan KPGS Cikajang yang menjadi bagian dari KPGS Cikajang 
dan per Maret 2015 resmi menjadi CPO BIRU Jabar. Adapun CV. Mitra Artha Utama yang di awal tahun sempat diterminasi 
kemitraannya atas rekomendasi tim NBPSO dan persetujuan dari MAU dengan kesepakatan bahwa Yayasan Mitra Sehati 
akan diajukan sebagai CPO BIRU Jabar. Dasar pertimbangannya adalah lembaga berbentuk CV tidak bisa mengajukan 
KIVA (dalam perkembangannya terjadi perubahan) dan Yayasan Mitra Sehati bisa lebih mudah dalam proses dengan 
KIVA karena portofolio Yayasan Mitra Sehati lebih meyakinkan (banyak kegiatan program pemberdayaan masyarakat). 
Sebagai informasi, CV. Mitra Artha Utama dan Yayasan Mitra Sehati adalah dua lembaga berbeda akan tetapi pengurus 
dan stafnya relatif sama. Karena adanya permasalahan internal dalam Yayasan Mitra Sehati, pada akhirnya CV. Mitra 
Artha Utama, dengan nama yang sama, kembali menjadi mitra BIRU di bulan Mei 2015.
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Pencarian mitra-mitra baru tetap dilakukan untuk mencapai target minimal 7 CPO baru. BIRU Jabar sedang melakukan 
pendekatan dengan banyak lembaga. Beberapa telah memiliki prospek yang baik sebagai kandidat CPO maupun 
LPO, antara lain:

•	 KPSBU Lembang, Bandung Barat
•	 KUD Mandiri Bayongbong, Garut
•	 KSU Karya Nugraha Cigugur, Kuningan
•	 KPSP Saluyu Cigugur, Kuningan
•	 KPS Cianjur Utara, Cianjur
•	 KAUM Mandiri Ciwidey, Bandung

Rapat bulanan CPO BIRU Jabar dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 dan dihadiri tidak hanya CPO tapi juga 
beberapa kandidat CPO. Pada rapat ini, BIRU Jabar memberikan penjelasan baik dari sisi teknis maupun sisi administrasi 
dalam pelaksanaan Program BIRU. Di akhir rapat, 3 kandidat CPO mengajukan minat menjadi mitra. Dari penyaringan 
yang dilakukan BIRU Jabar, hanya 2 kandidat yaitu Yayasan Mata Hati Jawa Barat dan LEKAS Bogor yang dianggap 
layak dan diteruskan prosesnya untuk dikaji.

KPS Cianjur Utara sudah menjalin kerjasama dengan Rabobank per Mei 2015 dan mendapat dana kredit biogas 
untuk 130 unit. Agar dapat dilayani CPO, BIRU Jabar memfasilitasi KPS Cianjur Utara yang hanya mempunyai anggota 
peternak aktif 150 orang. JPU berhasil melakukan pendekatan dan membangun reaktor biogas di wilayah KPS Cianjur 
Utara yang akan dimulai di akhir Juli 2015.

Rabobank sendiri melalui 2 Koperasi, yaitu KUD Puspa Mekar Parongpong Bandung Barat dan Koperasi Peternak 
Garut Selatan (KPGS) Cikajang Garut, telah memberikan dukungan fasilitas penyediaan kredit kepada peternak. 
Dengan demikian, BIRU Jabar hanya memiliki 3 mitra penyedia kredit yang sekaligus juga adalah LPO BIRU Jabar, 
termasuk dengan KPS Cianjur Utara. 

KPSBU Lembang (sebelumnya menjadi LPO) saat ini vakum karena mempersiapkan diri menjadi CPO. KPSBU 
Lembang sudah mempunyai 9 tukang yang berminat menjadi tukang biogas. Namun, ada beberapa kendala 
yang dihadapi seperti kesibukannya dengan proyek kandang (pembuatan tempat pakan dan tempat minum) dan 
kesulitan dalam menyiapkan supervisor dalam tim biogas mereka. KPSBU mengaharapkan BIRU Jabar dapat mencari 
kandidat supervisor mereka. Harapannya, supervisor ini merupakan eks supervisor/supervisor aktif CPO lain yang 
bisa dipekerjakan sehingga telah mengerti standar BIRU.

BIRU Jabar mengadakan Stakeholders Meeting pada tanggal 26 Mei 2015 dengan fasilitasi oleh ESDM Provinsi Jabar. 
Pertemuan konsultasi tersebut dihadiri oleh sekitar 110 orang undangan yang terdiri dari beberapa dinas terkait dari 
provinsi dan setiap kabupaten di Jabar, CPO dan calon CPO BIRU Jabar, unsur koperasi, serta perwakilan Indolakto dan 
Ultrajaya dari industri pengolah susu. Secara khusus, Koordinator Provinsi NTB dan Koordinator Provinsi Sulsel juga 
hadir untuk mensupport BIRU Jabar untuk sosialisasi skema pembiayaan multipihak. Yang menjadi moderator dalam 
Stakeholders Meeting ini adalah Kepala Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, sementara 
pembukaan dan penutupan oleh Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi (Kabid LPE) mewakili Kepala Dinas 
ESDM Provinsi Jawa Barat. Dari sekitar 61dinas yang hadir, sebagian besar belum mengetahui mengenai Program BIRU, 
sehingga dalam kesempatan tersebut BIRU Jabar memutar film Program BIRU disertai presentasi singkat.

Dalam Stakeholders Meeting ini, BIRU Jabar memberikan laporan mengenai perkembangan Program BIRU di provinsi 
Jawa Barat dilanjutkan dengan penjelasan dan sharing pengalaman mengenai skema pembiayaan multipihak dari 
Koordinator Provinsi NTB dan Koordinator Provinsi Sulsel. Dari 3 sesi diskusi, masih banyak dinas yang meragukan 
skema pembiayaan multipihak ini, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun sisi administrasinya. PC NTB dan PC Sulsel 
membantu BIRU Jabar dalam memberikan penjelasan dan beberapa dinas menjanjikan akan mempelajari lebih lanjut. 



Laporan Provinsi Semester Pertama 2015 BIRU

24

Dalam semester kedua tahun 2015, BIRU Jabar bekerjasama dengan Koperasi Riung Mukti Sukabumi yang 
mendapatkan dana Bantuan Sosial dari Kementerian Koperasi UKM RI akan melaksanakan pembangunan 15 unit 
reaktor biogas dengan skema pembiayaan multipihak dari BIRU, Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan peternak 
penerima manfaat. BIRU Jabar juga mendapatkan peluang untuk terlibat dan pembangunan reaktor biogas limbah 
sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten Bogor, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bandung, 
dan reaktor biogas limbah tapioka dari BLH Kabupaten Bogor. Semuanya akan mengadopsi skema pembiayaan 
multipihak.

Sebagai tindak lanjut dari komplain KPSBU atas kualitas pekerjaan Energi Persada, maka BIRU Jabar melaksanakan 
129 ASS di bulan Februari dan Maret 2015. Hasilnya, secara umum hampir semua user tidak mendapatkan pelatihan 
pengguna untuk perawatan reaktor dan pemanfaatan biolurry. Selain itu juga tidak mendapatkan buku manualnya. 
Akibatnya, mereka tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memadai yang mengakibatkan kesalahan 
dalam pengisian dan perawatan reaktor biogas. Setelah KPSBU Lembang menjadi CPO, maka BIRU akan menggandeng 
KPSBU Lembang untuk melakukan pelatihan pengguna sekaligus pendistribusian buku manualnya.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program BIRU di Jawa Barat ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-faktor yang 
menjadi tantangan dalam pelaksanaan program BIRU di Jawa Barat:
•	 Daya beli masyarakat dan akses kredit yang rendah:

1. Hingga semester 2 tahun 2014, kredit biogas rumah hanya tersedia di wilayah koperasi KPSBU-Lembang 
dan KPGS Cikajang Garut yang disediakan oleh Rabobank Foundation.

2. Calon pemanfaat terkendala prosedur di koperasi dimana mereka dianggap belum layak menerima kredit 
biogas. 

3. Pada umumnya masyarakat menggunakan kayu bakar sebagai alternatif pengganti LPG yang cukup mahal 
dan langka di beberapa wilayah, sehingga mereka belum membutuhkan biogas sebagai energi alternatif.

4. Tingkat ekonomi peternak sebagai pengakses kredit pada umumnya masih merupakan keluarga pra 
sejahtera, sehingga untuk mengakses kredit biogas, mereka masih dihadapkan dengan kebutuhan lain 
yang cukup mendesak. Selain itu, terkendala dengan adanya cicilan yang belum lunas kepada koperasi 
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dianggap belum layak menerima kredit biogas.

•	 Keterbatasan jumlah mitra:
1. Hingga saat ini baru ada empat mitra kontruksi, yakni CV Energi Persada, Mason Group, CV Mitra Artha 

Utama dan CV Jaya Perkasa Utama. Sementara wilayah potensi peternak sapi perah menyebar pada 11 
kabupaten.

2. Eks mitra BIRU melayani pembangunan biogas lain.
3. CPO terlibat dalam tender pembangunan biogas untuk luar Jawa. Biasanya jika ada salah satu mitra yang 

menang dalam tender biogas maka besar kemungkinan tenaga tukang akan terserap pada program 
tersebut sehingga tidak fokus dalam membangun program BIRU.

4. Mitra pembangun berhati-hati dengan calon pemanfaat yang menginginkan tunai bertahap karena ada 
pengalaman buruk, tidak lunasnya pembayaran setelah reaktor selesai dibangun.

•	 Peran pemerintah dan dampak dari program biogas gratis:
1. Adanya biogas bantuan dari pemerintah daerah/pusat pada wilayah pengembangan program BIRU. 

Program dari pemerintah ini biasanya berbentuk hibah murni reaktor biogas.
2. Masyarakat di lokasi pendampingan masih bersifat “sangat berharap bantuan murni” (tanpa mengeluarkan 

biaya untuk pembangunan reaktor biogas).
3. Ada perasaan trauma di kalangan peternak dengan model biogas bantuan pemerintah yang hanya 

berfungsi dan bertahan dalam beberapa bulan saja.
4. Dukungan pemerintah daerah terhadap Program BIRU sangat minim.
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•	 Ketersediaan lahan dan perubahan tim BIRU di Jawa Barat:
1. Masalah topografi kawasan yang tidak datar atau lebih cenderung berbukit serta adanya keterbatasan 

lahan yang dimiliki oleh peternak yang tidak cukup untuk membangun instalasi biogas rumah.
2. Belum maksimalnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh mitra kontruksi karena alasan kekurangan 

sumber daya, sumber dana dan motivasi untuk melakukan kegiatan promosi reaktor biogas rumah.
3. Pada umumnya lokasi kandang berjauhan dengan rumah peternak.
4. Akses menuju lokasi yang cukup sulit dan terjal karena lokasi berbukit-bukit, sehingga menyebabkan biaya 

untuk pengangkutan material cukup tinggi.
5. Adanya pergantian dan pengurangan staf di BIRU Jawa Barat yang mengakibatkan kegiatan administratif 

dan pelaporan menjadi tidak maksimal.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
Pelaksanaan program BIRU di Jawa Barat pada semester pertama tahun 2015, akan menitikberatkan pada beberapa 
hal, antara lain:

•	 Menambah mitra pembangun baru yang layak secepatnya dan sebanyak-banyaknya.
•	 Mempersiapkan mitra pembangun dengan kelayakan menerima fasilitas kredit KIVA-YRE.
•	 Bersama dengan Rabobank, menjajaki koperasi yang berminat dan layak menerima kredit biogas Rabobank. 

Apabila memungkinkan dapat juga diprospek menjadi CPO BIRU Jabar.
•	 Mendampingi dan menyemangati mitra pembangun dalam menggiatkan sosialisasi dan ekspansi.
•	 Menjalin kerja sama dengan ESDM dan dinas terkait dalam proyek biogas sehingga jumlah pemanfaat dan 

jumlah reaktor terbangun menjadi semakin banyak. 
•	 Menjajaki kemungkinan BIRU Jawa Barat berkontribusi di daerah yang tidak terjangkau listrik PLN atau di 

daerah yang hanya tersedia listrik PLN beberapa jam saja dalam satu hari.
•	 Mengoptimalkan pemanfaatan bio-slurry. Hampir semua pengguna biogas yang telah terbangun sudah 

memanfaatkan bio-slury, namun penggunaannya masih dalam skala kecil yakni untuk kegiatan pemupukan 
kebun rumput pakan sapi dan kebun sayuran yang mereka miliki.

•	 Pendampingan secara intensif tentang proses pengolahan bio-slurry menjadi pakan lele beserta akses 
dalam penjualannya. Ada  beberapa orang pengguna biogas berencana untuk mengolah bio-slurry menjadi 
pakan ikan khususnya pakan ikan lele. 

•	 Memproduksi DVD Program BIRU yang berisi informasi mengenai BIRU yang bermanfaat untuk sosialisasi 
dan promosi Program BIRU baik ke dinas, koperasi, komunitas masyarakat.

•	 Lebih fokus mengembangkan Program BIRU di wilayah Banten melalui jaringan pondok pesantren.
•	 Mendapatkan beberapa penyedia apliansi biogas, prospek sementara di Garut, Bandung dan Banten.

6. Rekomendasi Program
Berdasarkan pengalaman perjalanan program BIRU di Jawa Barat, maka terdapat beberapa rekomendasi yaitu:

•	 Mengusahakan ketersediaan fasilitas kredit biogas bagi peternak, baik melalui CPO maupun melalui 
lembaga penyedia kredit.

•	 Mempercepat mekanisme asesmen calon mitra pembangun supaya bisa mengurangi waktu hilang karena 
proses asesmen yang cukup lama.

•	 Bila capaian di Provinsi Banten sudah dianggap mencukupi, maka nama BIRU Jabar bisa diperjelas menjadi 
BIRU Jabar-Banten supaya mempermudah akses ke pemerintah Banten.
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Provinsi: Jawa Tengah & DIY

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Jawa Tengah resmi dimulai  : November 2009
Program IDBP di Provinsi DIY resmi dimulai   : Juli  2010
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Total s/d Desember 2014: 1.597 unit
Januari-Desember 2014: 590 unit (48,6% dari total target 2014: 1213 unit)

Juli-Desember 2014: 395 unit (67% total pencapaian tahun 2014: 590 unit)

No Mitra Produksi

1. LPTP 36

2. LKM Rukun Makmur 18

3. Yayasan Sion 12

4. Trukajaya 18

5. CV Sarana Sejahtera 5

6. Kop.Andini Luhur 2

7. CV Qarya Tayyibah 8

8. PINBUK 59

9. CV BEMP 6

10. CD Suara Bhakti 4

11. CV H & B Putra 
Mandiri

1

12. Boyolali MG 11

13. At Tayseer 
Foundation

1

Total 182

Target 2015 : 1,350 unit dari 
13 mitra yang terdaftar pada 
tahun 2015.

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Total Januari s/d Juni 2015: 
Tukang: 29 orang
Supervisor: 2 orang

No Mitra
Tukang

Terlatih 2015
Supervisor

Terlatih 2015

1. PINBUK 11 0

2. Yayasan Trukajaya 7 0

3. CV H & B 5 1

4. AT Tayseer Foundation 6 1

Total 29 2
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No Kegiatan Capaian Keterangan

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

Januari-Juni 2015:
Jumlah peserta perempuan yang hadir: 636  orang (27,3%)

1. Awareness meeting – Sosialisasi BIRU.
Dilakukan oleh masing-masing CPO setiap bulannya di fokus wilayah 
yang berbeda.
•	 LPTP dengan Koperasi Tekun di wilayah Boyolali dan Mundu, Kec. 

Tulung, Klaten pada bulan April 2015. Peserta laki-laki: 29 orang 
dan perempuan: 5 orang.

•	 LKM di Sambirejo, Sragen pada bulan Januari 2015, di Seloromo, 
Karanganyar pada bulan Maret dan Mei 2015. Peserta laki-laki: 63 
orang dan perempuan: 10 orang.

•	 CV Sarana Sejahtera di Desa Lopait, Tuntang, Semarang pada 
bulan Febuari 2015, di Sukolilo, Pati pada bulan Maret 2015, di 
Jetaan, Jogongan, Magelang pada bulan April dan Mei 2015. 
Peserta laki-laki: 73 orang dan perempuan: 36 orang.

•	 CV QT di Pedut, Cepogo, Boyolali pada bulan Februari 2015, di 
Sembungan, Pakis, Magelang pada bulan Maret 2015, di Polosiri, 
Bawen, Semarang pada bulan April 2015. Peserta: Laki-laki: 75 
orang.

•	 Yayasan Sion di Semarang pada bulan Januari 2015, Ketandan, 
Pakis, Magelang pada bulan Maret 2015 dan di Tidar, Magelang 
pada bulan April 2015. Peserta laki-laki: 25 orang dan perempuan: 
13 orang.

•	 Yayasan Trukajaya di Gereja Kristen Rogomulyo, Kaliwungu, 
Semarang pada bulan Januari sampai Juni 2015, di Kaliwungu, 
Grobogan, & Klaten, pada bulan Februari 2015, dan di Ngemplak, 
Kaliwungu, Semarang pada bulan April 2015. Peserta laki-laki: 
526 orang dan perempuan: 314 orang.  

•	 CV BEM di Jagan, Kretek, DIY dan Candisari, Prambanan, Sleman 
pada bulan Februari 2015, di Imogiri, Bantul pada bulan Maret 
2015, dan di Wonolelo, Bantul pada bulan Mei 2015. Peserta laki-
laki: 73 orang dan perempuan: 14 orang.

•	 Yayasan Suara Bhakti di Pondok Pesantren Al Indat, Wijirejo & Al 
Furqhon, Murtigading, Bantul pada bulan April 2015. Peserta laki-
laki: 40 orang. 

•	 Koperasi Andini Luhur di Jetak, Getasan, Semarang pada bulan 
Januari dan Mei 2015, di Tosoro, Getasan, Semarang pada bulan 
Februari 2015. Peserta laki-laki: 60 orang dan perempuan: 3 
orang.

•	 PINBUK di Lubang Condong-Tirtomoyo, Perum Sigaru Permai - 
Kembaran, kebumen, Lembu Purwo - Mirid, Kebumen pada bulan 
Maret 2015, di Pleret & Gunung Kidul, DIY pada bulan Mei 2015, 
dan di Pondok Pesantren Darul Quran - Temanggung, Bleberan-
Kulonprogo, & Kayen, Kebonsari, Punung – Pacitan pada bulan 
Juni 2015. Peserta laki-laki: 99 orang dan perempuan: 44 orang.

•	 MG Boyolali di Bero, Trucuk, Klaten pada bulan April 2014. Peserta 
laki-laki: 10 orang.

•	 CV H & B di Tanjung, Klego, Boyolali dan Door to door promotion 
di Cepogo pada bulan Mei 2015. Peserta laki-laki: 41 orang dan 
perempuan: 4 orang.

•	 AT Tayseer Foundation di 47 Desa, Kecamatan Kragan dan Sedan 
pada bulan Mei 2015. Peserta laki-laki: 525 orang dan perempuan 
175 orang.

Dilakukan oleh Tim BIRU Jateng-DIY, yaitu sosialisasi BIRU untuk 
Penyuluh Pertanian prov. DIY dan sosialisasi BIRU di Sendang-waru, 
Rembang pada bulan Maret 2015. Peserta laki-laki: 52 orang dan 
perempuan 18 orang.

Total peserta awareness meeting adalah: 2.327orang, terdiri dari 636 
perempuan dan 1.691 laki-laki. 

2. Pameran BIRU.
Pameran BIRU dilakukan 2 kali, yakni di Instiper dan Universitas 
Ahmad Dahlan, DIY.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

4. Lokakarya dan 
Pertemuan Konsultasi 
yang dilaksanakan

Januari-Juni 2015:
1. 29 Januari 2015, Pertemuan dengan Koperasi Tekun bersama Rabo 

bank dalam kaitan dengan pinjaman modal untuk biogas di kantor 
koperasi Tekun, Cepogo, Boyolali.

2. 6 Februari 2015, Pertemuan Koordinasi dengan Balai ESDM, Solo 
untuk pendataan user BIRU di Keresidenan Surakarta di kantor Balai 
ESDM Solo.

3. 3 Maret 2015, Pertemuan koordinasi dengan ESDM Blora untuk DAK 
Energi Terbarukan di kantor ESDM Blora.

4. 31 Maret, 2015, Koordinasi dengan ESDM Solo menyangkut kegiatan 
promosi di Keresidenan Surakarta di kantor Balai ESDM,Solo.

5. 13 April Pertemuan dengan ESDM DIY mengenai Alokasi Dana APBD 
untuk biogas di kantor ESDM DIY, Yogyakarta.

6. 14 April 2015, Pertemuan Koordinasi dengan Bappeda Bantul 
mengenai alokasi dana desa untuk biogas di desa Wonolelo, Bantul.

7. 22 April 2015, Stakeholder meeting untuk provinsi DIY di kantor 
ESDM DIY, Yogyakarta.

8. 23 April, 2015, Stakeholder meeting untuk provinsi Jawa Tengah di 
kantor Balai ESDM, Solo.

9. 24 April 2015, Pertemuan koordinasi dengan ESDM DIY untuk proyek 
biogas, dana APBD di kantor ESDM DIY, Yogyakarta.

10. 12 Mei, 2015, RAKORNAS DAK Energi Terbarukan di BAPPEDA, 
Yogyakarta.

11. 21 Mei 2015, Workshop Penghargaan Energi di Semarang di kantor 
ESDM Provinsi Jateng.

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Januari - Juni 2015: 
ASS I: 314
ASS II:  42

6. Subsidi yang 
disalurkan

Januari-Juni 2015:
a) 172 unit :  3 juta rupiah per unit
b) 41 unit : 2 juta rupiah per unit.

7. Jumlah Mitra Januari – Juni 2015
LSM                       : 7
Koperasi              : 1
CV/Perusahaan : 4
Mason Group     : 1

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Januari s/d Juni 2015: 
17 user (8.8%) dari total user 194 orang.

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Januari-Juni 2015: 
•	 Total Kredit yang disalurkan dari Januari hingga Juni 2015 adalah 

sebanyak: Rp. 81,180,000 untuk 17 unit reaktor.

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Januari – Juni 2015: 360 rumah tangga
(41 peserta perempuan, 11.39%)

11. Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Januari-Juni 2015: 350 rumah tangga
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: 5
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No Kegiatan Capaian Keterangan

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator : 1
Quality Inspector : 1
Driver                      : 1

2. External: 

Mitra Supervisor 
Terlatih

Tukang 
Terlatih

LPTP 8 1

CV QT 5 1

LKM 10 2

Trukajaya 13 2

Yay. SION 10 2

MG Boyolali 4 0

Sarana Sejahtera 4 2

PINBUK 28 4

BMT BIF/CV BEMP 9 4

CD Suara Bhakti 10 2

Koperasi Andini Luhur 7 3

CV H & B 5 1

AT Tayseer Foundation 6 1

Total 119 25

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah kabupaten: 24 kabupaten
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2. Latar Belakang
Bulan November 2009 adalah awal program BIRU dimulai di Jawa Tengah dan DIY.  Peningkatan jumlah pembangunan 
reaktor BIRU belum signifikan hingga pertengahan tahun 2015. Beberapa mitra pembangun sibuk melayani 
permintaan pembangunan dan seminar di beberapa lokasi di luar wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kerjasama dengan 
program BIRU telah membuat beberapa mitra pembangun menjadi cukup dikenal luas dan mendapat tawaran dari 
banyak pihak mengenai biogas. Kondisi ini cukup menghambat pembangunan biogas karena personil yang bertugas 
dalam program BIRU lebih fokus kepada kegiatan di luar program. Meskipun masih berkaitan dengan biogas namun 
tidak memberikan kontribusi dalam penambahan jumlah pembangunan reaktor BIRU di wilayah kerja masing-masing.

Mitra pembangun dengan latar belakang LSM yang memiliki jaringan yang cukup luas, cenderung kurang fokus pada 
promosi dan pembangunan di wilayah masing-masing melainkan mengembangkannya hingga ke luar pulau Jawa. Mitra-
mitra tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan menyangkut energi terbarukan khususnya biogas. Dengan keahlian 
yang dimiliki, berkat kerjasama dengan program BIRU, mitra pembangun seringkali diminta menjadi narasumber bahkan 
membangun reaktor BIRU di luar wilayah kerja BIRU. Hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian pembangunan reaktor 
BIRU dari mitra-mitra tersebut. Miitra pembangun dengan latarbelakang perusahaan (CV) juga cenderung menanti 
proyek-proyek biogas dari pemerintah sehingga melupakan promosi dan tujuan bersama dari program ini. Meskipun 
demikian masih terdapat dua hingga tiga mitra pembangun yang tetap setia dengan tujuan program BIRU dan terus 
melakukan promosi dan pembangunan biogas secara swadaya. Mitra-mitra ini biasanya tidak mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan user, terutama yang mendapat fasilitas kredit dari KIVA. Kondisi ini memperlihatkan bahwa program BIRU 
masih dan sangat mungkin bisa dikembangkan menuju program swadaya murni tanpa subsidi.

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
Pada semester pertama tahun 2015, banyak mitra melakukan kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun lalu, 
seperti user dan slurry training serta kegiatan perawatan reaktor BIRU atau layanan purna jual. Promosi dan sosialisasi 
dilakukan oleh hampir semua mitra namun belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, kecuali di beberapa 
lokasi yang mencoba memanfaatkan fasilitas kredit dari KIVA dimana ada peningkatan pembangunan reaktor BIRU 
dan ketertarikan dari para calon user.

Kegiatan pembangunan masih berjalan perlahan meskipun ada permintaan setiap bulannya. Semua mitra pembangun 
tetap fokus di wilayah kerja masing-masing dan belum berkeinginan untuk memperluas wilayah intervensi. Hal ini 
terjadi karena wilayah mitra pembangun masih sangat potensial untuk pengembangan program pada saat ini. CV 
Sarana Sejahtera dan CV Qarrya Tayyibah mencoba untuk memperluas wilayah kerjanya ke kabupaten Pati dan 
Magelang tetapi belum memperlihatkan hasil yang signifikan. 

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk energi terbarukan di tahun 2015 diberikan 
kepada kabupaten Gunung Kidul, Blora dan Boyolali. Dana APBD untuk biogas juga dianggarkan oleh ESDM DIY 
untuk tahun 2015. Untuk menangkap peluang ini, tim BIRU terlibat secara aktif dalam memberikan jasa konsultasi 
kepada pihak pemerintah terutama menyangkut biaya pembangunan biogas dan keterlibatan user dalam program 
ini. Beberapa mitra pembangun yang merupakan perusahaan (CV) juga ikut terlibat dalam beberapa pertemuan 
dengan pemerintah. Pertemuan ini sangat penting karena bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang 
akan memperkuat program BIRU karena sejalan dengan tujuan dari program ini. Kesepakatan tersebut antara lain 
mengenai harga yang wajar dan logis untuk satu unit biogas yang berstandard BIRU, keterlibatan/kontribusi user 
dalam pembangunan, dan beberapa persyaratan tambahan dalam tender yang memungkinkan mitra BIRU bisa 
terlibat aktif serta memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan tender. Hal ini mendukung pihak pemerintah 
untuk dapat menyusun satu dokumen tender yang berkualitas dan transparan.

3.1. Promosi/ Sosialisasi BIRU
Keberhasilan program BIRU juga sangat bergantung pada promosi dan sosialisasi. Promosi selama ini belum merata 
dan masih terbatas pada wilayah mitra pembangun yang tidak terlalu luas. Seringkali mitra melakukan promosi 
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hanya pada tingkat RT dan dusun sehingga pesan yang disampaikan belum dapat sampai kepada peternak 
lainnya di luar cakupan wilayah promosi tersebut. Meskipun demikian selama enam bulan berjalan, semua 
mitra tetap aktif melakukan promosi dan sosialisasi ke wilayah-wilayah potensial di provinsi Jawa Tengah dan 
DIY. Dalam enam bulan terakhir sejak Januari 2015, setiap bulannya mitra-mitra pembangunan BIRU melakukan 
dua hingga tiga kali promosi dan sosialisasi. Promosi yang terdokumentasi adalah promosi atau sosialisasi dalam 
kelompok. Akan tetapi cukup disayangkan bahwa promosi dalam kelompok ini belum memberikan hasil yang 
memuaskan. Sementara itu promosi yang dilakukan door to door, meskipun tidak tercatat resmi oleh mitra tetapi 
memperlihatkan hasil yang lebih meyakinkan dibandingkan promosi berkelompok. Promosi yang tersebut pada 
umumnya dilakukan oleh user promotor yang dengan semangat dan sukarela senantiasa bercerita tentang BIRU 
kepada semua petani dan peternak yang dijumpai. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh mitra untuk promosi BIRU di antaranya melalui internet dan media sosial. Hasilnya 
belum memuaskan. Pada bulan Mei 2015, mitra BIRU yang baru di Rembang mencoba untuk melakukan promosi 
door to door dengan melibatkan 47 promoter dari 47 desa di dua kecamatan. Keempat puluh tujuh promoter 
tersebut adalah penduduk dari masing-masing desa yang diharapkan bisa mempengaruhi perternak di desanya 
untuk membangun biogas. Karena hasil yang dicapai tidak bisa diharapkan langsung dirasakan, maka para promoter 
diharapkan tetap melakukan promosi setiap saat. Hasilnya cukup menggembirakan dalam dua bulan terakhir 
dimana sekitar lima puluh petani meminta pembangunan Biogas Rumah dengan dukungan dana KIVA.

