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Abstrak  

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di 

Desa Long Lunuk dan Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai 

Kabupaten Mahakam Ulu. Latar belakang dari penelitian ini adalah, kebutuhan 

masyarakat pedalaman akan pembangunan oenerangan atau listrik untuk 

mempermudah masyarakat dalam mengerjakan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu, 

masyarakat juga perlu menunjukkan partisipasi yang tinggi untuk menjaga agar 

pembangunan yang sudah ada tetap terawatt dan berrahan hingga beberapa 

tahun kedepan. Penilitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Long Lunuk dan 

desa Long Pahangai. Teknik pengumpulan data dengan sumber data diperoleh 

dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan deskripsi serta penjelasan tentang variabel yang 

diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Hubermen, diawali dengan 

Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini penulis mendapan gambaran secara umum mengenai 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu masyarakat selalu aktif dalam 

berpartisipasi mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang besar. Penulis 

berharap agar partisipasi masyarakat tetap berlangsung lama demi pembangunan 

jangka panjang yang dibutuhkan. 

 

Kata Kunci: partisipasi masyarakat dalam pembangunan pembangkit listrik 

tenaga surya. 

 

Pendahuluan   

Sejak awal tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai 

macam kebijaksanaan dalam program perencanaan pembangunan pedesaan yang 

ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara kondisi sosial, ekonomi desa 

masih memprihatinkan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu ditujukan 
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untuk perubahan kehidupan mereka menjasi lebih baik. Perencanaan dan 

implementasi pembangunan harusnya berisi usaha untuk memberdayakan 

masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber 

ekonomi. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka menjadi lebih mandiri, 

percaya diri dan bertanggung jawab.  

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan 

di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu 

dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat 

secara aktif. Partisipasi masyarakat sangat membantu terhadap pembangunan 

yang dilakukan di daerahnya, baik dari segi materil maupun tenaga serta 

dukungan dari masyarakatnya sendiri. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang, maupun pendek.  

Masyarakat Indonesia khususnya daerah pedalaman yang pada saat ini 

sedang dalam proses pemekaran daerah tentunya sangat membutuhkan 

pembangunan yang lebih baik. Permasalahan yang sering terjadi di daerah 

pedalaman yaitu masalah penerangan atau listrik. Setelah tahun 2015, pemerintah 

akhirnya melakukan pembanguna listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

yang ramah lingkungan. Pembangikt listrik ini juga dapat meringankan biaya 

ekonomi masyarakat karena sangat ekonomis. Dalam Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga surya ini, masyarakat turut berpartisipasi didalamnya baik dari 

perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan pemeliharaan. Perencanaan yang 

dilakukan adalah seperti ikut serta dalam MURENBANGDES dan 

menyumbangkan ide-ide dan pikirannya, dalam pelaksanaannya masyarakat ikut 

serta ke lapangan untuk melakukan pembangunan dan dalam menikmati hasil, 

masyarakat melakukan iuran rutin dan merawat Pembangkit Listrik tersebut. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat diartikan Isbandi (2007:27) sebagai keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya dalam mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Conyers (dalam Supriatna 2000:211), mengemukakan beberapa alasannya 

mengapa partipasi  masyarakat menjadi penting dalam sebuah pembanguan, yang 

pertama merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, 

kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program 

pembangunan serja proyek-proyek akan gagal. Kedua, menunjukkan bahwa 

masyarakat akan lebih mempe rcayai proyek atau program pembangunan jika 

merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka 

akan lebih mengetahuo seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyao rasa 

memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan 

suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam permbangunannya.  
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Beberapa definisi di atas mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah, 

menyumbang tenaga dan pikirannya untuk melakukan pembangunan yang mereka 

butuhkan tanpa harus merasa rugi. Masyarakat dengan kesadarannya sendiri 

datang bergabung untuk sama-sama bekerja, dan saling membantu, serta 

meluangkan waktunya mengikuti berbagai musyawarah dalam perencanaan 

pembangunan.  

 

Pembangunan Daerah 

Lincoln Arsyad (1977) mengatakan bahwa pembangunan daerah 

merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh anggota 

masyarakat mengelolan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

pertumbuhan ekonomidaerah tersebut.  

Pembangunan juga merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber 

daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya 

guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan 

menepati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan 

kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang kebih baik. (Effendi, 2002). 

Secara umum, pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan seluruh anggona masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu.  

 

Pembangunan Desa 

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan di desa 

secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang sesuai anttara 

pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, 

pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat 

memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong 

masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. 

Menurut Tjokromijojo (1990), pembangunan desa adalah pembangunan 

yang sepanjang prosesnya masyarakat desa diharapkan berpartisipasi secara aktif 

dan dikelola di tingkat desa. Pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah 

terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan 

terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha 

yang menyeluruh. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang 

bermaksud mengadakan penggambaran, pemeriksaan, dan pengukuran terhadap 
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gejala tertentu dan bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena 

sosial. Dengan sumber data : Data Primer dan Data Sekunder. 