Tim BIRU bersama mitra  juga terlibat dalam beberapa dua kali pameran di Yogyakarta yakni pada tanggal 9 – 
10 April 2015 yang diselenggarakan oleh INSTIPER Yogya dan tanggal 10 Juni 2015 yang diselenggrakan oleh 
Pemuda Muhammadyah DIY di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.  Diharapkan melalui pameran tersebut 
informasi tentang BIRU semakin menyebar dan dapat menarik instansi terkait untuk terlibat dalam promosi dan 
pembangunan Biogas Rumah.

3.2. Pembangunan Reaktor BIRU
Jumlah reaktor BIRU yang terbangun dalam enam bulan terakhir baru mencapai 182 unit. Meskipun tidak banyak, 
semua mitra pembangun mulai dari mitra yang paling baru (bulan Juni 2015) telah membangun reaktor BIRU 
sedikitnya satu unit.  Hingga bulan Juni 2015, pembangunan tetap berjalan dan diperkirakan pada semester kedua 
tahun 2015 akan ada kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah pembangunan karena reaktor BIRU bantuan 
pemerintah telah mulai dikerjakan. Selain, peminat pinjaman KIVA untuk reaktor BIRU juga semakin banyak yang 
mendaftar dan menunggu untuk dibangun.
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3.3. Pelatihan pengguna dan pelatihan bio-slurry
Sejak awal Januari 2015, beberapa mitra pembangun telah mulai menyelesaikan kegiatan user dan bio-slurry 
training yang sempat tertinggal di tahun lalu. Pada akhir Juni 2015, tercatat 360 user telah mengikuti user dan bio-
slurry training dan lebih dari 50% peserta training tersebut langsung menggunakan bio-slurry untuk kebutuhan 
pertanian dan perikanan. Beberapa mitra pembangun segera melakukan user dan bio-slurry training setelah 
reaktor terbangun sehingga mengurangi risiko kegagalan pembangunan dan mendorong user untuk segera 
memanfaatkan bio-slurry. Mitra pembangun yang lain cenderung melaksanakan user dan bio-slurry training 
setelah reaktor BIRU berusia di atas 3 bulan.

3.4. Pelatihan Tukang
Sesuai dengan rencana tahun 2015, BIRU Jateng-DIY akan menambah mitra pembangun yang baru untuk 
menangani wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau oleh mitra yang lama. Pada bulan Maret 2015, telah 
dilakukan dua kali pelatihan tukang oleh mitra pembangun. Pertama, oleh Trukajaya, yang seluruhnya dibiayai 
oleh mitra. BIRU hanya menyediakan narasumber. Pelatihan tukang untuk Trukajaya ini dihadiri oleh tujuh orang 
tukang. Kedua, pelatihan tukang untuk mitra pembangun yang baru, CV H&B Putra Mandiri yang dihadiri oleh 
lima orang tukang dan satu orang supervisor. Pada  bulan Mei-Juni 2015, diadakan pelatihan tukang di Rembang 
untuk mitra baru At Tayseer Foundation dan dihadiri oleh enam orang tukang dan satu orang supervisor. 

Selain itu, PINBUK dalam rangka mempersiapkan tenaga untuk pengerjaan proyek biogas pemerintah 
melaksanakan pelatihan tukang untuk 11 orang pembantu tukang yang sudah berpengalaman membangun 
reaktor BIRU. Kesebelas tukang tersebut diberikan pelatihan sehari oleh Quality Inspector di Gunung Kidul, 
bertempat di lokasi pembangunan reaktor BIRU yang didanai oleh pemerintah. 

Biaya setiap  pelatihan melibatkan kontribusi mitra mulai dari 30% hingga 100%. Dengan demikian selama bulan 
Januari hingga Juni 2015, tercatat sebanyak 31 orang tukang dan supervisor telah mengikuti pelatihan tukang. 
Tukang-tukang ini selain bertugas sebagai tukang untuk membangun reaktor BIRU, tetapi juga difungsikan 
sebagai promotor oleh mitra baru.

3.5. Layanan Purna Jual
Selama bulan Januari hingga Juni 2015, Quality Inspector telah menginspeksi 128 unit reaktor BIRU yang baru 
untuk memastikan bahwa reaktor BIRU yang dibangun tersebut sesuai dengan standard BIRU dan mengunjungi 
55 unit reaktor BIRU yang telah mendapat layanan purna jual untuk memastikan bahwa mitra benar-benar telah 
melakukan perawatan dan melaksanakan tanggungjawab mereka secara baik.

Sebanyak 357 user pada enam bulan terakhir telah dikunjungi para mitra pembangun sebagai bagian dari layanan 
purna jual untuk memastikan bahwa reaktor BIRU tersebut masih tetap berfungsi baik dan segera diperbaiki oleh 
mitra apabila membutuhkan perbaikan.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1. Dana tunai bagi peternak

Masalah biaya merupakan masalah yang ada sejak awal program dimulai sehingga menyebabkan banyak 
peternak menunda atau membatalkan pembangunan, bahkan tidak berminat. Meskipun hal ini dilihat sebagai 
tantangan, namun berkat kerja keras kantor NBPSO dan PBPO, tantangan ini secara perlahan mulai dapat teratasi 
melalui pinjaman KIVA.

4.2. Proyek biogas pemerintah lebih menarik bagi mitra perusahaan
Ini adalah tantangan baru. Para mitra yang merupakan perusahaan belakangan ini cenderung melirik proyek-
proyek pemerintah dan kurang tertarik dengan pembangunan biogas secara swadaya. Hal ini mengakibatkan 
berkurangnya frekuensi dan intensitas promosi yang dilakukan oleh mitra dan juga berkurangnya daya juang 
dari para mitra untuk mendapatkan user-user baru. Program akan mencari jalan keluar untuk permasalahan ini 



Laporan Provinsi Semester Pertama 2015 BIRU

36

agar bisa secepatnya diantisipasi kemungkinan buruk lainnya yang bisa menghambat perkembangan program 
di kemudian hari. Selain itu, ada kecenderungan beberapa mitra yang lebih fokus pada program pemerintah dan 
hibah CSR, mitra yang aktif di luar wilayah kerja BIRU serta mitra yang kurang mengindahkan tujuan program. 
Hal ini juga menjadi tantangan untuk segera dicarikan solusinya.

4.3. Sertifikat tukang yang disalahgunakan oleh lembaga yang bukan mitra
Dengan semakin banyaknya proyek biogas pemerintah yang mensyaratkan adanya sertifikat tukang, maka 
terdapat perusahaan lain di luar mitra BIRU yang mencoba memanfaatkan sertifikat tukang BIRU untuk 
dimasukkan dalam persyaratan tender. Sertifikat tersebut diperoleh dari mitra BIRU tanpa mempertimbangkan 
efek ke depan terhadap program ini. Jika mitra tidak diperingatkan secara serius maka kejadian seperti ini 
dapat dilakukan oleh semua mitra dan tentu saja berdampak pada kemunduran program karena perusahaan 
pemenang tender yang bukan mitra BIRU belum tentu akan membangun biogas pemerintah sesuai dengan 
spesifikasi dan standard BIRU. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada promosi dan sosialisasi BIRU. 
Pada suatu ketika dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program BIRU.

4.4. Sumber energi lain melimpah
Sumber energi lain yang masih melimpah, seperti kayu bakar dan elpiji, menyebabkan banyak peternak enggan 
untuk membangung biogas. Meskipun pemerintah sendiri gencar mempromosikan energi terbarukan namun 
hal tersebut belum memberikan dampak yang berarti untuk program BIRU. Ini menjadi tantangan yang perlu 
dihadapi dengan promosi dan sosialisasi yang berulang dan efektif.

4.5. Keterbatasan dari Mitra Pembangun
Meskipun program BIRU di Jateng dan DIY memiliki cukup banyak mitra pembangun namun tidak semua 
mempunyai kemampuan yang cukup baik dari sumber daya manusia maupun finansial. Hal ini menjadi tantangan 
bagi program BIRU untuk bisa meningkatkan kapasitas mitra agar pada saatnya bisa menjadi lembaga yang 
mandiri yang bisa membantu mengembangkan program BIRU. 

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
5.1 Meningkatkan frekuensi promosi BIRU.

Promosi dan sosialisasi menjadi kunci keberhasilan dan jembatan untuk menghubungkan calon user dengan 
program BIRU. Promosi menjadi sangat penting agar program BIRU terus berkembang, dikenal luas dan diterima 
oleh masyarakat petani dan peternak. Berbagai kegiatan promosi dan sosialisasi diharapkan bisa dilakukan oleh 
para mitra paling sedikit dua kali dalam sebulan. Oleh karena itu pada semester kedua di tahun 2015, para 
mitra akan selalu dimotivasi untuk terus melakukan promosi dan sosialisasi. Program BIRU akan selalu siap 
memberikan dukungan kepada para mitra untuk promosi dan sosialisasi kapanpun  bilamana dibutuhkan.

5.2 Memperluas wilayah ke utara dan barat Jawa Tengah
Hingga saat ini BIRU Jateng-DIY bersama mitra masih berkonsentrasi di wilayah DIY, kerisedenan Surakarta 
(kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan  Wonogiri) dan kabupaten Semarang. Masih 
banyak wilayah kabupaten di jawa Tengah yang belum tersentuh program BIRU sehingga perluasan wilayah 
kerja masih sangat memungkinkan dengan mendorong mitra ke wilayah baru atau menambah mitra baru di 
wilayah yang masih belum disentuh program BIRU. Diharapkan hingga akhir Desember 2015, program BIRU 
sudah bisa menjangkau wilayah utara Jawa Tengah hingga ke Pekalongan.

5.3 Menambah beberapa mitra di wilayah baru.
Berkaitan dengan perluasan wilayah, pada semester kedua tahun 2015, BIRU Jateng-DIY berencana untuk 
menambah mitra baru terutama di provinsi Jawa Tengah dengan memprioritaskan beberapa kabupaten 
sepanjang pantai utara Jawa. Untuk itu, sejak bulan Mei 2015 BIRU mulai menjajaki beberapa kemungkinan 
untuk mendapatkan mitra baru di wilayah tersebut. Pada bulan Juni 2015, satu mitra baru di Rembang telah 
menandatangi kemitraan dengan BIRU. Selanjutnya, ada lagi calon mitra di wilayah Jepara yang akan segera 
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menjadi mitra. Minimal ada penambahan satu atau dua mitra baru untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya 
sehingga BIRU bisa mulai menjangkau beberapa kabupaten di perbatasan dengan Jawa Barat.

5.4 Bekerjasama dengan pemerintah untuk  Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada tahun 2015, dua kabupaten di provinsi Jawa Tengah, yakni kabupaten Blora dan Boyolali mendapatkan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk energi terbarukan. BIRU telah melakukan beberapa kali pendekatan dengan 
pihak ESDM dari kabupaten yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dapat mencapai kesepakatan 
tentang harga yang pantas untuk satu unit reaktor dan kesempatan mitra BIRU berpartisipasi dalam tender 
proyek tersebut. Beberapa kali pertemuan telah menghasilkan beberapa kesepakatan terutama menyangkut 
desain, standard BIRU dan biaya pembangunan satu unit reaktor. Di samping itu, BIRU juga meyakinkan pihak 
pemerintah agar memasukkan beberapa persayaratan dalam tender sehingga pemenang tender benar-benar 
telah memahami secara baik program BIRU dan bisa bekerjasama dengan BIRU dan mitra BIRU yang lain. 

1.5 Mendorong desa untuk menganggarkan biogas dalam RPMJDes mulai tahun 2016.
Dua desa di kabupaten Semarang dan satu desa di kabupaten Bantul telah memasukkan biogas dalam 
RPMJDes tahun 2016. Hal ini terjadi karena mitra pembangun ikut berperan aktif dalam penyusunan anggaran 
dan berpartisipasi sebagai konsultan dengan memberikan masukan-masukan yang positif untuk pemanfaatan 
dana tersebut.  Karena seluruh desa akan mendapatkan dana bantuan desa sebesar satu miliar, maka terbuka 
kesempatan untuk pengembangan biogas dari tahun ke tahun dengan menggunakan dana desa. Berdasarkan 
pengalaman dari tiga desa tersebut maka mitra pembangun di Jawa Tengah dan DIY lainnya didorong untuk 
ikut meyakinkan pihak desa tentang dana desa untuk biogas dan terlibat aktif membantu dalam penyusunan 
anggaran desa. 

5.6 Mempromosikan pinjaman KIVA untuk biogas
Karena kesulitan dana tunai untuk membangun 
reaktor BIRU merupakan salah satu masalah utama 
bagi para petani dan peternak, maka pinjaman KIVA 
ditawarkan. Sejak tahun 2014, banyak calon user telah 
menanggapi secara positif. Pinjaman KIVA pertama-
tama diberikan untuk kelompok user di Kabupaten 
Karanganyar. Setelah itu, secara perlahan mulai 
berkembang ke DIY dan Rembang. Melihat tanggapan 
yang positif dari beberapa mitra dan terutama dari 
calon user, BIRU menargetkan bisa mendapat 200 
peminjam hingga akhir Desember 2015 dengan fokus 
wilayah di DIY, kabupaten Karanganyar dan kabupaten 
Rembang. Oleh karena itu BIRU bersama mitra akan 
menggalakkan promosi mengenai pinjaman KIVA 
untuk biogas di wilayah tersebut.

5.7 Fokus pada lokasi potensial dan terdekat
Selain memperluas wilayah pengembangan program BIRU, mitra lama dihimbau untuk tetap fokus di wilayah 
potensial dan yang terdekat dengan lokasi mitra. Masih sangat banyak dusun dan desa di wilayah kerja para 
mitra saat ini yang belum mengenal BIRU dan biogas. Oleh karena itu promosi dan sosialisasi di wilayah tersebut 
perlu ditingkatkan. Di samping itu, dengan memusatkan perhatian pada wilayah yang dekat dan sudah dikenal 
secara baik, memungkinkan mitra lebih mampu melakukan promosi dan pendekatan terhadap para peternak 
dan petani potensial.

5.8 Penerapan bio-slurry untuk pertanian, peternakan dan perikanan
Dalam periode enam bulan terakhir, para mitra sibuk mempromosikan bio-slurry kepada user dan calon user. 

Didalam 423 Kiva field visit in Central Java
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Beberapa mitra dan user juga membuat demo plot 
bio-slurry yang berkaitan dengan pertanian berupa 
sayur-sayuran, perternakan  cacing dan  ikan. Adapula 
user yang memproduksi pupuk dan pestisida cair dari 
bio-slurry. Mereka berhasil menjual dalam jumlah 
banyak karena para petani merasakan langsung 
manfaat dari pupuk dan pestisida bio-slurry tersebut. 
Dalam banyak kesempatan promosi, bio-slurry selalu 
mendapat tanggapan positif dari petani dan peternak. 
Karena itu banyak user akhirnya memutuskan 
membangun biogas hanya karena ingin mendapatkan 
bio-slurry untuk kebutuhan pertanian mereka. Bio-
slurry menjadi daya tarik sendiri untuk menarik minat 

para calon user. Oleh karena itu para user dan mitra didorong untuk menerapkan bio-slurry dalam kegiatan 
pertanian dan peternakan mereka sehingga lokasi penerapan bio-slurry dapat menjadi lokasi promosi dan 
tempat pembelajaran banyak orang yang berminat terhadap biogas. 

5.9 Bekerjasama dengan lembaga pemberi kredit  
Hanya ada satu lembaga keuangan di Jawa Tengah yang telah memberikan kredit biogas untuk para peternak, 
yakni Rabobank Foundation yang telah mengucurkan dana untuk tiga koperasi yang siap mempromosikan 
biogas dan menyalurkan kredit kepada para anggota untuk kebutuhan pembangunan reaktor BIRU. Dalam 
beberapa kesempatan, Rabobank dan YRE telah melakukan promosi dan sosialisasi program BIRU kepada 
para peternak yang merupakan anggota koperasi mitra Rabobank foundation. Kerjasama ini dirasakan cukup 
bermanfaat dalam pengembangan program sehingga diharapkan pihak Rabobank tetap mempertahankan 
kemitraannya di jawa Tengah dan DIY khusus untuk biogas.

5.10 Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk 
pengembangan bio-slurry.

Sejak tahun 2013, Instiper Yogyakarta telah 
bekerjasama dengan BIRU untuk pengembangan 
biogas dan penelitan menyangkut bio-slurry. Kemitraan 
ini akan tetap dipertahankan karena lembaga 
pendidikan ini cukup memberikan kontribusi untuk 
pengembangan biogas di wilayah Yogyakarta. Melalui 
penelitian–pemelitian yang dilakukan mengenai bio-
slurry, Instiper diharapkan dapat menghasilkan inovasi 
baru dalam penerapan bio-slurry pada pertanian 
sehingga para user mendapatkan manfaat lebih dari 
pembangunan biogas.. 

6. Rekomendasi Program
•	 Wilayah Jawa Tengah dan DIY masih sangat potensial untuk program biogas karena memiliki bahan baku 

yang melimpah (sapi, babi, unggas tahu dan eceng gondok).
•	 Mayoritas peternak di Jateng dan DIY adalah petani, yang membutuhkan energi dan pupuk murah. Biogas 

adalah salah satu solusinya. 
•	 Harga elpiji akan terus naik, kesempatan untuk mempromosikan BIRU  sebagai sumber energi yang murah 

dan ramah lingkungan.
•	 Bio-slurry dan produk lain dari bio-slurry adalah media promosi yang sangat tepat untuk menarik minat 

petani membangun biogas. 
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•	 Alokasi dana tahunan dari pemerintah untuk biogas dapat digunakan untuk membangun reaktor BIRU 
dengan model cost-sharing.

•	 Desa diyakinkan untuk memasuk-kan biogas dalam RPJMDes dengan menganggarkan pemba-ngunan 
biogas setiap tahun dari Alokasi Dana Bantuan Desa. 

•	 Peluang menambah pengguna biogas di Jateng dan DIY sangat terbuka melalui pinjaman biogas dari 
KIVA. Kualitas kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain perlu ditingkatkanBio-slurry dan produk lain 
dari bio-slurry adalah media promosi yang sangat tepat untuk menarik minat petani membangun biogas. 

•	 Alokasi dana tahunan dari pemerintah untuk biogas dapat digunakan untuk membangun reaktor BIRU 
dengan model cost-sharing.

•	 Desa diyakinkan untuk memasuk-kan biogas dalam RPJMDes dengan menganggarkan pemba-ngunan 
biogas setiap tahun dari Alokasi Dana Bantuan Desa. 

•	 Koperasi di Jateng dan DIY lebih tepat menjadi mitra penyedia kredit dibandingkan bank.
•	 Peluang menambah pengguna biogas di Jateng dan DIY sangat terbuka melalui pinjaman biogas dari 

KIVA. Kualitas kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain perlu ditingkatkan
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Provinsi: Jawa Timur

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Jawa Timur resmi dimulai  : November 2009
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Total sampai Juni 2015 : 7.079 unit 
Periode Jan – Jun 2015 : 173 unit

No Mitra Produksi

1. Kop SAE Pujon, Malang 8

2. KPSP Setia Kawan, Pasuruan 3

3. KUD Sumber Makmur, Ngantang 16

4. KUD Tani Makmur, Senduro 7

5. KUD Semen, Gandusari 0

6. KAN Jabung, Malang 17

7. MG Langit BIRU, Kandangan 5

8. LPKP Jawa Timur, Malang 47

9. KUD Tani Wilis, Sendang 17

10. KUD Sri Wigati, Pagerwojo 0

11. LPPAB, Ponorogo 20

12. CV Karsa Tekad Mandiri, Malang 1

13. MG Sumber Makmur, Rejotangan 8

14. MG Persada, Pule 17

Total 173

•	 2 mitra pembangun, KUD 
Sri Wigati dan KUD Semen 
sedang mengalami 
masalah internal. 

•	 KPSP Setia Kawan 
masih menunjukkan 
perkembangan yang tidak 
produktif.

•	 Kop SAE Pujon dan 
KUD Sumber Makmur, 
Ngantang fokus ke 
restrukturisasi manajemen 
dan keuangan.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Total hingga Juni 2015 :
Tukang : 165, Supervisor : 36 orang.
140 tukang dan 36 supervisor biogas yang telah dilatih oleh 
program BIRU dan mendapat sertifikat. Persentase keaktifan tukang 
56% dan supervisor 68%

No Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

1. KAN Jabung 5 2

2. KPSP Setia Kawan 8 2

3. KUD Sumber Makmur 8 3

4. LPKP 5 2

5. Kud Tani Makmur 5 2

6. Kud Semen 4 1

7. SAE Pujon 9 2

8. KUD Tani Wilis 4 1

9. CV KTM 3 1

10. LPPAB 4 1

11. MG Sumber Makmur 2 1

12. MG Langit BIRU 3 1

13. Sri Wigati 5 2

14. MG Persada 2 1

Total 72 25

Persentase 55 71

•	Penurunan keaktifan 
tukang sangat 
dipengaruhi ketersediaan 
pekerjaan.

•	6 partner yang stabil 
produktifitasnya adalah: 
Kop SAE Pujon, KAN 
Jabung, KUD Sumber 
Makmur, KUD Tani 
Wilis, LPKP  dan LPPAB 
Ponorogo.

•	CV KTM, sebagai partner 
yang berlatarbelakang 
private sector mengalami 
kesulitan melakukan 
penetrasi pasar di wilayah 
kerjanya.

3. Aktivitas promosi yang 
dijalankan

1. Technical Assistance bagi beberapa mitra pembangun untuk 
mengoptimalkan tukang dan ketua kelompok menjaring calon 
pengguna. 

2. Intensifikasi sosialisasi ke sektor lain (peternak sapi potong, 
peternak unggas), dilakukan oleh MG Sumber Makmur di 
Tulungagung dan Blitar maupun LPKP di Kediri dan Blitar. 
Selama Januari-Juni 2015, tercatat 40 orang (40 laki-laki) 
mengikuti awareness meeting.

3. Penyediaan media komunikasi berupa brosur, spanduk, 
kalender, video promosi BIRU maupun video testimoni dari 
peternak ayam dan babi serta pemanfaat bio-slurry.

CPO koperasi melakukan 
awareness/community 
meeting biasanya pada 
pertemuan-pertemuan 
anggota, sehingga tidak 
dilaporkan ke BIRU. 
Sedangkan kegiatan 
awareness meeting yang 
dilakukan oleh
Mason Group atau 
Supervisor belum 
terdokumentasi dengan 
baik. MG Sumber Makmur 
lebih menggunakan teknik 
door-to-door.

4. Lokakarya dan 
Pertemuan Konsultasi 
yang dilaksanakan

CPO Meeting, bulan Pebruari  2015. Membahas tentang 
progres, kendala dan masalah implementasi program BIRU 
dengan dukungan multi-pihak serta mengajukan extra-subsidi 
ke PT Nestlé sebesar Rp 1.500.000/unit.

Mengundang tim PAKLIM/
GIZ untuk melihat peluang 
kolaborasi, tetapi terkendala 
potensi double claim atas 
pengurangan karbon.

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

•	 153 reaktor baru diinspeksi oleh 2 orang QI BIRU Jawa 
Timur.

•	 176 QC After Sales Service. 
•	 491 1st Annual Inspection.
•	 1.233 2nd Annual Inspection oleh supervisor biogas CPO.

Pelaksanaan second Annual 
Inspection oleh CPO 
mengalami peningkatan 
dibanding  first Annual 
Inpsection

6. Subsidi yang 
disalurkan

Total subsidi yang disalurkan BIRU 13.234.164.000,-
Periode Januari-Juni 2015 sejumlah Rp. 42.000.000,-
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No Kegiatan Capaian Keterangan

7. Jumlah Mitra 14 mitra konstruksi terdiri dari: 8 koperasi susu, 2 NGO lokal, 1 
private sector, dan 3 mason groups.
Total 34 koperasi susu sebagai sasaran program.

8. Jumlah dan persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

512 (7%) instalasi dibangun dengan tunai dan 6.568 (93%) unit 
dibangun dengan kredit.

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Total kredit tersalurkan sebesar : Rp 30.553.400.019,- dengan rincian :
•	 PT Nestlé sejumlah  Rp. 23.634.976.869,-
•	 Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp 4.570.773.000,-
•	 IKM ( KAN Jabung dan KUB Sami Mandiri)           Rp. 

2.005.757.063,-

KAN Jabung lebih banyak 
memanfaatkan dana yang 
dimiliki koperasi dalam unit 
Simpan-Pinjam

10. Jumlah rumah tangga 
yang sudah menerima 
Pelatihan Penggunaan 
dan Perawatan Biogas

Jan - Jun 2015: ada 549 rumah tangga tangga dengan rincian :
Perempuan : 169 (31%)
Laki-laki :  380 (69%)

11. Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/
atau perikanan

Hingga Juni 2015, ada 1.017 HH yang teridentifikasi sebagai 
pemanfaat bio-slurry untuk pertanian dan/atau perikanan. Jumlah 
ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan semester 
sebelumnya karena tidak ada data yang tersedia.

Data pemanfaat bio-slurry 
diperoleh dari data Annual 
Inspection yang dilakukan  
Supervisor

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coord        : 1
Admin Officer             : 1
Quality Inspector       : 2
Admin & Data Asst    : 1
MMO                              : 1
Partnership Officer    : 1
Office Assistant           : 1
Driver                              : 2
Total                                 : 10

2. 

Mitra
Supervisor 

Terlatih
Tukang 
Terlatih

Admin

KAN Jabung 6 3 1

KPSP Setia 
Kawan

5 2 1

Sumber 
Makmur

8 3 1

LPKP 6 2 0

Tani Makmur 4 1 1

Semen 4 1 1

Sae Pujon 6 2 1

Tani Wilis 4 1 1

CV KTM 3 1 1

LPPAB 5 2 1

Sumber 
Makmur MG

2 1 0

Langit BIRU MG 5 1 0

Sri Wigati 5 2 1

Persada MG 2 1 1

Total 64 23 11
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No Kegiatan Capaian Keterangan

13. Wilayah cakupan kerja 
provinsi

84 kecamatan  di 21 kabupaten/kota
a. Kab. Pasuruan : 6 kecamatan
b. Kab. Malang : 20  kecamatan
c. Kab. Kediri : 8 kecamatan
d. Kab. Lumajang : 8 kecamatan
e. Kab.  Blitar : 7 kecamatan
f. Kab. Tulungagung : 8 kecamatan
g. Kab. Trenggalek : 2 kecamatan
h. Kab. Probolinggo :2 kecamatan
i. Kab. Mojokerto :1 kecamatan
j. Kab. Jombang :1 kecamatan
k. Kota Batu : 2 kecamatan
l. Kab. Ponorogo : 6 kecamatan
m. Kab. Jember : 3 kecamatan
n. Kab. Banyuwangi : 2 kecamatan
o. Kab. Tuban : 3 kecamatan
p. Kab. Sumenep : 2 kecamatan
q. Kab. Bangkalan : 2 kecamatan
r. Kab. Gresik : 2 kecamatan
s. Kab. Madiun : 1 kecamatan
t. Kab. Magetan : 1 kecamatan
u. Kab. Ngawi : 1 kecamatan

•	 LPKP Jawa Timur dan 
CV KTM cukup aktif 
membuka area kerja baru.

•	 KAN Jabung melakukan 
kerjasama dengan   PT 
Greenfield untuk 
pembangunan di 
beberapa kecamatan di 
Malang.

2. Latar Belakang
Sejak 2013, implementasi program Biogas Rumah – BIRU di Jawa Timur dilakukan dengan model multi stake holder 
involvement, dukungan pemerintah – pusat, propinsi maupun kabupaten/kota (goverment), dan penyediaan kredit 
oleh PT Nestlé Indonesia (private sector) dan koperasi. Akan tetapi outcome model pelibatan multi pihak tidak selalu 
menunjukkan peningkatan produktifitas. Dukungan penyediaan sumber pembiayaan tidak berhasil diserap sesuai 
dengan rencana waktu yang dibutuhkan. Hingga akhir 2014, BIRU Jawa Timur masih harus fokus pada penyelesaian 
pembangunan instalasi biogas dengan dukungan BL Tahun Anggaran 2013. Beberapa partner konstruksi (CPO) masih 
menunjukkan penurunan performance dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Bahkan, untuk menyelesaikan 
pembangunan instalasi biogas sesuai dengan rencana penyerapan BL TA 2013 pun mengalami kesulitan. 

Melambatnya laju produktifitas sebagian besar mitra pembangun BIRU Jawa Timur disebabkan situasi yang baru 
muncul di tahun ke-4 implementasi program BIRU di Jawa Timur. Beberapa penyebabnya antara lain: 
1) Mulai munculnya masalah kredit macet biogas di beberapa koperasi yang menjadi mitra pembangun 

sekaligus sebagai LPO. Situasi ini menyebabkan koperasi memperketat proses validasi pengajuan permintaan 
pembangunan biogas dari anggotanya. Pengetatan proses validasi ini tidak bisa menghilangkan rasa khawatir 
pengurus koperasi atas potensi kredit. Situasi ini yang menjadi salah satu latar belakang melambatnya 
pembangunan instalasi biogas.

2) Potential user yang tersisa adalah peternak dengan kapasitas keuangan yang terbatas. Angka rata-rata 
kepemilikan sapi di semua koperasi susu adalah 2 – 3 ekor/rumah tangga. Kelompok peternak dengan 
kepemilikan sapi seperti ini lah yang mencapai hingga 60% di setiap koperasi susu, mitra pembangun BIRU Jawa 
Timur. Sementara aspek lain, 10% peternak anggota koperasi memiliki kendala geografis untuk pembangunan 
biogas, dan 10% lagi adalah peternak miskin dengan kepemilikan 1-2 ekor. 20 % peternak dengan kepemilikan 
di atas 3 ekor ini lah yang menjadi sasaran utama selama 5 tahun implementasi program BIRU di Jawa Timur.

3) Kenaikan harga sebuah unit biogas. Satu sisi, harga sebuah unit biogas terus mengalami kenaikan, sementara 
di sisi lain, potential market justru menyisakan peternak dengan kapasitas keuangan yang rendah. Segmen 
peternak seperti ini memiliki potensi kredit macet yang tinggi. 

Ketiga hal di atas menjadi pendorong bagi koperasi untuk lebih selektif dalam penentuan kelayakan seorang peternak 
mengajukan permintaan pembangunan biogas. Koperasi tidak mungkin mengambil resiko bertambahnya kredit 
macet yang akan berdampak pada kesehatan keuangan koperasi.
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Oleh karena itu, intensitas aktivitas ekspansi 
ke segmen peternak ayam petelur menjadi 
sangat perlu dilakukan. Potensi benefit paling 
menarik minat adalah instalasi biogas mampu 
menghilangkan polusi bau dari kotorn ayam. 
Maka, dengan memiliki instalasi biogas, seorang 
peternak ayam petelur akan mendapat beberapa 
keuntungan; mendapatkan sumber energi dan 
menjadi solusi untuk polusi bau yang ditimbulkan 
oleh kotoran ayam.

Adanya kewajiban menyelesaikan Bantuan Material 
dari dinas ESDM Jawa Timur yang dianggarkan 
melalui PAK tahun 2014, memberikan peluang bagi 
BIRU Jawa Timur melakukan penetrasi di kalangan 
peternak ayam petelur di 3 kota sentra peternak 
ayam peterlur, Blitar, Kediri dan Tulungagung. 
Output lain adalah menjadi bagian dari percepatan penyelesaian pembangunan instalasi biogas yang didukung oleh 
BLM Tahun Anggaran 2013. 

Upaya lebih mengintensifkan aktivitas promo di beberapa sentra peternak ayam petelur memang sudah seharusnya 
diteruskan, karena terdapat potential user yang cukup besar. Tinggal bagaimana pilihan model pelibatan beberapa 
pihak dalam percepatan pengembangan program biogas rumah di kalangan peternak ayam petelur. 

Hal yang tidak kalah penting dilakukan adalah melihat peluang kolaborasi dengan beberapa program yang dilakukan 
berkaitan dengan pelaksanaan UU Desa. Ada beberapa potensi kolaborasi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah 
mengisi peran dan fungsi BUMDes sebagai sumber kredit pembangunan biogas.

3. Implementasi Program: Juli-Desember 2015
3.1. Pengembangan Program

Semester pertama tahun 2015 program BIRU Jawa Timur dilalui dengan kondisi yang tidak terlalu bagus. 
Produktifitas semakin menurun. Dari rata-rata 60-70 unit instalasi biogas terbangun di semester kedua 2014, 
menjadi 25-35 unit. Ada beberapa mitra pembangun yang tidak melakukan aktivitas pembangunan sama sekali 
selama 6 bulan meski potensi user masih ada. Ada juga mitra pembangun yang hanya membangun 3 unit untuk 
durasi waktu 6 bulan. Namun, ada sebagian kecil mitra pembangun yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas 
produktifitas pembangunannya. KAN Jabung dan LPKP Jawa Timur, adalah 2 mitra pembangun yang memiliki 
performa stabil.

Penjelasan utama perkembangan yang menurun di sentra peternak sapi perah adalah harga instalasi biogas yang 
semakin naik sementara peternak tersisa memiliki kapasitas finansial yang rendah dan berdampak langsung pada 
produktifitas mitra pembangun. Upaya penambahan durasi kredit dari 2 tahun menjadi 3 tahun tidak menjadi 
pilihan yang strategis karena durasi kredit yang panjang akan menambah resiko kredit macet, dan koperasi yang 
harus menanggung resiko itu. Beberapa peternak memang hanya dapat menyisihkan 0,5 liter susu per hari untuk 
alokasi cicilan kredit biogas. Segmen peternak ini belum dapat mengakses kredit biogas. Opsi yang seharusnya 
menjadi fokus perhatian adalah membuka akses sumber pendanaan dari pihak ketiga, pemerintah maupun 
swasta, agar bisa mempersempit gap antara laju kenaikan harga  dengan kapasitas peternak paling kecil.  

Hal lain adalah belum intensifnya pembangunan biogas di kalangan ayam petelur dan sapi potong. Sejak 2013, 
upaya intensifikasi pengembangan biogas di kalangan peternak sapi potong telah dilakukan namun belum 

P Hermanto: peternak ayam di Blitar, yang menjadi perintis instalasi biogas di 
kalangan peternak ayam petelur 



Laporan Provinsi Semester Pertama 2015 BIRU

48

menunjukkan percepatan yang diharapkan. Faktor utamanya adalah belum tersedianya kredit yang bisa diakses 
oleh peternak untuk membangun instlasi biogas. 

Implementasi cost sharing dengan Dinas ESDM Jawa Timur pun sudah berlangsung sejak semester kedua 2014 
dan hanya menyisakan sebagian kecil bantuan material dari ESDM Jawa Timur tahun 2014. Total ada 196 paket 
bantuan material yang disediakan oleh Dinas ESDM Jawa Timur tahun 2014. Mitra pembangun BIRU Jawa Timur 
baru merealisasi pembangunan 100 unit yang dibangun hingga akhir Desember 2014. Sisanya diselesaikan di 
semester pertama 2015.

Kolaborasi dengan MPDD PT Nestlé Pabrik Kejayan memberikan peluang melakukan beberapa pengembangan 
program maupun strategi sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan belum 
menunjukkan hasil yang optimal. Kendala utama pada kapasitas keuangan peternak yang berminat mengajukan 
pembangunan instalasi biogas dan tidak ada opsi alternatif yang bisa diakomodir, sebab skema kredit yang 
disediakan oleh PT Nestlé adalah opsi terbaik yang mereka miliki hingga saat ini. 

Di sisi lain, kolaborasi yang dilakukan dengan PT Nestlé Indonesia tidak hanya fokus pada penyediaan sumber 
pembiayaan, tetapi juga dalam melakukan identifikasi potensi baru yang ada di CPO maupun wilayah baru. 
Kemiripan struktur antara tim pelaksana program BIRU di Jawa Timur dengan tim MPDD PT Nestlé – Kejayan 
Factory memberikan beberapa kelebihan. Diantaranya, komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan bersamaan 
ketika bertemu dengan sebuah koperasi yang menajdi CPO maupun LPO. Tim MPDD PT Nestlé menempatkan 
program biogas sebagai salah satu aktivitas yang harus ditempelkan dalam rutinitas komunikasi dengan semua 
koperasi supplier PT Nestlé. 

Identifikasi pihak swasta yang menjadi pihak terkait dalam tata niaga telur ayam terus dilakukan untuk melihat 
peluang pengembangan kerjasama yang saling menguntung semua pihak di kalangan peternak ayam petelur. 
Poultry Shop (PS) maupun pabrik pakan ayam yang juga menampung hasil produksi telur adalah salah satu key 
stakeholder di kalangan peternak ayam petelur. Pendekatan dan diskusi intensif perlu dilakukan.

3.2. ASS dan Pelatihan Pengguna
User Training - UT bertujuan 
mengurangi resiko 
kesalahan yang mungkin 
dilakukan oleh pemilik 
dalam mengoperasikan 
reaktor biogas maupun 
pemeliharaan sebuah 
instalasi biogas. Oleh karena 
itu, UT juga menjadi bagian 
mutlak After Sales Service - 
ASS dalam implementasi 
program BIRU. Semua mitra 
pembangun berkewajiban 
melakukan UT untuk semua 
biogas user dan sebaliknya, 
semua pemilik biogas harus 
mendapatkan UT. 

Jumlah mitra pembangun yang pernah bekerja sama dengan BIRU Jawa Timur sebanyak 22 mitra pembangun, 
sebagian besar bekerja di 34 koperasi susu serta wilayah potensial lainnya (komunitas peternak sapi potong, ayam 

User Tarining di wilayah kerja Kop SAE Pujon
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petelur maupun peternak lainnya). Dengan mitra pembangun sebanyak itu, BIRU Jawa Timur mengembangkan 
mekanisme friendly reminder kepada mitra pembangun di tiap awal bulan. 

After Sales Service juga menyangkut pelaksanaan Annual Inspection – AI yang dilakukan oleh seorang supervisor 
biogas di lembaga mitra pembangun program BIRU. Ada 2 AI yang harus dilakukan dalam rentang waktu 3 tahun, 
sesuai dengan masa garansi konstruksi biogas. Oleh karena itu, ASS terdiri dari user training, annual inpsection 
pertama dan annual inspection kedua. 

Pelaksanaan ASS (User Training dan Annual Inspection) di semester pertama tahun 2015 mengalami peningkatan. 
Beberapa mitra pembangun yang mengalami stagnasi dalam mendapatkan user baru beralih fokus menyelesaikan 
kewajiban ini, yaitu User Training dan Annual Inspection.  

Selain itu, aktivitas promosi yang dilakukan tidaklah fokus pada menumbuhkan pasar biogas, tetapi lebih pada 
memelihara pasar potensial yang sudah ada dengan melakukan beberapa hal, diantaranya:
•	 Asistensi CPO dalam melaksanakan promo dan user training.
•	 Mengembangkan draft material promo, seperti: leaflet, brosur, poster, sign board.
•	 Pengembangan strategi promo dengan menggunakan pemanfaatan bio-slurry sebagai selling point.

 Tempat pengeringan dan pengolahan bio-slurry di KUD Sumber Makmur, Ngantang

Pengukuran panjang padi di demoplot kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Malang
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4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Ekspansi ke pasar potensial 

Upaya paling startegis yang bisa dilakukan di Jawa Timur adalah melakukan ekspansi ke sentra peternakan 
ayam petelur. BIRU Jawa Timur telah mulai melakukan upaya ekspansi ke komunitas peternak ayam petelur di 
3 kabupaten; Blitar, Tulungagung dan Kediri. Populasi ayam petelur yang ada di 3 wilayah itu mencapai sekitar 
45 juta ekor. Jika rata-rata kepemilikan tiap peternak adalah 10.000 ekor, maka ada sekitar 4.500 peternak ayam 
petelur yang potensial menjadi pengguna biogas sehingga keberadaan pasar potensial di kalangan peternak 
ayam petelur sangat besar. Ketiadaan sumber pembiayaan (kredit) adalah faktor utama tidak berkembangnya 
pasar biogas di kalangan peternak potensial ini.

Peluang adanya bantuan material dari Dinas ESDM Jawa Timur di tahun anggaran 2014, dimanfaatkan 
untuk pengembangan biogas di kalangan peternak ayam petelur di Blitar dan Kediri. Oleh karena itu, perlu 
dikembangkan strategi penetrasi pasar di kalangan peternak ayam petelur ini dengan mempromosikan instalasi 
biogas yang memiliki beberapa keuntungan secara nominal, juga sebagai pilihan faktor produksi yang startegis 
untuk dikembangkan. Ada beberapa pilihan pengembangan informasi yang menjadi added value instalasi 
biogas di kalangan peternak ayam petelur, seperti: 
•	 Biogas sebagai sumber energi bagi sumber panas yang dibutuhkan dalam kandang ayam. 
•	 Kalkulasi ekonomis antara pengeluaran untuk pembelian zat kimia penghilang bau dengan pengeluaran 

pembangunan instalasi biogas. 
•	 Added value akan bertambah jika peternak ayam petelur memiliki lahan pertanian. 

Paparan tentang potensi nilai lebih tersebut perlu terus dilakukan sebagai pilihan promosi biogas di kalangan 
peternak ayam petelur. Peluang yang lain adalah mengembangkan strategi advokasi kebijakan di tingkat 
kabupaten, khususnya berkaitan dengan kewajiban peternak ayam petelur untuk membangun instalasi pengola 
limbah (kotoran ayam). Keluhan dari masyarakat sekitar sentra kandang ayam petelur telah bermunculan, dan 
pemerintah lokal pun juga mengetahuinya. Hal tersebut akan menjadi dorongan bagi pengusaha dan peternak 
ayam petelur untuk mengikutsertakan pembangunan instalasi biogas dalam proses produksi dan budidaya 
ayam petelur. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusun konsep advokasi di tingkat pemerintah lokal (kabupaten) 
tentang bagaimana melakukan budidaya ayam petelur yang ramah lingkungan.

4.2 Pengembangan pemanfaatan bio-slurry sebagai media promosi
BIRU Jawa Timur secara terus menerus melakukan eksplorasi pilihan pemanfaatan bio-slurry sebagai bagian dari 
optimalisasi instalasi biogas. Pemanfaatan bio-slurry pada tingkat rumah tangga akan memberikan keuntungan 
berkurangnya biaya produksi budidaya pertanian, budidaya ikan, maupun peningkatan kualitas pakan sapi perah.

Penyebaran info tentang pemanfaatan bio-slurry di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, akan berujung 
pada strategi promosi tentang potensi added value dari sebuah instalasi biogas. Selain itu, pilihan optimalisasi 
biogas juga bisa menjadi bagian dari startegi berkelanjutan program biogas. Oleh karena itu, diperlukan langkah 
startegis dalam penyusunan strategi promosi dan penyediaan material promosi tentang added value ini.

Beberapa pilihan yang sedang dikembangkan dalam semester pertama tahun 2015  adalah:
•	 Meneruskan pilot project bersama PT Nestlé Indonesia dalam pemanfaatan bio-slurry sebagai pupuk rumput 

gajah di beberapa koperasi. 
•	 Pengembangan fasilitas dan linkage dengan penguasaha budidaya cacing yang menghasilkan cacing dan 

kascing di beberapa wilayah kerja mitra pembangun.
•	 Mendorong beberapa koperasi untuk memulai jasa pemupukan bio-slurry di beberapa lokasi potensial.

4.3 Peran potensial pemerintah dalam pengembangan biogas
Beberapa pilihan peran pemerintah di beberapa level dalam pengembangan biogas adalah :
•	 Regulasi
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Pengembangan desain standar biogas yang digunakan oleh semua pelaku, sehingga memudahkan 
penentuan standar kualitas dan kontrol. Termasuk di dalamnya, bagaimana pemerintah bisa melakukan 
sosialisasi tentang spesifikasi material, desain maupun standar kualitas reaktor biogas.

•	 Replikasi mekanisme cost-share
Tidak semua peternak yang menjadi potential user, memiliki kemampuan finansial dalam pembangunan 
instalasi biogas. Realitas ini ada di semua kalangan peternak sapi perah, sapi potong, babi maupun ayam 
petelur. Maka, posisi strategis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah mengisi celah yang semakin 
melebar antara laju kenaikan harga instalasi biogas dengan kapasistas finansial peternak. Model penyediaan 
bantuan material adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi hingga saat ini, tidak 
terlalu banyak instansi pemerintah yang mau melihat peluang pengembangan mekanisme cost-sharing ini.

•	 Stake holder pendukung di pasar non sapi perah
Pengembangan biogas sebagai sektor usaha baru di kalangan non sapi perah bisa dilakukan melalui sinergi 
dengan program pemerintah. Pembangunan demoplot di beberapa wilayah potensial di kalangan peternak 
non-sapi perah, merupakan pilihan peran pemerintah yang cukup strategis.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
5.1 Optimalisasi potensi pasar

Beberapa instalasi biogas berbahan baku kotoran ayam sudah terbangun, bahkan satu instalasi biogas sudah 
menjadi tujuan kunjungan belajar bagi instansi dan peternak ayam petelur di Blitar. Maka potensi pasar di 
segmen peternak ayam petelur di wilayah kabupaten Blitar, dan Kediri akan menjadi fokus bagi BIRU Jawa Timur 
untuk meneruskannya menjadi potential market ke depan.

 
Keberadaan gapoktan (gabungan kelompok tani dan peternak) di wilayah Blitar dan Kediri, merupakan mitra 
potensial dalam pengembangan biogas di wilayah tersebut. Juga, karakter sosial ekonomi kelompok peternak 
ayam petelur yang memiliki bekal kewirausahaan, seharusnya menjadi hal yang mempermudah pengembangan 
biogas. Tetapi tetap memerlukan beberapa upaya dalam optimalisasi potensi yang ada. 

Hal yang belum dilakukan adalah, mengembangkan kerja sama dengan para pengepul telur hasil budi 
daya peternak ayam petelur. Pengalaman BIRU Jawa Timur bekerja sama dengan PT Nestlé, mungkin bisa 
dipertimbangkan untuk direplikasi dalam kerangka rencana ekspansi ke komunitas peternak ayam petelur.

5.2 Pemanfaatan bio-slurry
Meneruskan rencana kerja sama 
dengan Nestlé dalam pemanfaatan 
bio-slurry sebagai pilihan peningkatan 
ketersediaan pakan hijauan sapi, 
merupakan pilihan logis yang akan 
diteruskan di semester ini. Khususnya 
pelembagaan (institusionalization) 
pelaksaaannya. Sementara untuk 
pengembangan dan replikasi budi 
daya cacing, akan diteruskan dengan 
mendiskusikan rencana bersama 
dengan pelaku usaha budi daya cacing. 
Proses ini sebenarnya lebih pada 
merinci rencana aksi yang disusun 
bersama dengan mengacu pada 
kebutuhan masing-masing. 

Panen Cacing
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Pengusaha cacing membutuhkan kepastian dan penambahan potensi supply cacing, sementara BIRU Jawa 
Timur membutuhkan jaringan pasar hasil budi daya cacing agar opsi pemanfaatan bio-slurry bertambah. Dan 
pengguna biogas memiliki peluang mendapatkan tambahan pendapatan.

5.3  Membangun akses kredit
Fakta masih sulitnya akses kredit dari bank konvensional bagi peternak yang ingin membangun instalasi biogas, 
menjadi masalah yang cukup krusial, khususnya di kalangan peternak non-sapi perah dan non-Nestlé. Upaya 
yang pernah dilakukan untuk mengakses kredit dari Bank UMKM Jawa Timur, tidak berhasil direalisasi. Proses 
panjang yang sudah dilakukan terkendala pada kebijakan pemerintah provinsi yang belum memprioritaskan 
pengembangan biogas. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi pengembangan akses kredit dari sumber 
keuangan alternatif, seperti: Credit Union dan Kiva.

5.4 Institusionalisasi model cost-share
Pelibatan pemerintah lokal, seharusnya menjadi bagian dari advokasi program BIRU dalam memposisikan 
pemerintah sebagai pemegang mandat pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk dalam pengembangan energi 
terbarukan. Oleh karena itu, strategi meningkatkan peran serta pemerintah dapat dilakukan dengan melibatkan 
pemerintah dalam penyediaan sumber pembiayaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemudahan bagi 
masyarakat untuk mengakses program biogas. 

Mendorong dikembangkannya model kerjasama cost-share dengan pemerintah lokal, adalah salah satu opsi 
terbaik yang bisa dilakukan oleh program BIRU. Harapannya, langkah ini akan menjadi tahap bagi pelaksana 
program BIRU untuk mulai bergeser pada fungsi utamanya, yakni memastikan kualitas dan standard kostruksi 
biogas yang akan terus berkembang.

Sejak awal 2015, BIRU Jawa Timur mulai rutin melakukan lobby dan diskusi dengan beberapa instansi pemerintah, 
baik lokal maupun di tingkat kabupaten, diantaranya adalah:
•	 Diskusi dengan Dinas ESDM Jawa Timur dalam rangka mengakses program CSR dari beberapa perusahaan 

pertambangan dan energi.
•	 Membangun komunikasi awal dengan pemerintah propinsi Jawa Timur untuk melakukan replikasi program 

bantuan material.
•	 Membangun hubungan dengan Forum Kerjasama CSR/Bappeda Jawa Timur untuk memasukkan 

pengembangan biogas sebagai salah satu daftar prioritas pelaksanaan program CSR. 
•	 Diskusi awal dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam penyediaan bantuan material melalui 

pokmas.
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Upaya yang sudah mulai dilaksanakan tersebut akan menjadi prioritas pelaksanaan program BIRU di Jawa Timur 
untuk semester kedua 2015.

6. Rekomendasi Program
Lima tahun pelaksanaan program BIRU, tentu memberikan berbagai pelajaran yang bisa menjadi bekal untuk 
pengembangan program ke depan. Masalah ketersediaan kredit, peran serta pemerintah dan optimalisasi keuntungan 
dari biogas sebagai bagian dari promosi, merupakan masalah yang masih dihadapi. Oleh karena itu, ada beberapa 
rekomendasi berdasarkan situasi lapangan pelaksanaan program BIRU di Jawa Timur,  diantaranya adalah:
•	 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan di semua level pemerintah (pusat, provinsi maupun kabupaten). 

Tujuan utama advokasi yang dilakukan adalah membangun akses dan fasilitas sumber pembiayaan dari 
pemerintah kepada calon pengguna potensial.

•	 Memulai untuk melakukan advokasi dalam akses kredit untuk pengembangan biogas. Hingga saat ini, 
pembangunan biogas masih masuk dalam kredit konsumsi. Ini berdampak pada besarnya bunga yang 
diberlakukan. Bahkan dalam program KPPE, biogas tidak masuk dalam aktivitas yang bisa mengakses kredit 
tersebut

•	 Membangun jaringan dengan beberapa program yang dilaksanakan oleh lembaga lain. Sinergi dengan program 
yang dilakukan oleh NGO lain, akan memberikan peluang pengembangan program ke depan.
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Provinsi: Bali

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Bali resmi dimulai   : Agustus 2010
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Juli-Desember 2014: 72 Unit (14,3% dari total target)

No Mitra Produksi

1. IDEP 6

2. Manikaya Kauci 9

3. Abadi MG 54

4. Dewata MG 3

Total 72

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Januari-Juni 2015
Tukang terlatih: 0
Supervisor terlatih: 0

Pada Quartal I 2015, BIRU Bali 
tidak mengadakan pelatihan 
untuk tukang dan supervisor. 
Pelatihan baru direncanakan 
akan dilaksanakan pada awal 
Quartal II

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

1. Pertemuan warga bersama Manikaya Kauci di Banjar Jangkalan, Desa 
Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Peserta: 17 
Perempuan dan 18 Laki-laki.

2. Kunjungan warga ke reaktor biogas ke Gelgel-Klungkung, Sayan-Ubud, 
Sanur-Denpasar Selatan.

3. Peliputan media massa, cetak maupun elektronik oleh Bali TV, Tribun Bali, 
dan Bali Post.

4. Pertemuan koordinasi bersama Pemkab Jembrana-Manikaya Kauci-
Dewata MG. Peserta: 2 Perempuan dan 6 Laki-laki.

5. Penyebaran brosur, leaflet, VCD, Video BIRU dan news letter.

Pertemuan dilakukan 
bersamaan dengan adanya 
pembangunan oleh mitra 
BIRU Bali. 

Kunjungan warga dilakukan 
ke lokasi reaktor yang telah 
memanfaatkan gas dan bio-
slurry secara terintegrasi

4. Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

Pertemuan koordinasi bersama Pemkab Jembrana. Peserta: 2 Perempuan 
dan 6 Laki-laki.

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Pada periode Jan-Jun 2015 total reaktor yang sudah di QC sebanyak 20 unit, 
sehingga bila diakumulasi secara keseluruhan total reaktor yang sudah di cek 
kualitasnya sebanyak 405 atau 46,55%.
Dari hasil QC dapat dilihat bahwa kualitas reaktor sudah sesuai dengan 
standar BIRU. Beberapa permasalahan yang terdapat pada reaktor dapat 
diselesaikan secara bersama oleh  mitra pembangun dan staf BIRU.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

6. Subsidi yang 
disalurkan

Pada Periode Januari s/d Juni 2015, jumlah subsidi yang telah disalurkan 
adalah 14 unit dengan nilai total Rp 25.900.000,00 (dua puluh lima juta 
sembilan ratus ribu rupiah). After Sales Service (Maintenance) sebanyak 158 
unit yang terdiri dari ASS I dan ASS II

7. Jumlah mitra Mitra BIRU Bali untuk tahun 2015 ada 4 CPO, yaitu IDEP, Manikaya Kauci, 
Abadi Mason Group, dan Dewata Mason Group

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Tidak ada

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Tidak ada

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Periode Jan-Juni 2015: 21 rumah tangga Dilaksanakan oleh Dewata 
MG dan Manikaya Kauci yang 
keseluruhan pesertanya 
adalah laki-laki: 29 orang

11. Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Januari-Juni 2015: - rumah tangga

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

•	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator : 0
Quality Inspector : 1
Admin and Finance Ass : 0

•	 External: Mitra dll 

Mitra Supervisor 
Terlatih

Tukang 
Terlatih

IDEP 1 15

Manikaya Kauci 2 18

Abadi MG 1 17

Dewata MG 3 12

Total 7 62

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Hingga Juni 2015, wilayah kerja program BIRU Bali, berada di 9 kabupaten/
kota, terdiri dari 47 kecamatan, dan 223 desa dengan sebaran:

1. Kota Denpasar (2 Kecamatan): Denpasar Barat, dan Denpasar 
Selatan.

2. Buleleng (7 Kecamatan): Tejakula, Buleleng, Sukasada, Banjar, 
Kubutambahan, Gerokgak, dan Seririt.

3. Tabanan (8 Kecamatan): Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg 
Timur, Kerambitan, Penebel, Kediri, Marga, dan Baturiti.

4. Badung (5 Kecamatan): Mengwi, Kuta Selatan, Kuta Utara, 
Abiansemal, dan Petang.

5. Gianyar (7 Kecamatan): Payangan, Tampaksiring, Tegalalang, 
Blahbatuh, Ubud, Sukawati, dan Gianyar.

6. Bangli (4 Kecamatan): Susut, Bangli, Tembuku, dan Kintamani.
7. Klungkung (3 Kecamatan): Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan.
8. Jembrana (3 Kecamatan): Melaya, Mendoyo, dan Negara.
9. Karangasem (8 kecamatan): Kubu, Manggis, Abang, Sidemen, Selat, 

Bebandem, Karangasem, Rendang.
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2. Latar Belakang
Program Biogas Rumah (BIRU) yang dikembangan oleh Hivos dan saat ini dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi, 
merupakan salah satu kegiatan yang mendukung terwujudnya kemandirian energi dan pangan bagi masyarakat, 
terutama petani dan peternak. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini yang akan diikuti dengan kenaikan 
harga gas LPG, minyak tanah, termasuk kenaikan harga pupuk, akan semakin memberatkan para petani dan peternak 
khususnya di pedesaan. Biogas dapat menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi hal ini karena selain menghasilkan 
gas yang ramah lingkungan untuk memasak, ampas biogasnya juga merupakan pupuk organik yang sangat 
berkualitas untuk meningkatkan kesuburan lahan guna menghasilkan panen pangan yang lebih berkualitas. Dengan 
demikian bisa meningkatkan kemandirian mereka terhadap energi maupun pangan.

Program BIRU yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) 
Kementerian ESDM ini bertujuan untuk menyebarluaskan biogas sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan, 
terbarukan dan berkelanjutan sebagai dasar pengembangan sektor komersial yang berorientasi pasar. Program ini 
berupaya untuk membantu masyarakat dalam mengolah limbah kotoran hewan (kohe) menjadi gas yang ramah 
lingkungan melalui reaktor biogas rumah dengan model kubah beton (fixed-dome model). 

Di Bali, program BIRU telah berkembang di seluruh wilayah kabupaten/kota sejak dimulai pelaksanaannya pada 
Agustus 2010 hingga akhir Desember 2014. Pendekatan yang dibangun lebih menekankan pada aspek pengelolaan 
lingkungan terutama dari pengelolaan limbah kotoran agar bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan 
tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Saat ini, manfaat program biogas rumah telah dirasakan oleh 
masyarakat, terutama para peternak (sapi, babi maupun ayam). Kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan 
secara lebih baik melalui pengolahan limbah ternak menjadi biogas sudah semakin meningkat. Demikian pula di 
kalangan pemerintah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota), keberadaan program BIRU sudah mendapat 
tanggapan positif. Melalui kegiatan stakeholder meeting yang dilakuan secara rutin 2 kali dalam setahun yang 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali sangat 
mendukung dan memberikan apreasiasi kegiatan BIRU. Hal ini sangat membantu upaya mendorong masyarakat 
(peternak) untuk mengolah limbah ternaknya menjadi gas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga 
kotoran hewan tidak dibuang ke sungai atau ke ruang terbuka, guna mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. 
Bentuk dukungan pemerintah diwujudkan melalui pembangunan biogas yang dibangun menggunakan model BIRU. 
Semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengetahui manfaat dari biogas, mendorong semakin meningkatnya 
permintaan pembangunan biogas BIRU secara swadaya.

3. Implementasi Program: Juli-Desember 2015

Bio-slurry training conducted in Bali

Periode Januari – Juni 2015, BIRU Bali telah 
melaksanakan promosi dan pembangunan, 
baik dengan pendanaan swadaya maupun 
subsidi penuh dari Pemerintah (Simantri, APBD 
Badung, dll). Peluang tersebut dimanfaatkan 
dalam melakukan promosi lebih luas lagi 
kepada masyarakat. Walaupun belum 
menunjukkan peningkatan pembangunan 
swadaya secara signifikan, namun dengan 
adanya peluang pendanaan KIVA, mitra BIRU 
Bali lebih memiliki peluang melakukan 
pembangunan BIRU secara swadaya lebih 
banyak. 
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Bagi user, manfaat yang diperoleh bila mengembangkan program BIRU adalah sebagai berikut:
- Membantu mencari energi alternatif untuk memasak dan penerangan.
- Membantu terpenuhinya ketersediaan pupuk.
- Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Membantu pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Kebersihan ternak terjamin.
- Tersedianya pakan ternak (bebek dan ikan).

Berikut ini merupakan rincian realisasi pembangunan reaktor biogas pada masing-masing mitra pembangun (CPO) 
Januari sampai Juni 2015:

No. CPO
Reaktor yang 
masih/sedang 

dibangun (unit)

Reaktor 
Terbangun (unit)

Total 
Bangunan 

Reaktor (unit)

1 IDEP 5 6 11

2 Manikaya Kauci 32 9 41

3 Abadi MG 4 54 58

4 Dewata MG 6 3 9

Total 48 72 119

Periode Januari – Juni 2015  BIRU Bali bersama mitra pembangun melakukan kegiatan untuk mendukung 
pembangunan biogas, antara lain: 
a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelompok—kelompok tani ternak, kepala—kepala desa, 

instansi pemeirntah terkait dan berbagai pihak lain mengenai program kerjasama pembangunan reaktor 
BIRU. Hal ini menjadi menarik setelah adnaya peluang pandanaan dengan KIVA. Setelah dilakukan survey awal, 
terdapat 150 user potensial dengan pendanaan KIVA. 

b) Melakukan Soil Test, sebagai langkah untuk mengetahui kadar karbon dan perbandingan antara lahan yang 
memanfaatkan bio-slurry dengan yang tidak memanfaatkan bio-slurry.

c) Melakukan QC dan User Training sebagai bentuk menjaga kualitas reaktor BIRU.
d) Melakukan ASS untuk reaktor yang telah berusia 9 bulan dan 18 bulan untuk dapat mengawasi penggunaan dan 

pemanfaatan reaktor.

3.1. Pelatihan Kepada Mitra
•	 Pelatihan penyegaran tukang dan supervisor biogas

Kegiatan pelatihan penyegaran sangat dibutuhkan oleh para tukang dan supervisor sebagai upaya untuk 
mengevaluasi pencapaian yang sudah dilakukan selama ini. Kualitas dari pembangunan reaktor BIRU 
akan selalu terjaga. Selain itu, kegiatan pelatihan juga bermanfaat untuk menumbuhkan semangat kerja 
sehingga menambah kepercayaan diri dalam membangun reaktor BIRU.

Khusus untuk kali ini kegiatan pelatihan penyegaran dilaksanakan bagi 2 mitra yang terlibat kegiatan 
konstruksi yaitu Manikaya Kauci dan Dewata Mason Grup. Hal ini dilakukan karena kedua mitra tersebut 
memiliki tukang yang frekuensi pembangunannya cukup banyak. Tujuannya adalah mengevaluasi kegiatan 
pembangunan yang dilakukan agar menghasilkan reaktor yang berkualitas karena berbagai persoalan 
dalam pembangunan reaktor biogas telah ditemukan oleh Quality Inspector. Kegiatan ini juga bertujuan 
untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Kegiatan pelatihan baru akan 
dilaksanakan pada awal Juli 2015.
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•	 Pelatihan untuk Promotor BIRU dan Supervisor tentang Pendampingan untuk Pemanfaatan Ampas 
Biogas (Bio-Slurry)

3.2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
Dalam upaya mendorong percepatan pengembangan program Biogas Rumah di Indonesia, khususnya di Bali, BIRU 
mengadakan assesment dan koordinasi kepada pemerintah daerah yang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten 
Buleleng. Agar lebih efektif kegiatan dilaksanakan di masing-masing kabupaten dengan mengundang stakeholder 
terkait terutama para pengambil kebijakan. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sinergi pengembangan biogas di 
masing-masing kabupaten agar dapat bekerjasama dengan Yayasan Rumah Energi (YRE) yang memiliki pengalaman 
dalam membangun reaktor biogas berkualitas dan berkelanjutan. Akan tetapi baru Kabupaten Klungkung dan 
Jembrana saja yang menyatakan niatnya untuk menggunakan BIRU untuk reaktor dan akan dibangun oleh mitra 
pembangun YRE. Kabupaten lain yang juga penerima DAK belum menggunakan BIRU.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Program pemerintah khususnya DAK bidang energi pedesaan

Program DAK pemerintah salah satunya adalah Biogas dimana oleh SKPD yang bersangkutan berlangsung 
melalui mekanisme tender dengan pola belanja modal sehingga kontraktor pemenang tender harus 
membangun instalasi biogas walaupun kontraktor tersebut tidak mempunyai tenaga ahli biogas. Program ini 
memberikan biogas gratis bagi masyarakat calon pengguna. Hal ini merupakan tantangan terbesar program 
BIRU yang memiliki pola sharing dengan pemerintah dan masyarakat, serta swadaya.

4.2 Tukang dan Supervisor
Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pengembangan sektor biogas. Tukang dan supervisor 
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengembangan program sehingga mereka harus memiliki 
kualifikasi yang sesuai dengan standar program. Proses rekrutmen tukang haruslah selektif, sebab tukang 
sebagai tenaga konstruksi harus mampu membuat reaktor biogas yang berkualitas. Supervisor pun harus 
memiliki latar belakang teknis yang memadai, karena akan melakukan pengawasan terhadap kinerja tukang.

Permasalahannya adalah masih adanya tukang yang memiliki latar pendidikan SMP sederajat atau SD. Hal 
ini mempengaruhi kemampuan dan keterampilan mereka, misalnya ketika membutuhkan kemampuan 
penyelesaian masalah, kemampuan membaca dan memahami gambar, pemahaman tentang penjelasan teknis 
dari supervisor atau QI, kemampuan berdiskusi sesama tukang, dan lain sebagainya. Saat ini, walaupun jenis 
pekerjaan dalam pembangunan reaktor BIRU masih sangat sederhana namun belum cukup menarik minat 
tukang yang memang memiliki pengetahuan teknis memadai untuk bergabung sebagai tukang BIRU. Hal ini 
mengakibatkan tingginya harga upah tukang dan berpengaruh pada harga per-unit reaktor BIRU.

Demikian pula dengan supervisor, yang sebagian besar merupakan staf lembaga (CPO). Dengan latar belakang 
CPO adalah LSM yang sehari-hari berpengalaman dalam bidang advokasi, komunikasi dan pemberdayaan 
masyarakat, sehingga sisi teknis konstruksi menjadi kurang. Sedikit diantara mereka yang memiliki pengalaman 
dalam bidang konstruksi. Hal ini menjadi persoalan apabila harus melakukan pendampingan kepada para 
tukang. Upaya yang selama ini dilakukan oleh BIRU adalah memberikan coaching dan mentoring di lapangan 
melalui on the job training, penyegaran tukang dan supervisor, ToT, serta forum diskusi.

4.3 Manajemen CPO yang belum tertata dengan baik, khususnya di bidang keuangan
Salah satu tujuan program BIRU adalah mengembangkan sektor bisnis dimana CPO merupakan salah satu 
bagian yang memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis di bidang biogas. Belum tertibnya 
proses pencatatan keuangan terhadap berbagai transaksi kegiatan menjadi persoalan tersendiri. CPO yang 
memiliki manajemen yang baik dan sistem keuangan yang sehat, besar kemungkinan mereka akan berhasil 
mengembangkan program. Namun sebaliknya, bila tidak memiliki sistem manajemen yang tertata dengan baik 
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bisa jadi CPO tersebut mengalami kerugian. Hal ini sangat dirasakan oleh Mason Group yang pada dasarnya 
mereka memang belum memiliki pengalaman untuk melakukan dokumentasi dengan baik.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
Program BIRU Bali memiliki target membangun reaktor sebanyak 455 unit atau lebih sampai dengan Desember  
2015. Untuk mencapai target tersebut beberapa rencana kegiatan yang akan dikembangkan ke depan, antara lain:

•	 Promosi
Untuk mendorong tumbuhnya pasar biogas, BIRU Bali akan memfasilitasi berbagai kegiatan sosialisasi dan 
promosi. BIRU akan menggandeng berbagai pihak untuk bekerjasama mendorong pengembangan biogas 
rumah. Berbagai pihak diharapkan ikut terlibat bahkan lebih aktif mengembangkan biogas. Adapun kegiatan—
kegiatan promosi yang akan dilakukan mencakup beberapa kegiatan di bawah ini:
- Menyebarkan informasi dan pembelajaran hasil—hasil program melalui tulisan terutama peluang pemilikan 

biogas dengan pendanaan KIVA.
- Memfasilitasi  pertemuan—pertemuan warga bersama CPO. 
- Memfasilitasi kunjungan warga ke reaktor biogas yang telah berfungsi dengan baik.
- Membuat berbagai media promosi seperti spanduk dan standing banner.
- Mengikuti berbagai kegiatan perayaan dan pameran ditingkat provinsi dan kabupaten.

•	 Mengoptimalkan Kerjasama dengan SKPD yang Mengelola DAK, maupun APBD
Dalam program pembangunan di pedesaan, pemerintah melalui Kementrian Energi Sumber Daya Mineral 
mengalokasikan dana untuk bidang energi. Dana tersebut berupa DAK (Dana Alokasi Khusus), dimana salah 
satu bidang yang akan didanai adalah bidang biogas. Dalam juknis yang dikeluarkan Kementrian ESDM Nomor 
3 tahun 2013, model yang akan digunakan dalam membangun biogas adalah model BIRU, sehingga standar 
bahan dan material harus sesuai dengan spesifikasi atau BoQ BIRU. Untuk tahun 2015, ada 5 kabupaten di Bali 
yang yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah dana rata-rata sebesar satu milyar lebih per 
kabupaten. Adapun ke 5 kabupaten tersebut adalah:
- Kabupaten Karangasem
- Kabupaten Klungkung
- Kabupaten Bangli
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Jembrana

Dari ke 5 Kabupaten yang telah terinformasi, hanya Klungkung dan Jembrana yang akan menggunakan model 
BIRU di tahun 2015. Mereka akan membangun sebanyak 60 unit di Klungkung dan 65 unit di Jembrana. Kabupaten 
Karangasem belum ada keputusan, karena masih terbentur dengan kebijakan Bupati yang baru akan menggunakan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode anggaran perubahan. Sedangkan Kabupaten Bangli dan Buleleng masih 
menggunakan mekanisme tahun lalau, yaitu dengan menggunakan pembesian pada kubah (Bangli) dan dikerjakan 
oleh kontraktor lokal /bukan mitra BIRU (Buleleng).

•	 Pengelolaan dan Pemanfaatan Ampas Biogas
Program BIRU menjadikan pemanfaatan ampas biogas sebagai salah satu indikator kesuksesan dan menargetkan 
sedikitnya 50% pengguna memanfaatkan ampas biogas mereka dalam berbagai bidang yang relevan dengan 
kondisi setempat. Untuk mendukung target ini BIRU Bali akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan bagi pengguna, supervisor dan pihak—pihak yang tertarik dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan ampas biogas rumah.
- Pembuatan demplot—demplot sebagai media percontohan pemanfaatan ampas biogas, bekerjasama 

dengan user dan CPO.
- Penelitian dan pengembangan mengenai pengolahan ampas biogas sebagai bahan pakan ikan dan media 

pemeliharaan ikan, belut, cacing dan lain-lain.
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•	 Penambahan Mitra Baru, Perluasan Wilayah Kerja, dan Penambahan tenaga Tukang dan Supervisor
BIRU Bali akan melakukan evaluasi Mitra (CPO) pada bulan Juli 2015. Dengan adanya kebijakan untuk lebih 
meningkatkan pembangunan secara swadaya dan mengingat sebagian besar CPO dan MG akan berfokus pada 
pekerjaan DAK KESDM, maka perlu adanya penambahan mitra BIRU. Tujuannya agar lebih dapat fokus pada 
sosialisasi dan perkenalan program BIRU ke daerah-daerah yang berpotensi. Beberapa tukang yang pernah 
dilatih akan diminta bergabung dengan mitra BIRU Bali tahun 2015.

•	 Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Dalam implementasi program BIRU sampai Desember 2015, BIRU Bali menargetkan 455 unit reaktor terbangun 
dan berfungsi dengan baik. Koordinasi dengan stakeholder perlu dilakukan mulai dari tingkat  Provinsi, 
Kabupaten, dan Kecamatan. Saat ini, sedang dilakukan pendekatan kepada Bappeda Bali bagian Penataan 
Ruang dan Lingkungan Hidup. Hal ini dilaksanakan dengan harapan BIRU dapat memberikan penjelasan tentang 
keseluruhan program dan terbukanya peluang kerjasama. Koordinasi yang sebelumnya telah dilaksanakan 
bersama instansi lain untuk program BIRU, tetap dilaksanakan.

6. Rekomendasi Program
•	 Pelatihan penambahan kapasitas bagi mitra pembangun

Perlu dilakukan pelatihan penambahan kapasitas bagi para CPO sehingga semakin tanggap dan variatif dalam 
pembangunan biogas, tidak hanya mengandalkan sharing pendanaan dari pemerintah, namun masyarakat 
didorong untuk berkontribusi.

•	 Pola kerjasama dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) memerlukan skema yang berbeda dengan 
pola pembiayaan lainnya yang sudah digunakan oleh berbagai instansi. Harapannya, pemerintah pusat ke 
depan terus memberikan dana pembangunan biogas melalui skema DAK sementara instansi daerah tidak ragu 
menggunakannya dengan pola sharing pendanaan karena terbentur administrasi keuangan (BPK). Apabila hal 
ini dapat dilakukan, nantinya BIRU akan dapat menyesuaikan dengan pola DAK.

•	 Perlu kerjasama dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada pengguna biogas dalam hal pemanfaatan ampas 
biogas seperti pelatihan dan pembuatan demplot, termasuk penjelasan dan pengolahan pemanfaatan bio-
slurry disertai duckweed.
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Provinsi: Nusa Tenggara Barat

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi NTB resmi dimulai   : Agustus 2010
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Juli-Desember 2014: 649unit atau 129,8% dari total target 500 unit

No Mitra Produksi

1. PSP-NTB 1

2. YSLPP -

3. YM3S 11

4. KPRI PRISMA -

5. MG SANGKAREANG 2

6. PILAH -

7. MG Paroso -

Total 14

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Belum ada memberikan pelatihan konstruksi kepada tukang & supervisor.

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

1. Pertemuan warga. 
2. Kunjungan warga ke reaktor biogas (studi banding).
3. Peliputan media massa, cetak maupun elektronik.
4. Pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak pemerintah terutama 

Pemda yang mendapatkan anggaran DAK perdesaan untuk biogas.
5. Penyebaran brosur, leaflet, VCD, film BIRU dan news letter.
6. Sosialisasi dan promosi bersama CPO di beberapa tempat berikut:

•	 MG Paroso, di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dengan 
jumlah peserta 35 laki-laki dan 15 perempuan.

•	 YM3S, di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, 
Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah peserta 31 laki-laki dan 7 
perempuan.

•	 YSLPP, di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok 
Utara dengan jumlah peserta 19 laki-laki dan 3 perempuan.

Hasil: 21 orang telah 
membangun. 

Hasil: 9 orang telah 
membangun.

Hasil: 100 orang telah 
mendaftar dan dalam proses 
membangun.

4. Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

Kab. Lombok Utara pada tanggal 12 Mei 2015 bertempat di Gangga, KLU 
diikuti oleh beberapa perwakilan dari instansi terkait dan stakeholder guna 
membahas implementasi & evaluasi program BIRU serta keberlanjutan 
program pada tahun 2015.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Pada periode Juli-Desember 2014 total reaktor yang sudah dilakukan quality 
control sebanyak 20 unit. Bila diakumulasi secara keseluruhan, total reaktor 
yang sudah di cek kualitasnya sebanyak 1.111 unit atau 37,75 %.
Dari hasil QC dapat dilihat bahwa kualitas reaktor sudah sesuai dengan 
standar BIRU. Beberapa permasalahan yang terdapat pada reaktor bisa 
diselesaikan secara bersama oleh  mitra pembangun dan staf BIRU.

6. Subsidi yang 
disalurkan

Periode Jan-Jun 2015, subsidi yang disalurkan oleh Program BIRU adalah 
sbb :
•	 Pembangunan reaktor BIRU secara swadaya sebanyak 21 unit x 2,5 juta 

per unit dengan nilai  Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus 
ribu rupiah); 

•	 After Sales Service (Maintenance) sebanyak 463 unit x Rp. 50.000,- 
dengan nilai Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh 
ribu rupiah), dan 652 unit x Rp. 100.000,- dengan nilai Rp. 65.200.000,- 
(enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total subsidi ASS 
yang dicairkan sejumlah  Rp. 88.350.000,- (delapan puluh delapan juta 
tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Jumlah mitra BIRU NTB telah aktif disemua kabupaten dan kota, banyak pembangunan 
reaktor BIRU yang tersebar yang telah dibangun oleh mitra BIRU / 
Construction Partner Organization (CPO), diantaranya yaitu :
Di Pulau Lombok 5 organisasi, yaitu :
1. PSP-NTB.
2. YM3S.
3. YSLPP.
4. Mason Grup Sangkareang.
5. KPRI Prisma.

Di Pulau Sumbawa 2 organisasi, yaitu :
1. PilaH.
2. Mason Grup Paroso.

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

jumlah rumah tangga pengakses kredit baru Di NTB berjumlah 41 user dimana 
20 user berlokasi di Lombok Timur, Desa Belanting, 11 user di Kecamatan 
Smbalei, dan 9 user di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, serta 
21 user berlokasi di desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.

Potensi melalui pola pinjaman 
dari Kiva sangat berpeluang di 
Kabupaten Sumbawa. Sekitar 
100 user ingin membangun 
biogas di tahun 2015 ini 
dengan pola pinjaman dari 
Kiva.

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Jumlah kredit yang tersalurkan sebesar  Rp 36.500.000,-. Semuanya berasal 
dari KIVA.

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Periode Jan – Jun’ 2015 :
Total user yang sudah mendapatkan pelatihan O&M serta bio-slurry sebanyak 
220 orang, dengan rincian data: laki-laki 202 orang dan perempuan 18 orang.

11. Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Periode Jan – Jun’ 2015 sekitar 30% sudah memulai memanfaatkan ampas 
biogas (bio-slurry) untuk pertanian dan perkebunan.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
 Provincial Coordinator         : 1 
 Quality Inspector         : 2
 Admin and Finance Assistant    : 1
 Office Assistant                              : 1 

2. External: Mitra dll 

Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

PSP-NTB 9 2

YSLPP 22 3

YM3S 11 2

KPRI PRISMA 4 1

MG Sangkareang 10 2

PILAH 4 1

MG Paroso 4 1

Total 64 12

3. Produsen Appliances: 50 orang

Workshop yang sudah 
bekerja sama dengan BIRU 
NTB untuk pembuatan 
appliances adalah SMKN 2 
Kuripan, Bengkel SS, Bengkel 
Getap dan CV Alamanda, 
appliances yang sudah dibuat 
yaitu:
1. Mixer
2. Pipa gas utama
3. Waterdrain Sami 

Mandiri
4. Manometer

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Hingga Desember 2014, wilayah kerja program BIRU NTB, berada di 10 
kabupaten/kota, terdiri atas 56 kecamatan, dan 136 desa.
Rincian, sebaran kabupaten/kota, yaitu :
1. Kota Mataram (3 kecamatan):  Selaparang, Cakranegara dan Sekarbela.
2. Lombok Barat (10 kecamatan):  Narmada, Lingsar, Gunungsari, 

Batulayar, Gerung, Sekotong, Kuripan Labuapi, Lembar dan Kediri).
3. Lombok Utara (5 kecamatan):  Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan 

dan Bayan.
4. Lombok Tengah (12 kecamatan):  Kopang, Pujut, Praya Timur, Praya 

Tengah, Praya Barat, Janapria, Jonggat, Batukliang, Batukliang Utara, 
Pringgarata, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

5. Lombok Timur (15 kecamatan):  Suralaga, Lb. Haji, Selong, Sakra Barat, 
Aikmel, Sukamulia, Montong Gading, Masbagik, Sikur, Wanasaba, 
Pringgesela, Swela, Pringgabaya, Terara dan Keruak.

6. Sumbawa (4 kecamatan):  Moyo Hilir, Moyo Utara, Sumbawa Besar dan 
Torano.

7. Sumbawa Barat (8 kecamatan): Poto Tano, Senteluk, Brangene, 
Brangrea, Taliwang, Sekongkang, Maluk, Jereweh.

8. Bima (2 kecamatan):  Panda, Rasana’e.
9. Kota Bima (1 kecamatan):  Soromandi.
10. Dompu (2 kecamatan):  Kilo, Dompu.

2. Latar Belakang
Program BIRU mencoba menerapkan pengalaman 
dari berbagai program biogas di Asia yang telah 
dilakukan oleh SNV dan dibiayai oleh pemerintah 
Belanda. Sasaran dari program ini adalah para 
pemilik peternakan berskala kecil di daerah dimana 
persediaan kayu bakar sudah terancam. Dari hasil 
studi kelayakan yang dilakukan oleh SNV diketahui 
bahwa potensi pembangunan biogas skala rumah 
tangga diperkirakan dapat mencapai 1 juta reaktor. 
Usaha Pemerintah Indonesia dalam menawarkan 
energi alternatif untuk mengurangi penggunaan 
minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak 
adalah pendorong utama dari program ini pula.
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Program ini fokus pada implementasi melalui pendekatan pembangunan 
multi pihak, menciptakan sektor biogas yang berdasarkan permintaan pasar, 
melibatkan kontraktor lokal yang terlatih dan tukang yang didukung oleh 
institusi pelatihan keterampilan (vocational training).

Program BIRU di Wilayah NTB sudah berjalan kurang lebih 59 bulan sejak 
pertama kali diimplementasikan pada Juli 2010 di Lombok Tengah. Hingga saat 
ini wilayah kerja program BIRU sudah mencakup seluruh kota dan kabupaten di 
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Pada Semester I Tahun 2015 atau periode Januari - Juni 2015 jumlah reaktor biogas yang berhasil dibangun di NTB 
baru mencapai 22 unit reaktor. Sebagian besar pembangunan merupakan hasil kerjasama program BIRU dengan KIVA 
melalui mekanisme kredit. Saat ini di NTB sedang menerapkan tiga pola pendekatan dalam pembangunan reaktor 
biogas, diantaranya yaitu: 

1) Swadaya murni, atau 70% merupakan swadaya masyarakat.
2) Pola sharing subsidi dengan pihak ketiga, dimana minimal 30% terdapat keswadayaan masyarakat.
3) Pola kredit melalui KIVA, pola ini menggunakan sistem kelompok yang jaminannya secara tanggung renteng, dimana 

masyarakat mengajukan pinjaman selama 1-2 tahun untuk melakukan kredit pembangunan reaktor biogas.

Pola ketiga yaitu dengan sistem kredit ternyata terdapat banyak potensi masyarakat 
yang berminat untuk membangun reaktor biogas, terutama didaerah-daerah yang 
belum tersentuh dengan pembangunan reaktor biogas secara gratis dari pemerintah 
atau pola sharing pembiayaan, sehingga peminatnya sangat tinggi. Di Kecamatan 
Lunyuk – Kab. Sumbawa sedang coba dikembangkan pola kredit tersebut, saat ini 
sudah 21 orang yang usulannya sudah disetujuai pembiayaannya oleh Kiva, dan 
masih terdapat sekitar 100-an orang berminat untuk membangun reaktor biogas 
melalui mekanisme pembiayaan oleh KIVA pada tahun 2015 ini, dan selanjutnya 
sedang didata sekitar 50 orang lagi yang nantinya akan menyusul.

Akumulasi total pembangunan reaktor biogas di NTB mencapai 2.943 unit, dengan rincian 2.150 unit atau 73,05% 
dari hasil sharing pembiayaan dengan pihak ketiga, 286 unit atau 9,72% secara swadaya dan 17,23% merupakan 
bantuan dari pihak ketiga atau demoplot yang dibangun sesuai sistem program BIRU.

Dari data di atas terlihat bahwa masyarakat sangat tertarik menggunakan biogas. Terbukti dari kerelaan untuk 
berswadaya, mengeluarkan biaya yang cukup besar membangun reaktor. Pengembangan biogas kotoran hewan 
membantu masyarakat mendapatkan sumber energi murah, terbarukan dan berkelanjutan. Disamping sebagai 
sumber energi, pegembangan biogas mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat sehingga 
diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dukungan pemerintah memberikan dampak besar dalam pengembangan biogas di Nusa Tenggara Barat, mengingat 
salah satu program unggulan dari pemerintah daerah adalah Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) sehingga potensi 
ternak terutama sapi sangat mendukung pengembangan program Biogas Rumah. Potensi ternak lainnya yang cukup 
besar adalah babi, unggas dan kemungkinan untuk mengembangkan dari limbah tahu. Untuk mencapai hasil yang 
diharapkan, tentu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun stakeholder lainnya.

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
Program BIRU dimulai di NTB sejak Juli 2010 dan bekerja sama dengan 7 lembaga mitra pembangun (CPO), yaitu Pusat Studi 
Pembangunan (PSP) NTB, Yayasan Mitra Membangun Masyarakat Sejahtera (YM3S), Yayasan Sumberdaya Lingkungan 
untuk Pelestarian Pembangunan (YSLPP), LSDM (Lembaga Setya Dharma Mataram, Koprasi Pegawai Republik Indonesia 
Prisma (KPRI Prisma), Pemerhati Lingkungan Hidup (PiLaH) Sumbawa, dan CV Rahmad Utama di Bima. Berdasarkan evaluasi 

	  

	  



Nusa Tenggara Barat

71

CPO, YRE NTB tidak meneruskan kerja sama dengan LSDM dan CV Rahmad Utama. Sebagai gantinya, dua kelompok tukang 
(mason group) terpilih menjadi mitra: Mason Group Sangkareang dan Mason Group Paroso di Sumbawa.

Periode Juli-Desember 2014, BIRU NTB berhasil bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui mekanisme 
sharing pembiayaan untuk membangun reaktor biogas sejumlah 224 unit. Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB) untuk pembangunan 170 unit reaktor dan Kabupaten Bimauntuk 104 unit reaktor. Program BIRU 
sendiri tetap konsisten memberikan subsidi sebesar Rp. 2,0 - 2,5 juta bagi masyarakat yang ingin membangun reaktor BIRU.

Keberhasilan program BIRU dalam membangun reaktor biogas yang bermanfaat dan berkelanjutan menarik minat para 
pemerintah daerah untuk tetap konsisten bekerjasama sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat peternak yang mendapatkan 
manfaat dari program ini. Bagi pemerintah, manfaat yang diperoleh bila mengembangkan program BIRU adalah:
•	 Membantu mencari energi alternatif untuk memasak dan penerangan
•	 Membantu mengatasi ketersediaan pupuk
•	 Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
•	 Membantu pengurangan emisi gas rumah kaca
•	 Kebersihan ternak terjamin
•	 Tersedianya pakan ternak (bebek dan ikan)

Berikut ini merupakan rincian realisasi pembangunan reaktor biogas pada masing-masing mitra pembangun (CPO) 
Periode Januari-Juni 2015:

No CPO
Reaktor yang masih/

sedang dibangun (unit)
Reaktor Terbangun 

(unit)
Total Bangunan 

Reaktor (unit)
Akumulasi Total 

Bangunan Reaktor (unit)

1 PSP-NTB - 1 1 465

2 YM3S 7 11 21 460

3 YSLPP - - - 871

4 MG Sangkareang - 2 2 452

5 KPRI Prisma - - - 217

6 PILAH - - - 357

7 MG Paroso - - - 111

Total 7 14 24 2.933

Total pembangunan reaktor BIRU per wilayah juga memperlihatkan capaian pembangunan reaktor biogas kerja 
sama antara Pemprov NTB dan Hivos, bisa dilihat pada tabel berikut:

No. Wilayah Swadaya Demoplot Sharing Total Akumulasi Total

1 Lombok Barat 1 - - 1 311

2 Lombok Tengah - - - - 632

3 Lombok Timur 1 20 - 21 413

4 Lombok Utara - - - - 1.080

5 Mataram - - - - 11

6 Sumbawa - - - - 132

7 Sumbawa Barat - - - - 240

8 Kabupaten Bima - - - - 108

9 Kota Bima - - - - 2

10 Dompu - - - - 2

Total 18 390 224 649 2.919
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Lombok Utara
Unit : 1.080 unit
CPO : YSLPP+MGS

PROGRESS BIRU 
JUNI 2015
2.933 UNIT

Lombok Timur
Unit : 413 unit
CPO : YM3S

Mataram
Unit : 11 unit
CPO : PSP-NTB + 
KPRI + MGS

Lombok Barat
Unit : 311 unit
CPO : YSLPP+PSP-NTB + MGS+KPRI

Lombok Tengah
Unit : 632 unit
CPO : PSP-NTB+LSDM+KPRI

Sumbawa Barat 
Unit : 240 unit
CPO : MGP+PILAH

Sumbawa
Unit : 132 unit
CPO : PILAH

Dompu
Unit : 2 unit
CPO : PILAH

Bima + Kota Bima
Unit : 110 unit
CPO : MGP+PILAH

Peta Sebaran Lokasi BIRU di Lombok dan Sumbawa tahun 2014
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3.1 Pembentukan dan Pengembangan Program
Periode Januari-Juni 2015 merupakan proses implementasi terutama kerja sama pembangunan reaktor 
biogas dengan beberapa pemerintah daerah, diantaranya: Pemda Lombok Utara dengan mekanisme sharing 
pembiayaan 422 unit reaktor, Pemda Sumbawa Barat membangun 170 unit dan Pemda Bima membangun 108 
unit. Guna mendukung tercapainya target pembangunan tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 
a. Sosialisasi, mencakup informasi mengenai proses-proses yang harus dilalui seperti pendaftaran calon 

peminat dan kriteria masyarakat yang boleh menerima bantuan ini.
b. Memastikan ketersediaan tenaga teknis lapangan (tukang dan supervisor) yang memadai dan berkualitas 

sehingga mampu melaksanakan pembangunan reaktor BIRU sesuai standar.
c. Melakukan monitoring terhadap proses distribusi material yang dilakukan oleh kontraktor ke lokasi-lokasi 

yang sudah ditetapkan.
d. Memastikan material dan peralatan yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi teknis
e. BIRU NTB dan CPO melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan reaktor untuk memastikan 

kualitas tetap terjaga sesuai dengan standar BIRU.
f. Memberikan pelatihan penggunaan dan pengoperasian reaktor biogas serta pemanfaatan bio-slurry kepada 

seluruh pengguna biogas.

3.2 Sosialisasi dan Promosi
Guna mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan, BIRU NTB bersama lembaga mitra 
(CPO) telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi. Kegiatan sosialisasi dan promosi yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan warga

Januari-Juni 2015, BIRU NTB dan CPO melakukan 4 kali pertemuan dengan calon pengguna biogas untuk 
memberikan penjelasan tentang biogas dan proses pembangunannya. Pertemuan-pertemuan tersebut 
dilakukan dalam rangka kerja sama program dengan:
	 Sosialisasi KIVA di Desa Jamu, Desa Sukamaju dan Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa pada 

tanggal 03-05 Maret 2015. Tercatat kurang lebih 50 orang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dan 
semua sangat antusias. Sebagian besar masyarakat adalah peternak babi. Sampai saat ini terdaftar 20 
orang yang menyatakan kesiapannya untuk mengakses pembangunan biogas melalui KIVA.

	 Sosialisasi KIVA di Desa Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur pada tanggal 06 
Maret 2015, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari informasi yang tersebar dari Desa Belanting, Kec. 
Sembelia, Kab. Lombok Timur. Banyak masyarakat tertarik membangun biogas dengan pola pinjaman 
KIVA. Sosialisasi diikuti oleh 38 orang dimana 9 orang menyatakan komitmennya membangun biogas.

	 Sosialisasi di Dusun Panggung Timur, Desa Gumantar, Kec. Lombok Utara pada tanggal 25 Mei 2015 
diikuti peserta sebanyak 22 orang yang sebagian besar adalah kepala dusun. Dari hasil sosialisasi 
tersebut masing-masing dusun mentargetkan mendapatkan user sebanyak 10 orang sehingga bila 
ditotal didapat jumlah user sebanyak 100 orang.

b. Pengembangan newsletter,  penyebaran brosur, poster dan standing banner
Guna mendukung penyebaran informasi mengenai BIRU, dilakukan pengembangan media informasi BIRU, 
newsletter, brosur, poster, standing banner sesuai konteks lokal, untuk mempromosikan  program BIRU dan 
perkembangannya. Media-media ini digunakan lembaga mitra pembangun melakukan promosi, penyebaran 
informasi bisa melalui pertemuan warga, sosialisasi door to door dan pameran-pameran pembangunan.

c. Kegiatan Pameran dan Perayaan
Dilaksanakan pada tanggal 9 – 15 Juni 2015 bertempat di Gedung Imperial Perumnas Mataram. 
Kegiatan ini sepenuhnya untuk mendukung Dinas Pertambangan dan Energi NTB dalam berperan aktif 
untuk menyebarkan atau mensosialisasikan energi baru terbarukan salah satunya berasal dari kotoran 
hewan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
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Pengunjung yang datang dan tertarik dengan biogas sebanyak 50-an orang perhari. Mereka menanyakan 
informasi tentang Biogas. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Gubernur NTB dibidang energi 
terbarukan melalui pembangunan di wilayah NTB.

d. Pembuatan Video Program BIRU
Pembuatan video untuk sosialisasi Program BIRU pada tanggal 27–30 Januari 2015 dengan tujuan 
sebagai media informasi terkini tentang program BIRU serta sebagai alat pendukung untuk kegiatan 
pemasaran dan promosi. Adapun agenda kegiatan adalah sebagai berikut:
	Wawancara dengan Bupati Lombok Utara, Djohan Samsu, yang telah mendapatkan penghargaan 

energi Prabawa dari Presiden atas kebijakan daerah dalam menyediakan energi mandiri melalui biogas.
	Wawancara dengan Kepala Dinas PU, Tamben dan Energi KLU, Raden Nurjati, sebagai SKPD teknis 

yang mendukung kerjasama program dalam mengembangan BIRU di Lombok Utara.
	Wawancara dengan beberapa user, diantaranya yaitu : Hj. Umminingsih (pelaku usaha bio-slurry 

dan pemanfaatan biogas yang dikelola secara terpadu dengan sampah), Abdullah (pelaku biogas 
yang memanfaatkan bio-slurry di sawah), Inaq Ramli (pelaku yang memanfaatkan biogas sebagai 
bisnis usaha kecil & menengah) dan Ustad Lalu Wildan (pelaku biogas yang memanfaatkan kotoran 
manusia yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren dengan konsep Mandiri Energi & Pangan).

Pembuatan video BIRU di salah satu user Pembuatan video BIRU dg bupati KLU

e. Kunjungan WOCAN
Memfasilitasi kegiatan WOCAN di NTB pada tanggal 16-20 Maret 2015. Agenda kegiatan adalah untuk 
mengetahui keterlibatan kaum perempuan dan manfaat yang didapatkan dalam Program BIRU. Pada 
pelaksanaannya, WOCAN melibatkan pihak JRI (Jaringan Riset Indonesia) dan enumerator lokal dalam 
melakukan survey ke beberapa lokasi di NTB, diantaranya yaitu: 
	Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Kayangan, meliputi: Desa Pendua, Desa Sesait, Desa Santong,  

dan Desa Kayangan, total user sebanyak 15 orang dan non user sebanyak             15 orang.
	Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat, meliputi: Desa Bonjeruk, Desa Ubung, Desa 

Pringgarata dan Desa Sukarare, total user sebanyak 15 orang dan non user sebanyak 15 orang.

f. Kunjungan Senior Advisor Renewable Energy  dari 
HIVOS
Memfasilitasi kegiatan HIVOS yaitu kunjungan Senior 
Advisor Renewable Energy, Harrie Oppenoorth, pada 
tanggal 23-24 Maret 2015. Kunjungan ini dalam rangka 
sharing pengalaman dan mengetahui perkembangan 
program BIRU yang selama ini disupport oleh HIVOS. 
Adapun kegiatan tersebut meliputi: 
	 Diskusi bersama tim BIRU NTB, untuk mengali 

informasi tentang perkembangan BIRU serta 

	  
Kunjungan HIVOS ke pemda KLU
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tantangan-tantangan yang dihadapi Mitra BIRU yaitu CPO YSLPP, YM3S dan MG Sangkareang yang 
dihadiri oleh direktur, koordinator, supervisor dan tukang. 

	 Diskusi dengan Kepala Dinas PU, Tamben & Energi KLU, Raden Nurjati, perihal pengalaman 
kerjasama antara pemerintah dengan HIVOS.

	 Kunjungan lapangan ke salah satu user yang sudah mengembangkan bisnis melalui bio slurry di 
Dusun Lendang Galuh, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.

g. Kunjungan International Institute for Environment 
and Development (IIED)
Kunjungan Principal Researcher, Bill Vorley, PhD, pada 
tanggal 26-28 Maret 2015, dalam rangka melakukan 
penelitian tentang dampak program BIRU di masyarakat 
serta membuat rekomendasi kepada program untuk 
peningkatan keberlanjutan program pada masa yang 
akan datang. Adapun kegiatan tersebut meliputi: 
	Diskusi bersama tim BIRU NTB untuk mengali 

informasi tentang perkembangan BIRU serta 
tantangan yang dihadapi Mitra BIRU yaitu CPO YSLPP, 
YM3S, KPRI Prisma dan MG Sangkareang. Dihadiri oleh direktur, koordinator, supervisor dan tukang. 

	Diskusi dengan Sekretaris Dinas PU, Tamben & Energi KLU perihal pengalaman kerjasama antara 
pemerintah dengan NGO serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. 

	FGD dengan user sebanyak 12 orang di Desa Salut, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara dan non user 
sebanyak 5 orang di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.

3.3 Pelatihan kepada Mitra
3.3.1 Pelatihan penyegaran tukang dan supervisor biogas

Kegiatan pelatihan penyegaran dibutuhkan 
oleh para tukang dan supervisor sebagai upaya 
untuk mengevaluasi pencapaian yang sudah 
dilakukan selama ini, sehingga mutu atau kualitas 
dari pembangunan reaktor BIRU akan selalu 
terjaga. Kegiatan pelatihan juga bermanfaat 
untuk menumbuhkembangkan semangat bekerja 
sehingga menambah kepercayaan diri mereka dalam 
membangun reaktor BIRU.

Khusus untuk kali ini kegiatan pelatihan penyegaran 
dilaksanakan untuk CPO YSLPP & MG Sangkareang, 
tujuannya untuk merefresh lagi ingatan para tukang dan 
supervisor tentang pentingnya pembangunan reaktor 
biogas yang berkualitas, ajang ini juga dijadikan kesempatan 
untuk membangun kembali komitmen para tukang 
dalam membangun reaktor biogas sesuai standar BIRU.

3.3.2 Pelatihan  asisten tukang menjadi tukang biogas
Pelatihan ini untuk memenuhi kekurangan tukang 
yang ada, mengingat sebelumnya beberapa tukang 
sudah mengundurkan diri dengan alasan komitmen 
dan kesibukan pekerjaan lain serta ada beberapa tukang yang harus berhenti dengan alasan kinerja. 
Oleh karena itu, penambahan tukang melalui mekanisme asisten tukang sangat dibutuhkan.

	   Kunjungan IIED ke user

	   Pelatihan asisten tukang menjadi tukang biogas
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5 orang tukang dan 2 orang supervisor diberikan pelatihan selama 2 hari di kantor YRE NTB pada 
tanggal 21 – 22 April 2015, selanjutnya tukang dan supervisor tersebut nantinya akan selalu ditinjau 
kinerja mereka dilapangan.

3.3.3 Pelatihan kepada pengguna tentang pengoperasian 
reaktor biogas dan pe-manfaatan bio-slurry
Memastikan kesinambungan dari reaktor biogas, maka 
BIRU memberikan pelatihan kepada para pengguna 
biogas tentang tata cara pengoperasian, perawatan 
dan pemanfaatan bio-slurry, tujuannya agar para 
pengguna biogas memahami dengan baik cara 
penggunaan dan perawatan reaktor biogas.

Berbagai materi diberikan kepada para pengguna 
dalam pelatihan ini terkait dengan kemampuan mereka 
untuk mengoperasikan dan merawat keberlangsungan 
bangunan biogas rumah, mulai dari pengenalan instalasi biogas rumah, cara pengisian kohe ke dalam 
digester, cara membuka/mematikan kompor, termasuk cara-cara untuk mengatasi berbagai masalah 
teknis yang mungkin terjadi. Setiap pengguna biogas rumah juga mendapatkan buku panduan (user 
manual) sebagai pegangan bagi mereka sehari-hari dalam merawat dan mengoperasikan biogas rumah 
yang telah dibangun sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Selama periode Januari – Juni 2015 ada total 220 pengguna yang dilatih, dengan rincian sbb: Laki-laki 
sebanyak 202 orang dan perempuan sebanyak 18 orang, sehingga total pengguna biogas yang sudah 
mendapatkan pelatihan sejak tahun 2010 adalah 2.344 unit (79,65%) dengan rincian: Laki-laki 1.750 
orang atau 74,66% dan perempuan 594 orang atau 25,34%.

3.4 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten 
dan Kecamatan
Guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, program 
BIRU melakukan pertemuan koordinasi untuk mendiskusikan 
pelaksanaan dan evaluasi sehingga mendapatkan input-input 
dari berbagai stakeholder yang ada.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 Mei 2015 di 
Kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara. Pelaksanaan 
kegiatan ini sendiri diterima cukup antusias mengingat belum 
lama ini kepada daerah mereka mendapatkan penghargaan 
dari Presiden berupa Energi Prabawa, sebagai wujud komitmen 
pemerintah daerah dalam mengupayakan penggunaan energi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menarik minat instansi-instansi lain untuk ikut bekerjasama dengan YRE NTB dalam mengembangkan 
sektor biogas yang terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini juga mensinergikan semua pihak yang terkait 
dalam program Biogas Rumah, rencana tahun 2015 kerjasama dengan YRE/HIVOS akan membangun reaktor 
biogas sebanyak 422 unit.

3.5 Sumber Daya Manusia dan Finansial
Jumlah staf untuk BIRU NTB per Juni 2015 berjumlah 5 orang dengan perincian sebagai berikut: 1 orang Koordinator 
Provinsi, 2 orang Biogas Quality Inspector, 1 orang Admin & Finance Assitant dan 1 orang Office Assistant. 

	   User training kegiatan praktek lapangan

	  
Stakeholder meeting di KLU
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Sedangkan jumlah dana yang telah direalisasikan untuk mendukung kegiatan program BIRU NTB selama periode 
Januari-Juni 2015, total sebesar Rp. 79.652.976,- dengan perincian per bulannya sebagai berikut:

No Bulan Budget

1. Januari    Rp.         9.226.500,-

2. Februari    Rp.       10.980.116,-

3. Maret    Rp.       11.672.268,-

4. April    Rp.       17.177.700,-

5. Mei    Rp.       10.636.406,-

6. Juni    Rp.       19.959.986,-

Total     Rp.       79.652.976

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1. Program pemerintah 

Program pemerintah melalui DAK bidang energi perdesaan khususnya biogas, dengan pola subsidi penuh 
sehingga masyarakat mendapatkan bantuan gratis serta dikerjakan oleh rekanan (kontraktor) yang tidak 
memahami reaktor biogas model fixed-dome sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan kurang berkualitas. 
Hal ini membuat masyarakat menjadi antipati terhadap biogas, banyak masyarakat enggan menggunakan 
biogas bahkan lebih cenderung menunggu biogas bantuan dari pemerintah.

4.2. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengembangan sektor biogas. Tukang dan 
supervisor sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengembangan program harus memiliki kualifikasi 
yang sesuai dengan standar program, sehingga tidak akan mengalami masalah dalam keberlanjutannya. 
Proses rekrutmen tukang harus selektif. Supervisor pun harus memiliki latar belakang teknis yang memadai, 
sebab tugas sehari-hari supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja tukang. Masih ada tukang 
yang memiliki latar pendidikan SMP sederajat atau SD, yang mempengaruhi kemampuan dan keterampilan 
mereka, seperti kemampuan berimprovisasi saat menghadapi masalah, kemampuan membaca dan 
memahami gambar, pemahaman tentang penjelasan teknis dari supervisor atau QI, kemampuan berdiskusi 
sesama tukang, dan sebagainya. Demikian pula dengan supervisor yang sebagian besar merupakan staf 
lembaga (CPO) dengan latar belakang LSM yang lebih berpengalaman dalam bidang advokasi, komunikasi 
dan pemberdayaan masyarakat namun masih kurang dalam hal teknis konstruksi. Sedikit dari mereka yang 
memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi, dan hal ini menjadi persoalan saat melakukan pendampingan 
kepada para tukang. Upaya yang selama ini dilakukan oleh BIRU adalah memberikan coaching dan mentoring 
di lapangan melalui on-the-job training, refresher tukang dan supervisor, ToT, dan forum diskusi.

4.3. Manajemen CPO
Manajemen CPO yang belum tertata dengan baik, khususnya di bidang keuangan. Masih belum tertibnya 
proses pencatatan keuangan terhadap berbagai transaksi kegiatan menjadi persoalan tersendiri, sebab 
bila mereka tidak bisa mengatur manajemen keuangan dengan baik, CPO tersebut akan sulit berkembang 
dalam sektor ini dan akan selalu rugi. Padahal jika ada pencatatan yang baik, maka CPO tersebut sudah 
mendapat keuntungan. Tujuan program BIRU salah satunya adalah mengembangkan sektor bisnis biogas, 
dimana CPO merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis 
ini.Bila CPO memiliki manajemen yang baik dan sistem keuangan yang sehat, besar kemungkinan mereka 
akan berhasil mengembangkan program. Namun sebaliknya bila tidak memiliki sistem manajemen yang 
tertata dengan baik bisa jadi CPO tersebut mengalami kerugian.
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4.4. Pengadaan apliansi
Pengadaan apliansi terutama kompor biogas, lampu biogas dan waterdrain masih didatangkan dari luar 
daerah karena bahan baku dan tenaga teknis dalam membuat peralatan tersebut masih sangat sulit 
diperoleh di pasar lokal dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sehingga lebih efisien bila didatangkan 
dari Jawa. Namun biaya transportasi membuat harga peralatan-peralatan tersebut menjadi lebih mahal 
apalagi bila daerah tersebut tidak memiliki transportasi barang yang memadai. BIRU sangat berharap dan 
mendorong berbagai pihak yang konsen dalam pengembangan biogas untuk mampu membuat peralatan 
sendiri, karena selain lebih menghemat biaya juga agar CPO mendapatkan keuntungan serta dapat 
mendukung pertumbuhan sektor biogas di NTB

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
Program BIRU NTB memiliki target membangun reaktor sebanyak 500 unit atau lebih sampai dengan Juni 2015. 
Guna mencapai target tersebut beberapa rencana kegiatan yang akan dikembangkan ke depan, antara lain:

  
5.1. Promosi

Guna mendorong tumbuhnya pasar biogas, BIRU NTB akan memfasilitasi berbagai kegiatan sosialisasi dan 
promosi melalui berbagai kegiatan.  BIRU NTB akan menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama 
mendorong pengembangan biogas rumah. Berbagai pihak diharapkan ikut terlibat bahkan lebih aktif 
mengembangkan biogas, seperti Dinas Pertambangan dan Energi baik tingkat provinsi maupun kabupaten, 
Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi dan kabupaten, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, pemerintah 
kecamatan, pemerintah desa, organisasi-organisai masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan promosi yang akan dilakukan mencakup beberapa kegiatan di bawah ini:
a. Menyebarkan informasi dan pembelajaran hasil-hasil program melalui tulisan yang dimuat di website 

BIRU, mailing list dan media-media milik jaringan dan media massa lokal (koran dan televisi, media on line).
b. Memfasilitasi  pertemuan-pertemuan warga bersama CPO.
c. Memfasilitasi kunjungan warga ke reaktor biogas yang sudah berfungsi dengan baik.
d. Membuat berbagai media promosi seperti spanduk dan standing banner.
e. Mengikuti berbagai kegiatan perayaan dan pameran di tingkat provinsi dan kabupaten.

5.2. Mengoptimalkan Kerja Sama dengan SKPD yang Mengelola DAK maupun APBD
Dalam program pembangunan di perdesaan, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 
mengalokasikan dana untuk bidang energi. Dana tersebut berupa DAK (Dana Alokasi Khusus), dimana 
salah satu bidang yang akan didanai adalah bidang biogas. Dalam juknis yang dikeluarkan Kementrian 
ESDM Nomor 3 tahun 2013, model yang akan digunakan dalam membangun biogas adalah model BIRU, 
sehingga standar bahan dan material harus sesuai dengan spesifikasi atau BoQ BIRU. Untuk tahun 2015, 
ada 8 kabupaten yang yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di NTB dengan jumlah dana rata-rata 
sebesar satu milyar lebih per kabupaten. Delapan kabupaten tersebut adalah:
a. Kabupaten Lombok Utara
b. Kabupaten Lombok Timur
c. Kabupaten Lombok Barat
d. Kabupaten Lombok Tengah
e. Kabupaten Sumbawa Barat
f. Kabupaten Sumbawa
g. Kabupaten Dompu
h. Kabupaten Bima

Dari 8 kabupaten tersebut, yang sudah ada komitmen (MoU) dengan program BIRU pada 2014 adalah 
Kabupaten Lombok Utara yang akan membangun sebanyak 422 unit. Sedangkan beberapa kabupaten 
menjalankan programnya secara sendiri-sendiri tanpa melalui kerjasama dengan BIRU.
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5.3. Mendorong Pola pembayaan dengan model Kiva
Melihat potensi yang sudah ada di NTB, maka pembiayaan model Kiva adalah salah satu model pembiayaan 
yang cocok dikembangakan di NTB. Proses pengembaliannya bisa disesuaikan dengan pola pendapatan 
petani misalnya bisa bulanan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan, sehingga BIRU NTB dengan beberapa Mitra 
(CPO), di Lombok maupun di Sumbawa, akan berusaha untuk mendorong pola KIVA.

5.4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Bio-slurry
Program BIRU menjadikan pemanfaatan bio-slurry atau ampas biogas sebagai salah satu indikator kesuksesan 
program. BIRU menargetkan sedikitnya 50% pengguna memanfaatkan bio-slurry mereka dalam berbagai 
bidang yang relevan dengan kondisi setempat. Untuk mendukung target ini BIRU NTB akan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pelatihan bagi pengguna, supervisor dan pihak-pihak yang teratrik dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan bio-slurry.
b. Pembuatan demplot-demplot sebagai media percontohan pemanfaatan bio-slurry.
c. Penelitian dan pengembangan mengenai pengolahan ampas biogas sebagai bahan pakan ikan dan 

media pemeliharaan ikan, belut, cacing dan lain-lain.

5.5. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
BIRU NTB menargetkan sekitar 500 unit digester terbangun dan berfungsi dengan baik selama 2015. Untuk 
itu koordinasi dengan stakeholder perlu dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. 
Adapun instansi yang terlibat di dalam kegiatan koordinasi tersebut berasal dari unsur pemerintah: Bappeda, 
Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, ESDM, KLH, DPR, Camat, dan Kades.

5.6. Koordinasi dengan Lembaga Pembangunan
Untuk mencapai tujuan program jangka panjang, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak 
yang memiliki perhatian terhadap pengembangan biogas. Oleh karena itu, BIRU terus melakukan komunikasi 
dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan berbagai lembaga pembangunan yang 
memiliki kegiatan di NTB agar informasi mengenai program BIRU semakin meluas. BIRU NTB saat ini telah 
mekakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa program dan lembaga pembangunan yang 
melakukan kegiatan di NTB.

6. Rekomendasi Program
6.1. Pelatihan penambahan kapasitas bagi Mitra Pembangun 

Perlu dilakukan pelatihan pengembangan kapasitas bagi para CPO, sehingga mereka semakin tanggap dan 
inovatif dalam pembangunan biogas, tidak hanya mengandalkan sharing pendanaan dari pemerintah, tetapi 
lebih mampu mendorong adanya kontribusi dari masyarakat.

6.2. Pola kerja sama dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) memerlukan skema yang berbeda 
dengan pola pembiayaan yang lainnya
Pemerintah pusat akan terus memberikan dana pembangunan biogas melalui skema DAK, sehingga BIRU 
harus bisa menyesuaikan dengan pola yang ada di BIRU dan itu sudah termasuk dengan capaian dari CPO.

6.3. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan stakeholders lain
Pengembangan biogas rumah yang telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB perlu 
ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, khususnya 
dari kalangan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan koordinasi perlu diadakan secara 
regular untuk menyampaikan kemajuan program dan mengatasi berbagai kendala yang ditemukan. Dengan 
demikian berbagai pihak terkait dapat memberikan masukan sebagai langkah antisipasi agar program 
berjalan optimal. Diperlukan wadah yang terorganisir untuk mengkoordinasikan program biogas dikalangan 
pemerintah dan berbagai pihak lain. Wadah ini diharapkan bisa menyinergiskan program-program biogas 



dari berbagai kalangan, khususnya pemerintah, sehingga ke depannya program biogas lebih terarah dan 
capaiannya lebih tinggi.

6.4. Perlu kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada pengguna biogas dalam hal 
pemanfaatan bio-slurry seperti pelatihan dan pembuatan demplot.
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Provinsi: Nusa Tenggara Timur (Sumba)

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Sumba NTT resmi dimulai   : Agustus 2011
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Total s/d Juni 2015: 280
Januari-Juni 2015: 79 (40% dari total target 2015)

No Mitra Produksi

1. Yayasan Alam Lestari 4

2. Koperasi Jasa Peduli Kasih 47

3. Forum Perempuan Sumba 0

4. Yayasan Harapan Sumba 4

5. Yayasan Waimaringi 24

Total 79

Untuk beberapa reaktor, 
CR masih dalam proses 
input dan sebagian sudah 
diselesaikan tetapi belum 
diajukan pencairan dananya

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Januari-Juni 2015
Tukang terlatih: 26
Supervisor terlatih: 3

No Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

1. Koperasi Jasa Peduli Kasih 
Kamanggih

9 0

2. Forum Perempuan Sumba 3 1

3. Satu Visi 3 1

4. CV. Joy 3 1

5. Yayasan Harapan Sumba 4 0

6. Yayasan Waimaringi 4 0

Total 26 3

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

Januari-Juni 2015:
1. Penyebaran leaflet: diperkirakan baru sekitar 20 leaflet BIRU yang 

telah disebarkan oleh mitra kepada masyarakat. Selain itu, sambil 
menunggu dicetaknya leaflet BIRU, ada sekitar 60 selebaran promosi 
yang dicetak di Kantor Sumba dibagikan kepada masyarakat melalui 
outlet ATM BRI, Gereja Umamapu, dan Gereja Katedral Waingapu. 
Walaupun demikian,  pembagian leaflet maupun selebaran ini belum 
membuahkan hasil yang nyata berupa pendaftaran calon peminat. 
 

2. Promosi oleh staf YRE:
- Pertemuan promosi kepada kelompok tukang di Temu pada 11 

Februari 2015 dan dihadiri oleh 5 pria dan 7 perempuan.

Selama Oktober - Desember 
2014, hampir tidak ada 
aktivitas promosi yang bersifat 
tatap muka. Calon pengguna 
biogas yang terjaring dari staf 
YRE kurang lebih 155 orang 
di Kabupaten Sumba Timur. 
Promosi juga tidak terlalu 
gencar dilakukan karena 
tukang semakin berkurang, 
lebih tertarik dengan program 
biogas pemerintah.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

- Pertemuan promosi biogas di Pogutena kepada pengurus desa dan 
masyarakat setempat pada tanggal 31 Januari 2015 menghadirkan 
11 laki-laki dan 2 perempuan.

- Pertemuan promosi biogas kepada guru dan murid sekolah di SDM 
Kamanggi pada tanggal 5 Februari 2015 yang dihadiri oleh 8 pria 
(guru murid) dan 12 perempuan (guru+murid).

- Pertemuan promosi biogas kepada seluruh anggota Koperasi Jasa 
Peduli Kasih di Turbin angin pada tanggal 5 Februari 2015 yang 
dihadiri oleh 22 pria dan 12 perempuan.

- Pertemuan promosi biogas kepada guru dan murid sekolah di SDN 
Kataka pada tanggal 2 Mei 2015 yang dihadiri oleh 11 pria (guru 
murid) dan 10 perempuan (guru+murid).

- Pertemuan Promosi di SMP SATAP Padamu, Patawang, pada 3 
Februari 2015 yang dihadiri oleh 3 pria dan 10 perempuan.

- Pertemuan Promosi di SDN SATAP Padamu, Patawang pada 3 
Februari 2015 yang dihadiri oleh 6 pria dan 4 perempuan.

- Pertemuan promosi kepada pengurus desa dan kepada desa serta 
beberapa tokoh masyarakat di Wanga pada Tanggal 17 Februari 
2015 yang dihadiri oleh 7 pria dan 4 perempuan.

- Pertemuan promosi di Kawangu kepada beberapa peminat biogas 
pada Bulan Maret menghadirkan 6 pria dan 3 perempuan.

- Sosialisasi di Jemaat Gereja Bet’el Indonesia Cabang Kanatang 
kepada 20 pria dan 15 perempuan.

- Pertemuan promosi dan sosialisasi program di Koperasi Unu 
Hari pada Tanggal 4 Juni 2015 diikuti oleh 100 laki-laki dan 100 
perempuan.

3. Kampanye lewat radio:
Bentuk promosi ini dilakukan oleh Radio Max FM setiap hari 
sekaligus mengkampanyekan pupuk bio-slurry yang telah dikemas 
sendiri oleh pemilik Radio Max FM. Hasil dari kampanye ini adalah 
ada sekitar 2 orang telah datang dengan sendirinya ke kantor YRE 
dan meminta untuk dibangunkan biogas

4. Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

Januari-Juni 2015:  3 pertemuan konsultasi terdiri dari: 
1. Presentasi bagi beberapa koperasi di Sumba Timur
2. Persiapan pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas kemakmuran 

dan anggota DPRD di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya
3. Persiapan proposal beserta presentasi untuk mendekati beberapa 

donator potensial di Kupang seperti PLN dan Pertamina

Presentasi bagi pengurus 
dari beberapa koperasi 
telah dilakukan, dihadiri 1 
koperasi saja. Selain dengan 
pemerintah, Program BIRU 
Sumba juga telah melirik 
kerja sama dengan pihak 
swasta khususnya BUMN 
yang ada di NTT. Dalam 
proses adalah persiapan 
proposal beserta presentasi 
untuk program biogas 
komunal bersama PLN 
Cabang Kupang

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Januari-Juni 2015: 140 reaktor dari 292 (50% dari 30% target)

6. Subsidi yang 
disalurkan

 Januari-Juni 2015: Rp. 566,322,668 

7. Jumlah Mitra Januari-Juni 2015:
•	 LSM                              : 4
•	 Forum perempuan :1
•	 CV                                 :1
•	 Koperasi                     :1

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Januari-Juni 2015: 59 unit (25%). Kredit yang diberikan kepada 
user merupakan inisiatif dari 
Koperasi Jasa Peduli Kasih 
kepada pengguna biogas 
sementara Kredit KIVA segera 
akan diset up di Sumba di 
Bulan Juli ini
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No Kegiatan Capaian Keterangan

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Januari-Juni 2015: (mendekati Rp. 50.000.000)

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Januari-Juni 2015: 0 Semua mitra telah 
mendapatkan materi 
pelatihan yang telah 
diringkas dan salah 
satu mitra telah dilatih 
teknik memberikan 
pelatihan pada pengguna 
termasuk mekanismenya. 
Direncanakan di awal Juli 
2015, akan dilaksanakan 
training bagi semua mitra 
sekaligus pelatihan di tingkat 
pengguna. Selain itu, setiap 
reaktor yang telah selesai 
dibangun, diberikan buku 
panduan operasi, perawatan, 
dan pemanfaatan bio-slurry

11. Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Januari-Juni 2015: 28 rumah tangga dari 140 yang berhasil diinterview 
(20%) (berdasarkan hasil survey QC hingga saat ini)
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: sulit 
mengklaim kalau itu usaha dijalankan oleh seorang perempuan karena 
di Sumba para pria selalu mendominasi pekerjaan pertanian. Sehingga 
informasi ini tidak terdata dengan baik.

Jumlah pemanfaat sangat 
minim karena QC banyak 
dilakukan pada reaktor baru 
yang produksi bio-slurrynya 
belum terlalu optimal

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator   : 1
Quality Inspector             : 1
Admin and Finance Ass : 1
Office Boy                           : 1

2. External: Mitra dll 

Mitra Supervisor 
Terlatih

Tukang 
Terlatih

Yayasan Alam Lestari 1 11

Yayasan Sosial Donders 2 18

Yayasan Sumba Sejahtera 3 12

Koperasi Jasa Peduli Kasih 
Kamanggih

1 21

Forum Perempuan Sumba 1 4

Satu Visi* 1 3

CV. Joy* 1 4

Yayasan Waimaringi 1 4

Yayasan Harapan Sumba 2 4

Total 13 81

(*) Dua mitra baru sementara 
tidak aktif melakukan 
kegiatan BIRU (CV. Joy dan 
Satu Visi). (**) Dua mitra lain 
(Yayasan Sosial Donders Dan 
Yayasan Sumba Sejahtera) 
tidak memperpanjang 
kontrak dengan Program 
BIRU.

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah kabupaten Januari-Juni 2015: 4kabupaten
1. Kabupaten Sumba Barat Daya
2. Kabupaten Sumba Barat
3. Kabupaten Sumba Tengah
4. Kabupaten Sumba TImur
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2. Latar Belakang
Program BIRU, hasil kerja sama antara Hivos dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lokal, merupakan 
program yang bermaksud menciptakan  industri di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan ketahanan energi. 
Di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Program BIRU baru ada di Sumba dan dimulai pada Tahun 2011 sebagai bagian dari 
Program Sumba Iconic Island di mana 100% suplai energi untuk Sumba berasal dari energi baru terbarukan. Program 
ini dijalankan oleh 3 (tiga) orang staf (Provincial Coordinator, Admin Finance, dan Quality Inspector) dari Yayasan Rumah 
Energi (YRE) yang mengimplementasikan program BIRU.

Program BIRU di Sumba dijalankan dengan mekanisme subsidi di mana pengguna (masyarakat) menanggung 30% 
dari total anggaran sementara sisa anggaran disubsidi oleh Program BIRU sendiri. Adapun permintaan akan reaktor 
biogas rumah juga bervariasi mulai dari 4 m3 hingga 12 m3.  Reaktor- reaktor ini dibangun oleh 9 (sembilan) mitra 
(Construction Partner Organization, CPO). Dua mitra belum membangun sedangkan dua mitra lainnya sudah tidak 
aktif. Mitra-mitra aktif mempekerjakan lebih dari 20 (dua puluh) tukang aktif yang telah berhasil membangun sekitar 
292 unit reaktor dan sedang menyelesaikan 28 sisanya. 

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
Dari bulan Januari hingga Juni 2015, dengan mengandalkan 5 (lima) mitra, telah berhasil dibangun 79 unit reaktor di 
seluruh wilayah Sumba. Sementara 28 unit lainnya dalam proses pengerjaan. Pembangunan reaktor-reaktor ini selain 
murni mengandalkan swadaya masyarakat, Mitra BIRU (Koperasi Jasa Peduli Kasih) juga telah menggulirkan kredit 
pada 62 unit reaktor yang telah terbangun. Dalam hal pengelolaan, reaktor-reaktor ini dimiliki dan dikelola secara 
individual. Sementara itu, dari hasil survei di dua lokasi wilayah Sumba Timur, total dari masing-masing pengguna 
reaktor komunal berjumlah 5 dan 10 kepala keluarga. Direncanakan pelaksanaan dari sistem biogas komunal akan 
menggandeng pihak swasta seperti PLN Cabang Kupang mengingat adanya animo masyarakat untuk mendapatkan 
listrik dari biogas. Selain listrik, akan ada integrasi antara pupuk bio-slurry (ampas biogas) dengan usaha pertanian 
setempat (sawah dan tanaman sayur) serta usaha perikanan (lele dan nila) di lokasi tertentu. Informasi lebih lanjut, 
atas tujuh kolam ikan milik masyarakat setempat, akan diintegrasikan juga kegiatan pengembangan pakan ternak 
berbasis teratai (duckweed) yang telah terbukti tumbuh subur di salah satu kolam milik masyarakat. Integrasi hingga 
pada pemupukukan kolam dan pengembangan pakan akan menambah khasanah pemanfaatan bio-slurry mengingat 
pemanfaatan bio-slurry baru dilakukan oleh 28 pengguna dan pemanfaatannya hanya berkisar pada pemupukan di 
lahan pertanian ataupun fermentasi untuk dijual di pasaran dengan harga per 8 liter sebesar Rp. 50.000.-

Komponen-komponen pendukung pembangunan sebuah reaktor biogas (seperti kompor, nepel, dan lain sebagainya) 
juga masih mengandalkan suplai dari Jawa dikarenakan tidak banyak supplier yang mengadakan barang-barang 
tersebut di Sumba. Walau demikian, ada banyak pengusaha yang mau mengadakan barang-barang tersebut di 
Kupang, ibu kota Propinsi NTT. Survei kepada supplier inipun akan menjadi prioritas Program BIRU di Sumba demi 
mengurangi penggelembungan anggaran akibat ongkos kirim yang jauh dari Pulau Jawa.

Kemitraan Program BIRU dengan pihak-pihak terkait juga menjadi bagian dari rencana penghematan anggaran dalam 
subsidi Program BIRU. Penjajakan kepada pemerintah dan lembaga kredit terus dijajaki. Presentasi kepada beberapa 
koperasi juga telah dilakukan di mana hanya satu koperasi yang mengikuti presentasi dari lima koperasi yang diundang. 
Koperasi inipun telah memberikan kesempatan kepada Tim BIRU untuk mempromosikan biogas kepada lebih dari 200 
anggota koperasi yang hadir. Pada saat itu beberapa pengurus koperasi menyatakan minat untuk membangun biogas. 
Sebagai contoh, ada pertimbangan dari koperasi untuk menggulirkan kembali kredit pengadaan sapi bagi anggota lalu 
diikuti pembangunan biogas dengan mekanisme Program BIRU. Sementara itu bekerjasama dengan pihak pemerintah, 
pada bulan Juli, Program BIRU juga akan mengadakan pertemuan konsolidasi dengan dinas-dinas kemakmuran dan 
beberapa anggota dewan perwakilan rakyat untuk membahas kemungkinan kerja sama Program BIRU dan Pemerintah 
daerah. Rapat konsolidasi ini akan diadakan di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya menimbang di dua 
kabupaten ini mitra BIRU telah siap untuk menjalankan kerja sama di bidang biogas. Sesudah kemitraan di kabupaten 
terbangun, kemitraan dengan pihak-pihak terkait biogas di propinsi juga segera dijajaki. Saat ini, dua buah proposal 
kepada PLN Cabang Kupang dan Pertamina untuk pembangun biogas akan segera dikirimkan. 



Nusa Tenggara Timur (Sumba)

89

Keberlanjutan reaktor-reaktor yang telah dibangun dan yang baru akan dibangun mendapat perhatian serius dalam 
pelaksanaan Program BIRU. Semua mitra BIRU telah diberikan modul yang telah terringkas dan tersistimatisasi 
dengan baik (menjadi lebih praktis). Tim BIRU telah memberikan ulasan cara memberikan user training kepada semua 
tukang dari Koperasi Jasa Peduli Kasih. Mengingat mayoritas mitra yang aktif membangun masih baru, menyelesaikan 
pekerjaan konstruksi untuk beberapa unit biogas merupakan prioritas utama untuk mendapatkan keyakinan diri 
dalam membangun biogas. Hal ini menjadi beralasan karena di Kabupaten Sumba Barat Daya, semua program biogas 
(selain BIRU) telah gagal. sehingga setelah mendapatkan modul maupun ulasan, semua mitra berkomitmen akan 
memulai pelatihan bagi pengguna pada Bulan Juli 2015.

Ringkasan dari pembahasan di atas, program BIRU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga meningkatkan promosi 
biogas karena dapat menunjang berlangsungnya program secara berkelanjutan. Promosi BIRU dilakukan melalui 
skema Tim BIRU dengan memberikan ulasan kepada staf mitra maupun tukang-tukangnya. Bermodalkan ulasan 
tersebut, dilakukan uji lapangan bersama mitra dan Tim BIRU sambil dilakukan evaluasi atas kekurangan dari uji coba 
lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, bila mitra telah siap, maka akan diberi keleluasaan untuk menjalankan skema 
tersebut. Selain itu, BIRU Provinsi NTT tetap melakukan promosi sendiri pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hal 
ini telah berlangsung di 26 lokasi yang berbeda dengan mengikutsertakan 303 orang. Skema promosi ini dirasakan 
efektif mengingat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sudah terbangun hampir 100 unit reaktor biogas dan potensi 
lain sekitar 200 peminat biogas.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Kualitas dan jauhnya sumber bahan:  Bahan terutama kerikil menjadi faktor pembatas bertahannnya sebuah 

reaktor. Namun, berulang kali, batu kali menjadi pengganti dari kerikil split karena memang tidak tersedia di 
lokasi di mana peminat biogas juga banyak. Bila diambil dari lokasi lain, maka ongkos transportasi menjadi begitu 
mahal. Mitra telah diminta oleh Tim BIRU untuk mencari batu pecah lokal (batu karang) untuk menggantikan 
kerikil kali yang tidak berkualitas itu.

4.2 Berhentinya tukang terlatih: Tukang dari beberapa mitra, setelah dilatih, justru memilih bekerja di bidang 
lain atau proyek biogas dari instansi lain karena upah yang didapat dari mengerjakan biogas terlalu sedikit bila 
dibandingkan dengan mengerjakan konstruksi lainnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya produktivitas dari 
CPO tertentu. Beberapa mitra yang menyadari akan hal ini telah menaikkan upah tukang sesuai dengan harga 
yang tertera dalam BoQ. 

4.3 Keterbatasan jangkauan monitoring: Semakin banyaknya CPO dengan daerah jangkauan yang semakin 
luas, maka frekuensi dan kualitas pemantauan terasa berkurang ketika pemantauan hanya dilakukan dua 
orang saja. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dari sebuah reaktor. Namun, dengan seringnya 
melakukan evaluasi dan refreshment standar bersama dengan tukang-tukang, maka potensi penurunan kualitas 
tersebutpun bisa diminimalisir.

4.4 Kebijakan menyala sebuah reaktor: Di beberapa lokasi, beberapa reaktor tidak lengkap komponen bangunan 
fisiknya karena CPO hanya berkonsentrasi pada menyalanya sebuah reaktor, apakah itu dari pipa water drain 
atau dari pipa gas utama. Hal ini justru menimbulkan interpretasi kalau tanpa tutup outlet dan tanpa kompor 
diinstalasi pun CPO tertentu telah layak mengajukan pencairan subsidi dari BIRU. Berdasarkan pertimbangan 
bahwa modal CPO sangat minim maka toleransi dari BIRU diberikan agar pembangunan berikutnya tidak 
tertunda. Namun demikian, Tim BIRU telah mengklarifikasi kekeliruan ini dan telah meminta kepada CPO untuk 
segera melengkapi dan memperbaiki semua komponen sistim biogas yang tidak sesuai standar tadi. Beberapa 
CPO hampir rampung dalam menyelesaikan reaktor yang tidak memenuhi standar.

4.5 Frekuensi promosi: Bagi Tim BIRU, promosi biogas di Sumba sedikit diturunkan frekuensinya karena sudah 
terlalu banyak peminat yang mengantri untuk membangun biogas sementara CPO hanya memiliki tukang yang 
terbatas dan jumlah Tim BIRU pun tidak cukup untuk memantau semua pembangunan. Pembatasan upaya 
promosi juga dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan akibat sesudah ada minat untuk membangun 
biogas ternyata pembangunan biogas itu lamban dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan tadi.

4.6 Material promosi: Bahan yang tersedia untuk promosi terbatas pada leaflet. Belum ada standing banner atau 
umbul-umbul di jalan raya.
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4.7 Jarak dan akses ke lokasi: beberapa lokasi yang potensial untuk pembangunan biogas sangat sulit untuk 
diakses dan dihuni sedikit kepala keluarga. Pembatasan promosi pada lokasi ini hanya bersifat sementara  
dengan tidak memprioritaskan lokas-lokasi ini. Namun demikian, di sisi lain, juga menolong mengurangi 
belanja operasional.

4.8 User training dan pemanfaatan bio-slurry: Pemanfaatan bio-slurry sejalan dengan pengetahuan pengguna 
akan cara pengolahan bio-slurry. Pengetahuan ini diharapkan didapatkan dalam user training. Sayangnya, para 
mitra masih merasa bahwa user training merupakan hal yang tidak prioritas. Berkat disadarkan akan pentingnya 
user training, beberapa mitra telah berkomitmen untuk melaksanakannya di awal bulan Juli. Sambil menunggu 
user training, pembagian buku operasi, perawatan, serta pemanfaatan bio-slurry telah diberikan kepada 
beberapa pengguna sesuai dengan jumlah stok yang tersedia. 

4.9 Nasib bio-slurry yang telah terfermentasi: Beberapa pemilik bio-gas telah memfermentasi hasil bio-slurrynya 
dan telah menjualnya pada tetangga terdekat yang kebetulan memiliki lahan. Namun, stok bio-slurry sebenarnya 
masih banyak untuk dijual ke pasar selain dari pada dijual ke tetangga. Pencarian pasar dan strategi penjualan 
bio-slurry ke depannya sebaiknya mendapat perhatian dari Program BIRU.

4.10 Ketersediaan dan kualitas mitra dalam kaitannya dengan kerjasama: Program BIRU di Sumba memiliki 
banyak potensi untuk sebuah kemitraan baik itu dengan pemerintah maupun pihak swasta. Sangat disayangkan 
koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut masih belum diprioritaskan mengingat kualitas dan 
ketersediaan mitra di kabupaten tertentu masih sangat minim khususnya pada periode Januari hingga Juni 
2015. Namun, di akhir Juni 2015, beberapa mitra telah berhasil membangun beberapa reaktor biogas tanpa 
meninggalkan aspek kualitas. Tercatat ada kurang lebih tiga mitra baru yang telah membangun lebih dari 10 
unit reaktor ataupun mendekati 10 unit. Ini membuka peluang dimulainya kerjasama dengan pihak-pihak lain 
yang terkait dalam biogas.

4.11 Pemusatan instansi tertentu di ibu kota propinsi: Beberapa kantor instansi besar, bahkan pemerintah, juga 
memusatkan keputusan dan operasional mereka di Ibu Kota Propinsi. Pemisahan geografis ini dengan Kantor 
BIRU di Sumba menyebabkan koordinasi dengan Program BIRU masih terkesan jarang dan pasti akan memakan 
biaya. Untuk itu, sedikit demi sedikit, di tahun-tahun mendatang, sebaiknya Tim BIRU sudah memulai koordinasi 
dengan lembaga-lembaga yang berkantor pusat di Kupang.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
5.1. Pembangunan biogas

Dalam 6 bulan ke depan, direncanakan akan dibangun minimal 50 reaktor di seluruh Pulau Sumba. Untuk 
mendukung rencana ini, selain dari pada mitra dan tukang yang ada, direncanakan untuk memberikan 4 kali 
pelatihan tukang lagi di seluruh Pulau Sumba baik itu yang bersifat penyegaran maupun pelatihan penuh bagi 
tukang yang baru. Selain tukang, mitra baru juga perlu direkrut kembali mengingat ada calon mitra terseleksi 
yang menunda kemitraannya dengan Program BIRU, terutama di Sumba Barat.

5.2. Promosi 
Promosi untuk menarik minat calon pengguna biogas akan dilakukan melalui tatap muka sebanyak 200 kali 
pertemuan, pemasangan 1.000 lembar leaflet, serta pemasangan 16 banner di tempat-tempat umum yang 
diidentifikasi oleh mitra dan disetujui oleh PC NTT. Semua bentuk promosi ini akan dilakukan di 4 kabupaten di 
Pulau Sumba melalui kerja sama dengan 8 CPO.

5.3. Kerja sama
Set up kerja sama dengan 4 dinas terkait (Pertambangan dan Energi, Pertanian, Peternakan, serta Balai 
Lingkungan Hidup) di 4 Kabupaten dan 4 lembaga kredit di 4 kabupaten

6. Rekomendasi Program
6.1. Kemitraan

Hendaknya direkrut lagi mitra baru di Kabupaten Sumba Barat (sekarang hanya 1 mitra saja) dan ditingkatkan 
pula kemitraan dengan pemerintah atau dengan lembaga-lembaga lokal setempat.



Nusa Tenggara Timur (Sumba)

91

6.2. Pengupahan
Tukang harus menerima upah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

6.3. Perawatan reaktor
(1) Biaya perawatan sedapat mungkin dinaikkan mengingat ada reaktor yang berada jauh dari kantor mitra 
(kurang lebih 4-5 jam perjalanan bolak-balik); (2) Reaktor-reaktor yang tidak aktif harus segera diaktifkan dengan 
mekanisme kemitraan yang lain.

6.4. Ekspansi
Hendaknya Program BIRU juga melihat peluang pembangunan biogas di pulau lain seperti di Pulau Timor 
(Kupang) yang juga punya potensi kemitraan dan pendanaan serta dukungan pemerintah yang memadai. 
Artikel di koran Timor Express (Jumat, 16 Januari 2015) dengan judul “Kembangkan Sistem Agrosilvopastoral, 
5 Tahun NTT Jadi Gudang Ternak”, mengemukakan bahwa Undana beserta Pemerintah NTT dan Kementerian 
terkait akan mengembangkan biogas pula selain dari mengembangkan ternak. Selain itu, PUSKUD NTT dalam 
beberapa diskusi dengan Wakil PUSKUD NTT di Sumba Barat Daya juga telah membangun beberapa unit biogas 
untuk kegiatan peternakan mereka. Ekspansi ini memang dapat dilakukan jika Program BIRU di Pulau Sumba 
berhasil mencapai target tahunannya
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Provinsi: Sulawesi Selatan

1. Ringkasan Eksekutif
Program IDBP di Indonesia dimulai   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Sulawesi Selatan resmi dimulai  : November 2010
Program selesai     : 31 Desember 2015

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
terbangun

Januari-Juni 2015: 223 unit
(27 % dari total target 824 unit)

No Mitra Produksi

1. KSU Bulusaukang 90

2. UD Bontomaranu 0

3. Mason Group Mitra Sarana Kuba 34

4. CV Rytma Green Sinergy 44

5. Mason Group Mandiri 22

6. Mason Group Mabarakka 10

7. CV Pratama Butiti Jaya 1

8. CV Nur Indah Karya 22

Total 223

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Januari – Juni 2015
Tukang terlatih: 1
Supervisor terlatih: 1

No Mitra
Tukang 
Terlatih

Supervisor  
Terlatih

1. CV Pratama Butiti Jaya 1 1

Total 1

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

•	 Sosialisasi dan Awareness meeting : 17 kali dengan total peserta 670 
orang (laki-laki: 611 orang dan perempuan: 59 orang).

•	 Field visit: 1 kali.
•	 Pameran: 6 kali.
•	 Penyebaran brosur, banner, leaflet.

4. Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

Tingkat Provinsi:
1. Meeting dengan tim Yayasan Kalla di kantor Yayasan Kalla-Wisma Kalla 

Makassar (14 Januari 2015 ).
2. CPO meeting di Hotel D’Maleo Makassar (16 Januari 2015).
3. Meeting bersama Deputy Programme Manager BIRU, PC BIRU Sulsel, Kabid 

Listrik & Pemanfaaran Energi, Kasi Konservasi & Lingkungan Ketenagalistrikan 
Dinas ESDM Provinsi di Kantor ESDM Provinsi Sulsel (28 Januari 2015).

Rincian kegiatan terlampir
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No Kegiatan Capaian Keterangan

4. Meeting di kantor BAPPEDA Provinsi Sulsel  untuk sosialisasi MCA (09 
Februari 2015). 

5. Meeting bersama  Kasi Konservasi & Lingkungan Ketenagalistrikan 
Dinas ESDM Provinsi di Kantor BIRU Sulsel (10 Februari 2015).

6. MUSREMBANG Regional Sulawesi di Hotel Clarion atas undangan 
BAPPEDA Provinsi Sulsel (05 maret 2015).

7. Meeting dengan NBPSO (Direktur & HRD YRE) di kantor BIRU Sulsel (23 
Maret 2015)

8. MUSREMBANG Provinsi di Hotel Clarion atas undangan BAPPEDA 
Provinsi Sulsel (30 Maret 2015).

9. Seminar Nasional “Penerapan Energi Nasional Demi Ketahanan Energi 
Nasional” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Poltek 
Negeri Ujung Pandang di Makassar (04 April 2015).

10. Meeting bersama tim EBTKE, ESDM Provinsi Sulsel, Programme Manager, 
OFO, PC Sulsel di kantor EBTKE di Jakarta (29 April 2015).

11. Meeting dengan Programme Manager BIRU di kantor YRE Jakarta (30 
April 2015).

12. CPO Meeting di Hotel D’Maleo Makassar (06 Mei 2015).
13. Meeting dengan Kasi Konservasi & Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas 

ESDM Provinsi bersama tim BIRU Sulsel termasuk CPO di kantor BIRU 
Sulsel (07 Mei 2015).

14. Stakeholder Meeting di Kantor BLHD Provinsi Sulsel (19 Mei 2015).
15. Meeting dengan anggota sekretariat kerjasama untuk pembahasan 

amandemen kerjasama di Kantor BLHD Provinsi Sulsel (25 Mei 2015).
16. Stakeholder Meeting di ESDM Provinsi Jawa Barat (26 Mei 2015).
17. PC Meeting di Putri Duyung Resort Ancol Jakarta (27 Mei 2015).
18. Meeting bersama Direktur PT. Lumsiva, OFO, PC BIRU Sulsel di Café 

Labuana Makassar (01 Juni 2015).
19. Meeting lanjutan untuk fiksasi amandemen kerjasama bersama anggota 

sekretariat kerjasama di kantor BLHD Provinsi Sulsel (30 Juni 2015).

Tingkat Kabupaten:
1. Meeting dengan tim ESDM Enrekang bersama Mason Group Mabaraka 

(08 Januari 2015).
2. Meeting dengan Kadis Pertambangan Bantaeng sekaligus sosialisasi 

tentang Mitra BIRU (22 Januari 2015).
3. Meeting dengan Kasi Energi Dinas ESDM Wajo dengan QI bersama calon 

CPOdi Wajo (23 Januari 2015).
4. Meeting dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Takalar 

bersama CPO UD. Bontomarannu (26 Januari 2015).
5. Meeting dengan tim ESDM Maros untuk rencana kerjasama 

pembangunan biogas pola sharing Dana Alokasi Khusus (DAK) (03 
Februari 2015).

6. Koordinasi meeting awal dengan Dinas Pertambangan & Energi 
Kabupaten Soppeng (05 Februari 2015).

7. Meeting bersama Kabid Energi Dinas ESDM Enrekang, rekanan ESDM 
Enrekang, Mason Group Mabarakka (23 Februari 2015).

8. Koordinasi meeting awal dengan Kepala Dinas ESDM Luwu Timur dan 
tim,  Kasi Konservasi & Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas ESDM 
Provinsi, PC Sulsel (06 Maret 2015).

9. Koordinasi meeting awal dengan Wakil Bupati Luwu Utara, Camat Berau, 
Tim Dinas ESDM Kab. Luwu Timur (Sekretaris, Kasi Energi),  Kasi Konservasi 
& Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi, PC Sulsel. Kegiatan 
ini  dirangkaikan dengan sosialisasi perdana (07 Maret 2015).

10. Koordinasi meeting awal dengan Tim Dinas ESDM Kota Palopo (Kepala 
Dinas, Kabid Pertambangan, Sekretaris),  Kasi Konservasi & Lingkungan 
Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi. Kegiatan ini  dirangkaikan 
dengan sosialisasi perdana (08 Maret 2015).

11. Koordinasi meeting awal dengan Kepala Dinas ESDM Selayar dan tim 
(Kabid Energi), tim ESDM Provinsi, sekaligus pelaksanaan sosialisasi di 
Selayar (13 Maret 2015).

12. Koordinasi meeting dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 
Selayar bersama tim ESDM Provinsi, Volunteer (14 Maret 2015).

13. Koordinasi meeting dengan Kepala Seksi Energi Kelistrikan Kabupaten 
Wajo, QI BIRU Sulsel, CPO CV Nur Indah Karya (20 Maret 2015).
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14. Koordinasi meeting awal dengan BLHD Bidang Pertambangan Kota 
Parepare,  Kasi Konservasi & Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas ESDM 
Provinsi sekaligus sosialisasi perdana (10 April 2015).

15. Koordinasi meeting dengan tim Dinas Pertambangan & Energi 
Kabupaten Soppeng bersama Kasi Konservasi & Lingkungan 
Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi di kantor Dinas Pertambangan 
& Energi Kabupaten Soppeng dilanjutkan dengan verifikasi lapangan & 
calon penerima bantuan biogas (11 April 2015).

16. Meeting dengan tim ESDM Kabupaten Maros (Kepala Dinas, Kepala 
Seksi dan staf ), CPO KSU Bulusaukang di kantor ESDM Maros (13 April 
2015).

17. Koordinasi meeting dengan Kabid Energi Dinas ESDM Wajo di Mall 
Panakukang Makassar (30 April 2015).

18. Koordinasi meeting dengan Kepala Dinas ESDM Kab. Jeneponto 
bersama dengan Kabid Energi di ruang kerja Kepala Dinas ESDM 
Jeneponto (12 Mei 2015).

19. Meeting teknis dengan tim ESDM Kab. Bantaeng (Kadis, Sekretaris, 
Kabid dan staff) bersama rekanan pemenang tender pengadaan 
material DAK Kab. Bantaeng, QI, CPO CV Pratama Butiti Jaya di ruang 
kerja Kepala Dinas Pertambangan Kab. Bantaeng (12 Mei 2015).

20. Koordinasi meeting dengan Bupati Bantaeng beserta Kepala Bidang 
Energi Dinas Pertambangan Bantaeng, Programme Manager BIRU di 
jamuan makan malam Bupati Bantaeng dilanjutkan penandatanganan 
kerjasama (14 Mei 2015).

21. Stakeholder Meeting di Aula Kantor BLHD Provinsi Sulsel (19 Mei 2015).
22. Koordinasi meeting dengan Kepala Dinas ESDM Luwu Timur di kantor 

ESDM Luwu Timur (10 Juni 2015).
23. Koordinasi meeting dengan Kasi Energi Dinas ESDM Wajo oleh QI dan 

CPO CV Nur Indah Karya di Hotel Eka, Wajo (13 Juni 2015).
24. Meeting koordinasi dengan Dinas ESDM Kab. Maros beserta rekanan 

untuk biogasnya, CPO Bulusaukang, QI di ruang meeting Kepala Dinas 
ESDM Kab. Maros (29 Juni 2015).

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

127 unit reaktor telah dinspeksi oleh QI
166 unit reaktor telah diinspekasi tahunan oleh mitra di 1 CPO

6. Subsidi yang 
disalurkan

Total reaktor yang dibayarkan subsidi : 232 Unit.
Total subsidi : Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat   juta rupiah).
Total reaktor non subsidi : 106 Unit.

Nilai ini berdasarkan tanggal 
pembayaran subsidi.

7. Jumlah mitra 8 Mitra, terdiri dari:
1. UD Bontomarannu kantor pusat di Takalar.
2. KSU Bulusaukang kantor pusat di Maros.
3. CV Rytma Green Sinergy  kantor pusat di Bone.
4. Mason Group Mitra Sarana Kuba secretariat di Bulukumba.
5. Mason Group Mandiri secretariat di Sinjai.
6. Mason Group Mabarakka secretariat di Enrekang.
7. CV Pratama Butiti Jaya kantor pusat di Banateng.
8. CV Nur Indah Karya kantor pusat di Wajo.

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

- Rumah Tangga

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Januari – Juni 2015: 41 use.
( peserta perempuan,  1 %)

11. Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/
atau perikanan

Januari-Juni 2015: 187 rumah tangga.
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: 31 orang.
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12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1. Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator : 1 
Quality Inspector : 1
Admin and Finance Ass : 1
Office Assistant                        : 1

2. External: Mitra 
Tukang ahli            : 8
Asisten tukang     : 70
Pembuat apliansi : 6
Tenaga lain          : 20
(supplier material, pembantu rekanan) 

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah kabupaten: 19 Kabupaten
1. Toraja
2. Enrekang
3. Wajo
4. Sidrap
5. Soppeng
6. Barru
7. Pangkep
8. Maros
9. Takalar
10. Jeneponto
11. Bulukumba
12. Sinjai
13. Bone
14. Bantaeng
15. Parepare
16. Palopo
17. Luwu Utara
18. Luwu Timur
19. Kepulauan Selayar 

2. Latar Belakang
Indonesia Domestic Biogas Programme (IDBP) yang juga dikenal dengan Program Biogas Rumah (BIRU) adalah inisiatif 
Hivos bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Belanda (SNV) serta para mitra dan Pemangku kepentingan 
di tingkat lokal, dimulai pada Mei 2009 dengan dukungan dana dari Kedutaan Belanda serta dukungan dana dari 
Kedutaan Besar Norwegia, program EnDev (Energizing Development) sejak tahun 2013 sampai periode ini. Pada tahun 
2012 Hivos menginisiasi satu lembaga lokal guna menjamin keberlanjutan program ini di Indonesia  yang kemudian 
disebut Yayasan Rumah Energi (YRE) untuk mengimplementasikan program BIRU dengan bekerja sama erat dengan 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara nasional program BIRU bertujuan menyebarluaskan digester 
biogas rumah sebagai sumber energi lokal yang lestari melalui pengembangan sektor komersial biogas yang 
berorientasi pasar di beberapa provinsi di Indonesia. 

Implementasi program BIRU di provinsi Sulawesi Selatan dimulai sejak November 2010. Sampai periode semester I 
(satu) 2015 ini jumlah reaktor biogas terbangun masih belum memenuhi harapan semua pihak. Namun demikian, 
pembangunan reaktor biogas mulai meningkat jumlahnya.

Di Sulawesi Selatan, program BIRU sudah memasuki tahun ke-5 (lima) dan telah melakukan ekspansi wilayah baru di 
5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kotamadya Pare-pare, Kotamadya Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu 
Timur, Kabupaten Bantaeng dan Kepulauan Selayar. Perkembangan program BIRU sampai periode semester I (satu) 
mengalami percepatan walaupun belum memenuhi target yang direncanakan. Percepatan program BIRU di Sulawesi 
Selatan tidak terlepas dari peranan pemerintah provinsi dan kabupaten yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari 
tahap perencanaan sampai implementasi. Percepatan pembangunan biogas dengan skema pembiayaan melalui 
pola kerjasama pembiayaan melalui APBD provinsi/kabupaten serta Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten 
serta masyarakat sendiri sebagai penerima bantuan yang dimulai sejak tahun 2014 sampai periode ini mampu 
mendongkrak jumlah reaktor terbangun yang mencapai 591 (lima ratus sembilan puluh satu) unit.
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Dukungan serupa masih terus dilanjutkan sampai periode semester I tahun 2015 dengan adanya kesepakatan 
antara pemerintah provinsi dan kabupaten melalui perjanjian kerjasama (PKS) dengan Hivos serta masyarakat 
untuk membangun 544 unit. Selain itu rencana kerjasama dengan pemerintah pusat melalui Dirjen EBTKE untuk 
membangun 400 unit tahun 2015 ini. Jika semua perencanaan ini bisa terlaksana dengan baik maka program BIRU 
didukung pemerintah Sulsel akan mampu memberikan akses energi kepada masyarakat khususnya para peternak 
dan petani dalam pemanfaatan pupuk dari ampas biogas (bio-slurry).

3. Implementasi Program: Januari - Juni 2015
Total konstruksi keseluruhan sampai periode Juni 2015 mencapai 591 unit. Target konstruksi pada tahun 2015 
ini direncanakan 500 unit. Sampai periode ini sudah terbangun 223 unit. Namun dari jumlah tersebut umumnya 
merupakan konstruksi yang merupakan perencanaan tahun 2014 lalu tetapi belum selesai. Sementara target murni 
di tahun 2015 ini baru mulai dilakukan di beberapa kabupaten seperti Bantaeng dan Luwu Timur namun masih 
dalam tahap konstruksi untuk  dengan total konstruksi 12 unit. Pada periode ini juga program BIRU Sulsel melakukan 
ekspansi ke beberapa wilayah baru yaitu Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Parepare, Bantaeng. Berikut 
pengembangan program selama periode Januari – Juni 2015 :
3.1. Pengembangan Program

Periode semester I (satu) tahun 2015 ini, program BIRU di Sulawesi Selatan fokus dengan sejumlah kegiatan 
yaitu:
3.1.1. Penyelesaian pembangunan untuk reaktor yang direncanakan pada tahun 2014 lalu khususnya 

reaktor melalui kerjasama pemerinth Sulsel Dinas ESDM Provinsi anggaran tahun 2014. 
Pada periode Januari – Juni 2015 program BIRU Sulawesi Selatan fokus menyelesaikan pembangunan 
reaktor biogas, khususnya biogas dengan kerjasama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 
2014. Pelaksanaan kegiatan ini baru dilakukan pada periode sekarang disebabkan beberapa hal:
•	 Merupakan akibat dari rentetan prosedur yang dilalui pada tahun 2014.
•	 Pada periode awal tahun 2015 yaitu sejak bulan Januari – Maret merupakan puncak musim 

hujan di wilayah Sulawesi Selatan sehingga sebagian besar konstruksi biogas terendam air yang 
mengakibatkan perlu waktu lama untuk penyelesaian satu unitnya. Hal ini terjadi di wilayah 
Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Pangkep.

•	 Khusus di wilayah Kabupaten Sidrap dan Wajo terjadi perubahan penerima bantuan sebagai akibat 
banyak user membatalkan minat dengan alasan tidak setuju untuk kontribusi karena mengira 
program BIRU adalah bantuan gratis dari seseorang yang akan menanggung seluruh biaya 
pembangunannya. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi melalui pertemuan formal dan door to 
door untuk memastikan kesediaan dalam berkontribusi, situasi politik di desa yang menjadi target 
pembangunan terganggu akibat adanya pemilihan kepala desa. Kendala lain juga belum adanya 
mitra pembangun di wilayah ini. Pada wilayah kabupaten Sidrap khususnya, penyebab perubahan 
calon penerima adalah pada awalnya semua calon penerima merupakan hasil identifikasi murni 
dari pemerintah Kabupaten Sidrap dengan berbagai pertimbangan politik.

•	 Kabupaten Pangkep juga mengalami keterlambatan selain faktor musim hujan, dipengaruhi 
juga kurangnya tukang terlatih sebab CPO KSU Bulusaukang yang bekerja di wilayah ini belum 
mempunyai tukng terlatih dari Pangkep sehingga harus didatangkan dari Kabupaten Maros. 
Sementara itu, sebagian tukang terlatih di Maros enggan bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya.

•	 Keterbatasan jumlah tukang terlatih di wilayah target pembangunan khususnya di Kabupaten 
Sidrap & Wajo.

•	 Harga material yang melonjak tinggi tidak sebanding dengan penetapan RAB yang dilakukan di 
akhir tahun 2013 lalu.

Strategi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan identifikasi masalah per 
daerah secara cepat bersama dengan tim ESDM Provinsi dan tim BIRU Sulsel dengan melibatkan CPO 
di masing-masing daerah. Hasil identifikasi tersebut menjadi acuan untuk mengambil tindakan teknis 
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yang tepat, serta melakukan perekrutan tukang lokal dengan metode on the job training serta mobilisasi 
tukang. Penjabaran dari strategi tersebut yaitu:
•	 Tim gabungan dari Dinas ESDM dan BIRU turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan 

calon penerima, terutama di Kabupaten Sidrap. Tujuannya untuk memastikan permohonan 
mereka dalam mendapatkan bantuan biogas sekaligus memastikan agar masyarakat mulai 
melakukan penggalian jika memang terbukti benar-benar ingin mendapatkan biogas. Khusus di 
kabupaten Sinjai, Pangkep dan Bulukumba kunjungan ke calon user hanya dilakukan oleh tim dari 
BIRU untuk memastikan bahwa galian masyarakat sudah siap.

•	 Di luar Kabupaten Sidrap, dilakukan perekrutan tukang yang berasal dari wilayah tersebut (Sinjai, 
Bulukumba, Pangkep) bahkan ada dari luar wilayah. BIRU menyiapkan 1 (satu) tukang ahli untuk 
bersama-sama tukang lokal membangun sambil memberikan penjelasan teknis konstruksi biogas 
dengan standar BIRU.

•	 Khusus di Kabupaten Sidrap dilakukan mobilisasi tukang dari Kabupaten Takalar dan Maros 
sejumlah 20 orang untuk membangun 30 unit.

Selama proses pembangunan di Kabupaten, tim gabungan terus melakukan monitoring intensif di 
titik-titik pembangunan termasuk memonitoring galian yang dilakukan masyarakat. Sampai akhir Juni 
2015, target pembangunan 200 unit kerjasama ESDM Provinsi, Hivos dan masyarakat penerima hanya 
mampu diselesaikan sebanyak 193 unit dan tercatat masih ada 7 unit sedang proses konstruksi. Dari 
jumlah tersebut tercatat 189 unit sudah menyala dan sisanya sedang dalam proses pengisian.

3.1.2. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II
Kerjasama pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik antara pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan, Hivos dan masyarakat calon penerima bantuan yang dimulai pada tahun 2014 sampai 
tahun 2015 akan segera berakhir pada 31 Desember 2015. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada 
periode ini telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi untuk rencana perpanjangan kerjasama sampai 
3 (tiga) tahun ke depan.

Koordinasi dan konsolidasi dilakukan melalui sekretariat kerjasama di tingkat provinsi yaitu Badan 
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan yang beranggotakan SKPD terkait- Dinas 
ESDM Provinsi sebagai penanggungjawab anggaran, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Peternakan 
Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Biro kerjasama gubernur, Biro Hukum gubernur, Inspektorat Provinsi, Biro 
keuangan, dan Hivos. Proses perpanjangan kerjasama ini melalui beberapa tahapan koordinasi yaitu:
•	 Rapat terbatas antara YRE Sulsel selaku wakil Hivos di Sulsel dengan BLHD Provinsi dan Biro 

Kerjasama Pemerintah. Dalam rapat tersebut disampaikan tatacara untuk memulai pembicaraan 
rencana perpanjangan kerjasama termasuk memastikan latar belakang perpanjangan kerjasama 
tersebut.

•	 Pengajuan surat dari Hivos kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi (BLHD) dengan perihal amandemen perjanjian kerjasama. Berdasarkan surat tersebut 
maka sekretariat mengundang semua anggota sekretariat untuk meeting pada tanggal 25 Mei 
2015 di aula pertemuan BLHD Provinsi untuk membahas bersama pasal-pasal amandemen 
perjanjian. Dalam hal ini, perwakilan biro hukum menjadi acuan semua pihak karena dari draft 
yang sudah ada disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang benar, baik tata bahasa 
maupun maksud/tujuan yang akan dituliskan dalam perjanjian tersebut.

•	 Meeting pada tanggal 30 Juni 2015 difasilitasi oleh sekretariat BLHD Provinsi adalah untuk fiksasi 
draft yang telah disusun berdasarkan meeting tertanggal 25 Mei 2015.

Output utama dari rangkaian proses tersebut adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk 
melanjutkan kerjasama tahap II (dua) yang akan dimulai pada Januari 2016 – 31 Desember 2018 yang 
tertuang dalam amandemen perjanjian kerjasama pemerintah provinsi Sulsel dan Hivos. Dalam pasal-
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pasal amandemen, hal mendasar yang mengalami perubahan selain pasal yang mengatur tentang 
waktu kerjasama dari 2 tahun menjadi 3 tahun, juga terkait pengelolaan carbon credit oleh Hivos. 
Dalam pasal yang mengatur hak dan kewajiban, salah satu pasal mengatur tentang pemberian hak 
pengelolaan carbon credit dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan kepada Hivos dengan ketentuan 
bahwa dana klaim carbon credit akan kembali digunakan untuk program biogas selanjutnya seperti 
penelitian, monitoring dan lain sebaginya yang berkaitan dengan program biogas di Indonesia. Pasal 
tambahan lainnya yaitu mengenai pasal berakhirnya kerjasama dimana ditambahkan 1 ayat bahwa 
kerjasama ini juga akan berakhir secara tiba-tiba jika pendanaan donor ke Hivos juga berhenti secara 
tiba-tiba.

Menurut rencana, penandatanganan kerjasama ini akan dilakukan oleh Gubernur bersama Pimpinan 
tertinggi Hivos di Indonesia yang diagendakan pada bulan Oktober 2015 bertepatan ulang tahun provinsi 
Sulsel atau pada saat launching biogas yang ke-1.000 unit di Sulawesi Selatan. Hal teknis yang dibicarakan 
terkait pelaksanaan tender diusulkan agar lebih awal. Biro keuangan mengusulkan agar perencanaan 
tahun 2016 sudah harus masuk pada tahun 2015 seperti proposal pengajuan bantuan biogas dari 
masyarakat (daftar nama penerima, alamat dan kelayakan teknis untuk mendapatkan biogas). Ini berarti 
bahwa Hivos sudah harus mempersiapkan calon user sebelum tahun anggaran berlangsung.

Beberapa evaluasi telah dilakukan bersama dalam forum koordinasi di sekretariat. Hal-hal yang dievaluasi 
yaitu pemerintah akan melakukan konsolidasi ke dalam agar proses administrasi bisa lebih awal dilakukan 
sehingga proses realisasi anggaran bisa lebih cepat. Hivos bersama YRE diminta untuk mempersiapkan 
mitra beserta tukangnya di wilayah target, bersama-sama mempersiapkan calon penerima.

Memasuki tahun kedua dalam perjanjian pertama (2014-2015) direncanakan ekspansi ke beberapa 
kabupaten baru yaitu kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Kepulauan Selayar dan Pare-pare 
sehingga total keseluruhan sebaran wilayah kerjasama sejak tahun 2014 sampai periode ini sudah ada 
11 kabupaten. Besarnya anggaran pemerintah adalah Rp. 2 Miliar dengan target konstruksi sebanyak 
270 unit. Anggaran pemerintah per unit sebesar Rp. 6.500.000,- termasuk pajak dan keuntungan 
rekanan. Subsidi Hivos sebesar Rp. 2.000.000,- dan kontribusi user sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga total 
harga per unit reaktor sebesar Rp. 10.000.000,-.

3.1.3. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015.
Sama halnya dengan pola kerjasama di provinsi, kerjasama dengan pemerintah di tingkat kabupaten 
juga mengikuti pola sharing cost antara pemerintah kabupaten dalam hal Dinas ESDM Kabupaten, 
Hivos dan masyarakat. 

Proses terjalinnya kerjasama ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi yang meminta 
program BIRU untuk melakukan koordinasi ke kabupaten yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) dan kabupaten yang menggunakan APBD-nya serta himbauan dari provinsi kepada kabupaten 
penerima DAK agar melakukan kerjasama dengan program BIRU. Selain itu, sesuai komitmen bersama, 
pemerintah provinsi menghimbau program BIRU agar tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah 
kabupaten dan provinsi dengan pola pembiayaan full atau gratis. Tujuannya agar provinsi Sulawesi 
Selatan mampu menyediakan sumber energi terbarukan bagi masyarakat dengan pemanfaatan bahan 
baku lokal yang akan mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan energi terutama elpiji bagi 
masyarakat. Jika kerjasama dilakukan dengan pola sharing maka akan semakin banyak reaktor biogas 
terbangun. Penerima DAK tahun 2015 ini meliputi Kabupaten Maros, Sinjai, Bone, Wajo, Bantaeng, 
Jeneponto dan Luwu.

Pada periode Januari-Juni 2015 ini telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi ke beberapa kabupaten 
penerima DAK yaitu Kabupaten Bantaeng, Maros, Barru, Wajo dan Jeneponto. Di periode ini telah 
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dilakukan penandatanganan dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan kabupaten Bantaeng. 
Ada pula yang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten 
Wajo. Kabupaten lain yang masih dalam tahap perencanaan dan pembicaraan awal untuk melakukan 
kerjasama yaitu Kabupaten Pangkep dengan APBD kabupaten dan kabupaten Jeneponto & Enrekang 
dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

•	Kabupaten Bantaeng. Kerjasama ini diawali dengan koordinasi awal yang dilakukan pada tahun 
2013 yang lalu melalui Pemkab Bantaeng. Pada saat itu belum ada tanggapan yang berarti. Kemudian, 
dilanjutkan koordinasi dengan Camat Bantaeng melalui volunteer yang memfasilitasi untuk melakukan 
field visit ke KSU Bulusaukang di Maros. Koordinasi kembali dilakukan pada akhir tahun 2014 untuk 
menindaklanjuti perkembangannya berdasarkan rekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi yang 
menyebutkan bahwa Kabupaten Bantaeng mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015. 
Tahap selanjutnya dilakukan meeting koordinasi dan konsolidasi pertama pada tanggal 22 Januari 
2015 dengan Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pertambangan yang dilanjutkan dengan koordinasi 
informal dengan Kepala Dinas Pertambangan untuk sampai pada kesepakatan kerjasama. Tahap akhir 
koordinasi adalah pertemuan dengan Bupati Bantaeng, Programme Manager BIRU, PC Sulsel dan CPO 
Pratama Butiti Jaya sekaligus penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan kotoran 
ternak menjadi biogas dan pupuk organik antara Pemkab Bantaeng dan Hivos. Dalam pembicaraan 
dengan Bupati Bantaeng beberapa hal yang menjadi inti adalah sebagai berikut:

1) Jika program dari Hivos terbukti memberikan manfaat dan kualitas yang baik bagi masyarakat 
maka pemkab Bantaeng akan menganggarkan pembangunan biogas dalam jumlah lebih besar. 

2) Bupati Bantaeng menginstruksikan kepada Dinas Pertambangan untuk menganggarkan sampai 
dengan 1.000 unit.

3) Dinas Pertambangan & Hivos diminta untuk menjalankan kerjasama ini secara baik, tidak 
melakukan mark-up dan bekerja sesuai standar teknis yang telah ditetapkan. Sesuai perjanjian 
kerjasama yang disepakati, pembangunan akan dilakukan pada 80 unit biogas dengan 
kapasitas 4 m3 dimana pemkab Bantaeng melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menganggarkan 
Rp 539.326.000,- dengan pengadaan material per unitnya senilai Rp. 6.704.500,- dan Hivos 
Rp. 160.000.000,- dengan subsidi per unit Rp. 2.000.000,-. Kontribusi masyarakat sebesar Rp. 
1.500.000,-. Total biaya satu unit reaktor adalah Rp.10.294.500,-. Sebaran pembangunan 80 
unit biogas ini berada di 3 kecamatan yaitu kecamatan Eremerasa, kecamatan Pa’jukukang dan 
kecamatan Bissappu.

•	Kabupaten Maros. Kerjasama dinas ESDM Maros & Hivos  untuk pembangunan biogas sudah dimulai 
sejak tahun 2013 lalu, namun kerjasama sharing pembiayaan baru dimulai pada periode ini dimana 
tahun 2015 ini. Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah penerima DAK. Kerjasama sharing cost 
antara pemkab Maros melalui Dinas ESDM sebagai penanggungjawab DAK, Hivos dan masyarakat 
ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama antara Bupati Bantaeng dan Programme 
Manager BIRU disaksikan oleh Kepala Dinas ESDM Maros beserta stafnya, PC Sulsel dan CPO KSU 
Bulusaukang. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan perencanaan untuk membangun 71 unit biogas 
berkapasitas 6 m3 dimana pemkab Maros melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menganggarkan Rp. 
590.590.000,- dengan pengadaan material per unitnya senilai Rp. 8.200.000,- dan Hivos sebesar Rp. 
144.000.000,- dengan subsidi senilai Rp. 2.000.000,- per unitnya. Kontribusi masyarakat adalah sebesar 
Rp. 1.690.000,-. Total biaya per unitnya sebesar Rp. 11.890.000,-. Sebaran pembangunan 71 unit biogas 
ini berada di 3 kecamatan yaitu kecamatan Bantimurung, kecamatan Cenrana dan kecamatan Camba. 

•	Kabupaten Barru. Kerjasama pembangunan biogas dengan pemkab Barru melalui Dinas ESDM Barru 
memasuki kerjasama tahap 2 yang sudah dimulai pada tahun 2014 lalu. Periode ini pemkab Barru 
merencanakan untuk membangun 67 unit reaktor biogas kapasitas 6 m3 dengan total anggaran Rp. 
610,788,750,- dengan pengadaan material/bahan dan peralatan per unitnya senilai Rp. 9.116.250,-. 
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Hivos menganggarkan Rp. 113,230,000,- dengan nilai subsidi per unitnya Rp. 2.000.000,-. Kontribusi 
masyarakat senilai Rp 1.690.000,-. Total anggaran per unitnya senilai Rp. 12.806.250,-. Perkembangan 
rencana kerjasama pada periode ini sudah sampai tahap finalisasi naskah PKS, KAK & RAB dan 
penandatanganan. Di samping itu juga telah dilakukan persiapan di lapangan untuk calon penerima 
biogas melalui sosialisasi dan verifikasi.

•	Kabupaten Wajo. Kerjasama dinas ESDM Wajo & Hivos untuk pembangunan biogas sudah dimulai 
sejak tahun 2014 lalu tetapi masih dalam lingkup koordinasi. Pada periode ini direncanakan untuk 
melakukan kerjasama pembangunan biogas dengan pola sharing melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Rencana kerjasama ini telah dikoordinasikan antara kedua belah pihak. Koordinasi yang dilakukan 
relatif lama sebab pihak pemkab pada awalnya menolak adanya kontribusi masyarakat dimana pemkab 
berpendapat bahwa selama ini masyarakat menerima bantuan gratis dari pemerintah sehingga 
khawatir akan timbul persepsi dari masyarakat calon penerima bahwa pemerintah memungut biaya 
dalam pembangunan biogas. Oleh sebab itu, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang dimulai 
pada tanggal 23 Januari 2015, 30 April 2015 dan 13 Juni 2015 sampai pada kesepakatan bersama untuk 
pola sharing. 

•	Kabupaten Bone. Tahun ini tidak lagi dilakukan kerjasama sebab pihak pemkab Bone tidak setuju  
dengan pola kerjasama cost sharing karena akan dibiayai gratis melalui DAK. Pihak Hivos bersama YRE 
juga memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi karena pengajuan biaya per unit biogas pada tahun 
2014 lalu melalui DAK terlalu tinggi meskipun masyarakat juga sudah ikut berkontribusi yaitu senilai 
Rp. 16.000.000,- ditambah kontribusi user/masyarakat Rp. 1.500.000,-sehingga totalnya menjadi Rp. 
17.500.000,- untuk ukuran 4 m3. Pihak Hivos hanya bisa menyetujui anggaran di kisaran 11 juta s/d 12 
belas juta rupiah untuk ukuran yang sama dengan memperhitungkan keuntungan rekanan, pajak dan 
lain sebagainya. Demikian juga untuk Kabupaten Sinjai sudah 2 tahun tidak ada kerjasama dengan 
Pemkab (ESDM Kabupaten) dengan alasan yang sama.

3.1.4. Rencana kerjasama dengan Kementrian ESDM-EBTKE, Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Hivos tahun 
anggaran 2015.
Proses dimulainya wacana kerjasama ini dilatarbelakangi oleh cita-cita besar dari pemerintah provinsi 
untuk bisa membangun biogas sebanyak-banyaknya. Pemprov telah memasukkan pengembangan 
bio-massa ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan biogas menjadi 
prioritas utama karena sejalan dengan program Gubernur Sulsel untuk peningkatan produksi 2 juta 
ekor sapi/kerbau sampai tahun 2018. Fakta ini diperkuat dengan hadirnya program BIRU di Sulsel 
yang dinilai punya kemampuan untuk mengimplementasikan pengembangan biogas dengan standar 
kualitas yag telah teruji dan terpercaya.

Oleh sebab itu, melalui Dinas ESDM Provinsi bidang Energi & Listrik, pemerintah provinsi mengajukan 
perencanaan kepada BAPPEDA provinsi untuk bisa mendapatkan porsi anggaran untuk target 
pembangunan biogas dan bekerjasama dengan Hivos untuk 1.000 unit setiap tahunnya. Pola 
pembiayaannya adalah sharing bersama Hivos dan masyarakat. Kemudian untuk mendukung rencana 
1.000 unit per tahun itu, tim ESDM provinsi juga mengajukan proposal langsung ke EBTKE dengan 
mekanisme pembiayaan sharing dengan Hivos dan masyarakat. Di periode ini EBTKE memberikan 
persetujuan untuk 400 unit pembangunan biogas berkapasitas 6 m3. 

Untuk rencana pelaksanaan kerjasama ini, pada 29 April 2015 dilakukan meeting bersama tim EBTKE, 
ESDM Provinsi Sulsel, Programme Manager BIRU, OFO, PC Sulsel di kantor EBTKE Jakarta yang bertujuan 
untuk membahas teknis pelaksanaan kerjasama ini. Hal-hal penting dalam diskusi yaitu mengenai 
anggaran sharing maing-masing pihak (EBTKE,  Hivos dan masyarakat) serta peran ESDM Provinsi, target 
calon penerima dengan kesepakatan sebagai berikut:
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1) Pembangunan biogas skala rumah tangga direncanakan di provinsi Sulsel dan Kabupaten 
Sumedang dengan menggunakan mekanisme keterlibatan masyarakat, Hivos dan Kementerian 
ESDM.

2) Program after sales service oleh Hivos antara lain:
o Kunjungan inspeksi saat minimal 40 % reaktor terbangun;
o Hivos akan membiayai 2 kali kunjungan inspeksi purna jual oleh CPO untuk memeriksa 

keberfungsian dari semua faktor. Kunjungan pertama sekitar bulan ke-9 setelah 
pembangunan dan yang kedua sekitar bulan ke-21 setelah pembangunan;

o Setiap reaktor akan dijamin sampai bulan ke-36 setelah pembangunan oleh Hivos.

3) Keterlibatan masyarakat senilai Rp. 1.540.000,- berupa:
•	 Pembersihan	dan	persiapan	lahan:	18	m2	@Rp.	20.000,-.
•	 Galian:	6	m3	@Rp.	80.000,-.
•	 Labours/pekerja:	7	OH	@Rp.	100.000,-.

4) Kementerian ESDM akan melakukan pembangunan biogas skala rumah tangga berupa full 
subsidi dengan mengurangi item pekerjaaan sebagaimana disebutkan dalam butir (3).

5) Pemprov Sulsel telah menyepakati mekanisme seperti yang telah disebutkan dalam butir (3) 
namun Pemkab Sumedang belum mengetahui hal tersebut dan akan dikonfirmasikan.

6) Akan disusun MoU antara Ditjen EBTKE, Kadis ESDM Provinsi Sulsel dan Hivos tentang mekanisme 
pembangunan biogas.

3.1.5. Stakeholder Meeting.
Stakeholder meeting merupakan forum konsultasi dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan 
implementasi BIRU. Pada periode ini stakeholder meeting dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015, dihadiri 
oleh 47 orang peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD tingkat provinsi dan kaupaten diantaranya 
wakil dari BAPPEDA provinsi, Biro Kerjasama, Biro Aset, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, 
Dinas Peternakan Provinsi, Kepala Dinas ESDM kabupaten Luwu Utara bersama staf, BAPPEDA Luwu 
Utara, Kepala Dinas ESDM Kab. Barru bersama staf, perwakilan dari Dinas ESDM Kab. Luwu Timur, 
perwakilan dari Dinas ESDM Kab. Bulukumba, perwakilan dari Dinas ESDM Takalar, perwakilan dari 
Dinas ESDM kab. Maros, perwakilan dari Dinas ESDM kab. Pangkep, perwakilan dari Dinas ESDM 
Kab. Enrekang, perwakilan dari Dinas ESDM Kab. Bantaeng, perwakilan dari Dinas ESDM kota Palopo, 
perwakilan dari ESDM Kab. Bone, pimpinan dan wakil pimpinan dari CPO.

Tempat pelaksanaan stakeholder meeting dilakukan di ruang pertemuan kantor BLHD Lt.3 gedung H 
kompleks kantor Gubernur Sulsel dengan agenda sebagai berikut:
•	 Pembukaan Kepala Badan BLHD Pemprov Sulsel.
•	 Presentasi BIRU Nasional dan Provinsi.
•	 Tanya-jawab dan diskusi.

Stakeholder meeting dipimpin langsung oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel 
dan selanjutnya diteruskan oleh Kepala Bidang. Adapun beberapa hal yang menjadi inti pembahasan 
dalam stakeholder meeting kali ini adalah:

1) Latar belakang dan sejarah kerjasama antara Program BIRU dengan pemerintah Provinsi Sulsel 
dilakukan di tahun 2012. Tahun 2013 mulai ada kontribusi dari APBD, 2014 DAK dan 2015 pa,ing 
tidak ada 2 program pembiayaan: APBN dan DAK.

2) Sulsel diharapkan menurunkan GHG emissions sebanyak 20%. 
3) Kondisi ekonomi masyarakat Sulsel memiliki ketimpangan yang cukup besar antara masyarakat 

mampu dan kurang mampu. Oleh karena itu, program biogas yang dapat menguatkan ekonomi 
masyarakat sangat dibutuhkan. Pengguna biogas bisa mengurangi konsumsi fossil fuel dan 
menggunakan pupuk dari biogas.
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4) Akses terhadap kredit masih menjadi tantangan terutama untuk memulai bisnis pupuk. 
5) Perubahan nama program dalam RPJMD: 2013-2015 Desa Mandiri Energi, 2016-2018 Program 

Ketahanan dan Kedaulatan Energi.
6) Perubahan besaran pembiayaan kegiatan pengembangan bio-energi dari APBD: 2014 1,5 M 

untuk 200 unit, 2015 2 M untuk 270 unit. 2016-2018: 7 M untuk 1.000 unit, total         21 M untuk 
3.000 unit.

7) Usulan pembangunan akan didasarkan kepada permintaan dari tingkat peternak.
8) Mekanisme pembiayaan harus jelas di pemerintah. Oleh karena itu KAK di perjanjian harus 

menjelaskan peran masing-masing lembaga, lampiran pendukung, dan termasuk payung 
hukumnya. 

9) Mekanisme yang dilakukan harus berupa hibah ke masyarakat walaupun alokasi dananya 
diperuntukkan bagi pengadaan material.

10) Peternak di Luwu Utara memiliki respon beragam, ada yang semangat dan ada yang ragu. Hanya 
percaya dengan apa yang mereka lihat. Penyadaran terhadap pemkab dan pemprov, serta 
masyarakat harus berkelanjutan dan dilakukan berkali-kali. 

11) Konsultasi dengan ESDM Jeneponto sudah dilakukan. DAK akan dibangun 70 unit. Jumlah 
area akan dilakukan expansi sesuai dengan human resources. Perlu adanya penambahan mitra, 
pembentukan kelompok tukang dan penambahan tukang.

12) Kepala Dinas ESDM Barru memandatkan akses adil dan merata terhadap pemanfaatan energi 
baru terbarukan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pendekatannya dengan mengembangkan 
sektor biogas melaui kerjasama dengan berbagai sektor.

13) Program BIRU diharapkan dapat menjadi contoh sukses di Luwu Timur. Kejelasan periode waktu 
anggaran dan cepatnya pelayanan. 

14) Lokasi MCA-I. Window 2 akan dibuka untuk PLTMH. Wilayah kerja Hivos-MCAI adalah Luwu Utara 
dan Timur. 

3.1.6. Ekspansi wilayah baru. 
Periode ini dipastikan ada penambahan wilayah kerja baru (ekspansi wilayah). Ekspansi ini 
dilatarbelakangi beberapa hal yaitu sebagai upaya pencapaian target BIRU, sebaran wilayah target 
pemerintah provinsi melalui kerjasama APBD dan kabupaten melalui kerjasama DAK, dan potensi 
wilayah terkait populasi dan jumlah peternak di suatu wilayah.

Penentuan wilayah kabupaten atau kota yang menjadi target pada periode ini lebih banyak dipengaruhi 
oleh kerjasama pembangunan biogas dengan pemerintah provinsi. Tahun anggaran 2015 ini, 
pembangunan ditargetkan untuk wilayah baru Luwu Timur, Luwu Utara, Kepulauan Selayar,  kabupaten 
dan 2 kotamadya (Palopo, Parepare). Untuk kerjasama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ada satu 
wilayah baru yaitu kabupaten Bantaeng, lainnya merupakan kerjasama lanjutan yang sebelumnya 
sudah dilakukan seperti kabupaten Maros, Barru, Wajo.

Sampai periode ini total kabupaten/kota yang menjadi target kerjaama dengan pemerintah provinsi 
sebanyak 7 (tujuh) kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ada 4 (empat) kabupaten, sehingga total 
kabupaten sampai periode ini menjadi 17 (tujuh belas) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya.

3.1.7. Promosi terutama di wilayah-wilayah yang baru.
Berdasarkan pengamatan, sejak akhir tahun 2014 lalu, kesadaran masyarakat di Sulsel umumnya mulai 
paham tentang biogas khususnya yang diimplementasikan oleh program BIRU. Hal ini ditandai dengan 
banyaknya permintaan dalam bentuk proposal pembangunan biogas yang masuk melalui Dinas ESDM 
Provinsi maupun langsung ke BIRU. Hanya saja, pemahaman masyarakat masih belum diikuti dengan 
kesadaran akan kemampuan untuk membangun dengan biaya sendiri. Khusus untuk wilayah kerja 
baru masih dibutuhkan aktivitas promosi dengan intensitas yang tinggi dan ragam yang bervariasi. 
Pada periode Januari-Juni 2015 bentuk promosi yang dilakukan oleh BIRU Sulawesi Selatan masih 
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melanjutkan bentuk-bentuk promosi sebelumnya yaitu melalui forum sosialisasi, awareness meeting, 
field visit, Focus Group Discussion (FGD), penyebaran brosur BIRU & leaflet bio-slurry, dan pameran. 

Selain itu, aktivitas promosi juga banyak mendapat support dari pemerintah tingkat provinsi dan 
kabupaten dalam bentuk persiapan masyarakat di wilayah yang menjadi target, key note speaker dalam 
kegiatan sosialisasi/ awarenness, koordinasi dengan tokoh-tokoh di tingkat kecamatan dan desa bahkan 
kelompok ternak/tani, keikutsertaan dalam forum-forum penting seperti MUSREMBANG dan pameran 
di tingkat provinsi dan kabupaten. Dukungan-dukungan seperti ini sangat membantu tim BIRU dalam 
pelaksanaan kegiatan promosi.

•	 Pertemuan dengan Masyarakat:
Periode Januari-Juni 2015 BIRU Sulawesi Selatan bersama CPO & pemerintah telah melakukan 
sosialisasi formal sebanyak 17 kali melalui forum sosialisasi dan awarenness meeting. Total peserta 
yang hadir sebanyak 670 orang, dengan rincian laki-laki: 611 orang dan perempuan: 59 orang. 
Kegiatan sosialisasi meeting dilakukan bersama dengan Dinas ESDM Provinsi dengan rincian sebagai 
berikut:

No.
Tanggal 

Pelaksanaan
Kegiatan Lokasi

1 12 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kabupaten Luwu Timur bertempat di aula 

kecamatan Berau

2 7 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kabupaten Luwu Utara bertempat di Desa Uraso, 

Desa Wonosari, Desa Mukti Sari

3 8 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kotamadya Palopo bertempat di Kelurahan 

Salutete

4 10 April 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting

Kotamadya Pare-pare bertempat di kelurahan 
Galung Malowang, Kelurahan Lompoe, Kelurahan 

Lemoe, Kecamatan Bacukiki

5 13 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kabupaten Selayar bertempat di desa Patikarya 

Kecamatan Bontosikuyu

6 13 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kelurahan Bontobangun kecamatan Bontoharu

Sementara itu, sosialisasi bersama dengan pemerintah Kabupaten (khususnya Dinas ESDM Kabupaten) 
telah dilakukan di beberapa tempat dengan rincian sebagai berikut:

No.
Tanggal 

Pelaksanaan
Kegiatan Lokasi

1 13 Maret 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kabupaten Pangkep

2 23 April 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting

Desa Mannaku Kecamatan Labakkang, Maros 
bertempat di Kecamatan Bantimurung aula kantor 

camat bantimurung

3 29 April 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kecamatan Cenrana di desa Lima Poccoe

4 28 April 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Kecamatan Camba di aula pertemuan kantor 

camat Bantimurung

5 30 Juni 2015
Sosialisasi &  Awareness 

Meeting
Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau

Selama periode ini juga dilakukan sosialisasi meeting khusus kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) 
serta kelompok tani yang berasal dari berbagai kabupaten di Sulsel bahkan PPL dari luar provinsi Sulsel 
seperti Sultra, Sulut, Ambon, Sulteng, Sulbar. Kegiatan ini dapat terlaksana karena pimpinan CPO UD. 
Bontomarannu tergabung dalam kelompok tani P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) 
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sebagai ketua kelompok. Lembaga pelatihan pertanian Batangkaluku Gowa selalu menempatkan dan 
menunjuk untuk menjadi kelompok yang menjadi salah satu pusat pelatihan/praktek pertanian. Dampak 
dari kegiatan ini adalah terbentuknya jaringan CPO untuk pemasaran biogas dan pupuk organik bio-slurry. 
Selama periode ini sudah ada beberapa permintaan pembangunan biogas melalui UD. Bontomarannu ke 
wilayah Sulbar maupun di wilayah Sulsel sendiri seperti dari kabupaten Barru dan Luwu (Belopa).
•	 Field Visit:

Kegiatan field visit selama periode ini hanya dilakukan 1 (satu) kali di KSU Bulusaukang. Pesertanya 
adalah perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok ternak/tani dari Kabupaten Bantaeng, serta staf 
Dinas Pertambangan Kabupaten Bantaeng.

•	 Pameran:
Pada periode Januari-Juni 2015, program BIRU Sulawesi Selatan mengikuti 6 kali pameran yaitu 
pameran MUSREMBANG Regional yang dilaksanakan di hotel D’Maleo Makassar atas fasilitas 
BAPPEDA Provinsi pada tanggal 5 Maret 2015, pameran MUSREMBANG Provinsi di hotel Clarion 
Makassar atas fasilitas BAPPEDA Provinsi Sulsel pada tanggal 30 Maret 2015, dan pameran peringatan 
hari lingkungan hidup sedunia tingkat provinsi Sulsel yang diselenggarakan atas kerjasama BLHD 
Provinsi & ASTRA di lapangan Macini Sombala pada tanggal 14 Juni 2015. 

Pameran di tingkat kabupaten dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara dan Bone dalam 
acara hari ulang tahun masing-masing daerah. Kegiatan pameran diinisiasi masing-masing daerah 
melalui Dinas ESDM Kabupaten, kecuali Kabupaten Bone yang diinisiasi langsung oleh CPO CV Rytma 
Green Sineergy bekerjasama dengan Dinas ESDM Bone. Dalam kegiatan pameran di masing-masing 
daerah ini program BIRU diminta untuk menyiapkan material pameran berupa maket, brosur, leaflet, 
tabloid BIRU, pupuk bio-slurry cair kemasan, serta banner (khusus di kabupaten Luwu Timur). 

Pada kegiatan pameran MUSREMBANG Regional dan provinsi, program BIRU diminta untuk 
menyiapkan display yang memuat informasi kerjasama pemerintah, demo menyalakan kompor, 
bio-slurry padat dan cair, kascing, budidaya cacing, serta hasil panen berupa sayuran dan beras semi 
organik yang telah diproduksi masyarakat pengguna bio-slurry. 

Pengunjung yang datang ketika pelaksanaan pameran MUSREMBANG Regional yaitu Wakil Gubernur 
Sulawesi Tenggara, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, BAPPEDA provinsi Sulut, Sulteng dan Sulbar, 
Dinas ESDM Sultra, Dinas ESDM Sulut, BAPPEDA Kabupaten Buton, Bank Indonesia di Sulsel dan lain-
lain. Pada kesempatan ini, stand BIRU Sulsel mendapatkan kunjungan dari anggota DPRD Provinsi, 
BAPPEDA Jeneponto, Kadis Peternakan Provinsi, dan lain sebagainya. Di sela-sela kunjungannya, 
Wakil Gubernur Sultra meminta kepada BAPPEDA provinsi Sultra untuk bisa melakukan kerjasama 
pembangunan biogas, sama halnya kerjasama antara pemprov Sulsel, Hivos dan masyarakat.

3.1.8. Rekruitmen mitra pembangun BIRU.
Periode Januari-Juni 2015 ini, mitra pembangun BIRU di Sulawesi Selatan berjumlah 8, yaitu:

Nama CPO Wilayah Kerja Tipe Lembaga Start Contract

KSU Bulusaukang Maros, Pangkep, Barru Koperasi 2013

UD Bontomarannu Takalar, Gowa, Jeneponto Usaha Dagang 2012

CV. Rytma Green Sinergy Bone, Sinjai CV 2014

Mason Group Mandiri Sinjai Kelompok Tukang 2014

Mason Group Mitra Sarana Kuba Bulukumba Kelompok Tukang 2014

Mason Group Mabarakka Enrekang Kelompok Tukang 2014

CV Pratama Butiti Jaya Bantaeng CV 2015

CV Nur Indah Karya Wajo CV 2015
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Pada periode ini secara umum kemitraan dengan 8 lembaga tersebut masih berjalan sesuai kontrak 
kerjasama, kecuali 1 mitra pembangun yaitu CPO KSU Bulusaukang yang pada periode ini mengalami 
penurunan kinerja. KSU Bulusaukang cenderung hanya menunggu support dari tim BIRU untuk 
melakukan aktivitas promosi padahal dalam periode ini target pembangunan untuk kerjasama dengan 
pemerintah mencapai 151 unit terdiri dari DAK 71 unit, APBD Provinsi 30 unit dan rencana APBN 50 
unit. Kurangnya promosi dikhawatirkan akan kesulitan memperoleh data calon user yang benar-
benar sepakat dengan pola cost sharing sebab proses untuk mendapatkan calon user yang bersedia 
berkontribusi tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 kali sosialisasi, bahkan diperlukan pendekatan 
personal. Oleh sebab itu PC telah melakukan pendekatan personal dengan pengurus. 
•	 Rekrut Mitra Baru. 

Periode ini sudah ada 3 calon mitra baru yaitu Yayasan Petta Haji Hasbullah yang berkedudukan di 
Kabupaten Luwu Utara, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammdiyah (MPMM) di Kabupaten 
Luwu Timur, CV Mega Mulia di Kabupaten Barru. Terhadap ketiga calon CPO sudah dilakukan 
assement dan saat ini sedang dalam penyusunan matrix hasil assessment. Khususnya calon CPO Luwu 
Utara dan Luwu Timur juga secara simultan dilakukan proses magang ke CPO UD Bontomarannu 
yang saat ini dipercaya oleh pemprov untuk menangani pengadaan material di dua wilyah tersebut. 
Jika dilihat dari analisa sementara, ketiga calon CPO ini memiliki potensi besar untuk menjadi CPO 
karena mereka memiliki pengalaman di wilayahnya masing-masing terutama dalam hal bekerjasama 
dengan kelompok-kelompok tani/ternak yang juga merupakan sasaran target BIRU.

3.1.9. Quality Inspection & Technical Issue.
•	 Pelatihan Tukang:

Pelatihan tukang dan supervisor di kabupaten Bantaeng oleh CV. Pratama Butiti Jaya dilaksanakan 
dari tanggal 16 april s/d 24 April 2015. Menurut rencana, yang ikut pelatihan sebanyak 10 orang 
akan tetapi yang hadir hanya 4 orang termasuk supervisor. Hasil evaluasi dilapangan dan teori, dari 
keempat peserta yang hadir dua orang (satu tukang dan satu supervisor) yang bisa dinyatakan lulus 
dan berhak mendapatkan ID tukang BIRU. Selain itu, untuk menambah jumlah tukang di beberapa 
wilayah maka upaya yang dilakukan untuk memberdayakan tukang lokal adalah melalui monitoring/
pendampingan dari tukang senior yang sudah terlatih seperti di Maros, Bulukumba dan Barru.

•	 Analisa Penggunaan Material Alam:
Latar belakang pelaksanaan analisa penggunaan material adalah banyaknya keluhan CPO maupun 
mitra lainnya (terutama rekanan pemerintah) terkait penggunaan material alam seperti batu bata, 
semen, pasir dan batu pecah yang tidak cukup padahal berdasarkan RAB BIRU telah ditetapkan 
jumlahnya sesuai yang didropping ke titik pembangunan. Tim Sulsel telah melakukan beberapa 
kajian terkait kekurangan material dimaksud, misalnya dengan melakukan pengamatan secara 
seksama selama pembangunan berlangsung oleh QI, mengumpulkan beberapa ukuran batu bata 
yang mendekati ukuran SNI, melakukan koordinasi dengan BTO di Jakarta serta QI di wilayah lain, 
namun sampai saat ini belum dapat memberikan hasil yang optimal.
Oleh sebab itu, QI melakukan analisa perhitungan material bersama tukang di titik pembangunan 
dengan metode membuat takaran dari balok dan papan (persegiempat) ukuran. Takaran ini yang 
digunakan untuk menakar kebutuhan pasir, semen, batu pecah dalam setiap bagian konstruksi.

•	 Quality Control:
Jumlah reaktor yang telah dilakukan Quality Control selama periode  ini sebanyak 148 unit. Temuan 
yang paling menonjol yaitu di Kabupaten Takalar (dibangun oleh CPO UD Bontomarannu) mengalami 
kerusakan pada tutup outlet. Hal ini desebabkan karena campuran yang tidak sesuai sehingga 
direkomendasikan untuk mengganti semua yang rusak. Untuk bangunan CPO KSU Bulusaukang, 
temuan yang ada yaitu ada 5 reaktor tidak menyala walaupun sudah diisi penuh. Dari temuan yang 
ada diketahui bahwa ada kelebihan penggunaan cat oleh tukang.
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3.1.10. Pelatihan & pelayanan purna jual.
Target ASS I dan II pada periode ini masing-masing 56 unit dan 13 unit. Akan tetapi selama baru 9 unit 
yang mendapatkan ASS I dan belum ada ASS II. Penyebabnya adalah semua mitra pembangun pada 
awal periode ini masih menyelesaikan pembangunan tahun sebelumnya.

•	 Pelatihan untuk Pengguna BIRU & Pemanfaatan Ampas Biogas (Bio-slurry):
Target user yang akan mendapatkan pelatihan di periode ini mencapai 172 unit dan bio-slurry 
training 445 user. Yang terlaksana, user training hanya 37 user dan bio-slurry training hanya 16 user. 
Rendahnya pelaksanaan user dan bio-slurry training karena semua mitra melakukan door to door. 
Cara ini telah menjangkau semua target namun tidak ada dokumentasinya sehingga akan dilakukan 
user dan bio-slurry training dalam bentuk formal pada periode mendatang.

•	 ToT Bio-slurry untuk CPO:
Pada periode ini, program BIRU Sulsel memberikan dukungan kepada mitra pembangun mengenai 
peningkatan kapasitas melalui ToT Bio-slurry yang dilakukan di 2 tempat berbeda yaitu di Kabupaten 
Wajo bertempat di ruang meeting PT Energy Epic Sengkang dan di reaktor desa Maminasae 
Kecamatan Gilireng pada tanggal 25 Maret 2015 dan bertempat di secretariat kelompok tani multi 
agro kabupaten Bulukumba pada tanggal 26 Maret 2015. CPO yang hadir yaitu Mason Group 
Mabaraka 2 orang (coordinator dan supervisor), CPO CV Rytma Green Sinergy 3 orang (Direktur, 
1 supervisor, 1 staf lapangan), CV Nur Indah Karya 5 orang (Koordinator lapangan, 2 tukang, 2 
user), Mason group Mitra Sarana Kuba 9 orang (1 koordinator, 3 tukang 5 partisipan lainnya), UD 
Bontomarannu 3 orang (1 pimpinan, sekretaris, 1 staf lapangan), Mason Group Mandiri 2 orang (1 
koordinator, 1 tukang).

Materi ToT umumnya tidak ada yang baru, sama seperti materi tahun-tahun sebelumnya. Umumnya 
pertanyaan peserta lebih kepada bagaimana komposisi untuk membuat pakan ikan.

4. Tantangan dalam  Pelaksanaan Program
4.1. Tantangan Ekternal

Tantangan terkait ekternal di periode ini lebih kepada tantangan terkait calon user. Program kerjasama 
multipihak untuk pembangunan biogas rumah dengan melibatkan kontribusi masyarakat di Sulawesi Selatan 
baru dilakukan tahun 2014 ini. Sementara itu, masyarakat Sulawesi Selatan khususnya petani/peternak selama 
bertahun-tahun sudah terbiasa dengan bantuan yang bersifat gratis. Tantangan terberat adalah:
•	 Meyakinkan calon user untuk bisa ikut berkontribusi dan menyiapkan galian, konsumsi, serta akomodasi 

tukang selama bekerja. 
•	 Membutuhkan waktu yang lama dalam meyakinkan calon user.
•	 Keengganan calon user dalam berkontribusi karena pemahaman bahwa bantuan pemerintah adalah gratis. 

4.2. Tantangan Internal
Tantangan internal program adalah:
•	 Kesesuaian RAB Program BIRU yang telah menjadi SOP dengan faktual penggunaan material di 

lapangan yang volumenya lebih besar. 
Material dimaksud adalah pasir, semen, bata merah, batu pecah.

•	 Kurangnya tenaga tukang terlatih.
Sebagian besar tukang BIRU yang telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2011 sampai 2013 telah tidak aktif.

•	 Keterbatasan Jumlah Personil Tim BIRU. 
Wilayah kerja BIRU di Sulawesi Selatan yang  luas dengan jarak tempuh yang jauh, berbanding terbalik 
dengan jumlah personil BIRU. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah baik tingkat provinsi maupun 
kabupaten maka cakupan wilayah kerja BIRU akan meliputi 19 kabupaten periode ini. Sementara, penyebaran 
CPO belum merata di 11 kabupaten tersebut.
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•	 Manajemen CPO. 
Sampai periode ini belum ada mitra yang tata kelola lembaganya menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat 
dari tidak adanya ketersediaan data di masing-masing mitra sehingga sulit untuk mendapatkan informasi 
terbaru terutama terkait kerjasama pemerintah.

5. Rencana Pelaksanaan Program Juli - Desember 2015
Target pembangunan tahun ini adalah 500 unit. Sampai periode ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi 
dan kabupaten dengan total rencana konstruksi 542 unit belum termasuk 400 unit rencana kerjasama dengan 
kementrian, Hivos dan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut maka rencana pelaksanaan dan pengembangan 
program periode selanjutnya, sebagai berikut:
•	 Rekrutmen staf baru.
•	 Penambahan mitra pembangun. 
•	 Pengembangan kapasitas mitra pembangun terutama menyangkut pelatihan tukang dengan metode magang 

atau on the job training.
•	 Pelaksanaan user dan bio-slurry training
•	 Pelaksanaan ASS I dan II.
•	 Sosialisasi dan promosi regular maupun non regular (bersama dengan pemerintah, pameran, pembagian brosur, 

leaflet, field visit, dan lain-lain).

6. Rekomendasi Program
6.1. Internal Program

Diharapkan adanya penambahan staf baru terutama QI. Hal ini didasarkan atas tantangan yang dihadapi seperti 
penjelasan sebelumnya. Selain itu, diharapkan juga adanya dukungan program dalam menemukan pola yang 
efektif untuk membantu mitra memperbaiki sistem manajemennya, terutama mengenai data.

6.2.  Eksternal Program
Dalam konteks rekomendasi untuk eksternal program lebih kepada saran atau masukan yang mungkin 
bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk 
mensosialisasikan bantuan biogas melalui program BIRU bukan bantuan gratis sehingga sangat dibutuhkan 
peran aktif masyarakat untuk berkontribusi.
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