Dengan dasar ini penulis menentukan sebagai informan adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai key informant Camat Kecamatan Long Pahangai 

2. Sebagai informant Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, dan 

Operator PLTS di desa Long Lunuk dan Desa Long Pahangai.. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian  
 Dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa Long Lunuk 

dan Long Pahangai, penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi yang 

ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pembangunan. 

        Seperti yang dikatakan oleh Pak Lawing Ngau. S,Pd sebagai Camat 

Kecamatan Long Pahangai bahwa : 

“Sebagai masyarakat desa kita sangat mengharapkan pembangunan yang 

seperti ini (Penerangan), karena meskipun kita kaya akan sumber daya alam 

tetapi kita kurang akan sumber daya manusianya. Oleh sebab itu 

masyarakat sangat bersemangat untuk merawat dan menjaga apapun yang 

sudah dibangun oleh pemerintah didaerah kita. Dan saya sebagai orang 

yang ikut serta dalam mengajukan pembangunan Pembangkit Listrik ini, 

saya sangat mengawasi dengan ketat masyarakat yang sudah dipercayakan 

untuk mengelola dan merawat Pembangkit Listrik tersebut. Masyarakat 

yang yang ditugaskan ini dipekerjakan di desa atau di kantor camat. Mereka 

ditugaskan untuk membantu administrasi desa pada saat mereka tidak turun 

untuk mengecek lapangan tempat PLTS tersebut dibangun.  

Seperti yang sudah disampaikan oleh pak Camat Kecamatan Long Pahangai 

bapak Lawing Ngau, bahwa dia memberikan pengawasan yang benar-benar ketat 

kepada masyarakat yang dipercayakan untuk mengurus tempat Pembangkit 

Listrik tersebut agar tetap melakukan pekerjaan dengan benar dan teliti dan 

tentunya harus berhati-hati. Masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola 

PLTS ini disebut dengan Operator PLTS. 

 Dan Yang dikatakan Pak Lorensius Batoq Lapah Kepala Desa Long Lunuk 

Lama adalah : 

“Saat ini partisipasi masyarakat masih ada dilihat dari bagaimana 

masyarakat membayar dengan rutin iuran yang sudah ditentukan, dan juga 

masyarakat sangat menghargai apa yang sudah didapatkan dari pemerintah 

dan masyarakat hanya menikmati saja. Iuran yang masyarakat bayar setiap 

bulan juga tidak membebankan karena masih terjangkau dan murah.” 

Melihat dari penjelasan pak Lorensius Batoq bahwa masyarakat 

menunjukkan partisipasinya melalui pembayaran secara rutin yang dilakukan 

setiap bulan meskipan sempat mengalami kecurangan dan membuat masyarakat 

yang lain menjadi kurang berpartisipasi, tetapi sekarang sudah kembali seperti 
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semula dan mulai berjalan lancar. Pembayaran yang dilakukan juga termasuk 

hemat dan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat desa. Setelah penulis 

mewawancarai Pak Lorensius Batoq Lapah penulis mendapatkan informasi 

tentang hasil dari iuran masyarakat ini akan disimpan dan digunakan sesuai 

dengan keperluan atau kebutuhan dari Pembangkit Listrik tersebut.   

Selain tentang iuran, hal yang paling penting bagi penulis adalah tempat 

pembangunan Pembangkit Listrik ini, yang tentunya tidak akan dapat dibangun 

apabila tidak ada tempat ataupun lokasi yang memungkinkan untuk dilakukannya 

pembangunan Pembangkit Listrik ini. Dilihat dari keadaan topogfafi desa, tempat 

pembangunan ini harus ditempat yang tinggi atau dataran tinggi yang jauh dari 

aliran sungai dan terhindar dari banjir. Maka masyarakat manghibahkan tanahnya 

yang ada di daerah tinggi dan srtategis untuk pembanguan Pembangkit Listrik 

tersebut dan masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan 

tempat Pembangkit Listrik ini adalah pak Hendrikus Juk yang dulunya menjabat 

sebagai kepala desa Long Lunuk Baru dan sangat mendukung pembangunan ini.  

Menurut pendapat pak Lorensius Liah sebagai Sekretaris Desa Long Lunuk 

yang mengatakan bahwa: 

“partisipasi masyarakat itu tidak hanya dilihat dari sesuatu yang besar 

tetapi berawal dari sesuatu yang kecil atau sederhana, mulai saja dari 

kepedulian masyarakat saat kabel-kabel listrik yang ada di sekitar rumah 

mereka mulai tidak beraturan akibat cuaca yang kurang baik seperti angin 

kencang dan hujan deras”. 

Dan menurut Pak Martinus Tanting Lasah bahwa dia lebih melihat 

dari partisipasi masyarakat sebagai operator PLTS yaitu operator yang siap 

melayani 24 jam masyarakat yang menikmati PLST tersebut, harus sigap 

terhadap lokasi pembangunan Pembangkit Listrik tersebut agar tetap 

diawasi dan mengecek setiap tiga kali dalam seminggu. Sama seperti yang 

dilakukan oleh Camat Kecamatan Long Pahangai Pak Lawing Ngau, Pak 

Martinus Tanting mengawasi operator jaringan dengan membuat satu daftar 

hadir pegawai yang harus diisi di ruangannya. 

Melihat dari pendapat kedua sekretaris desa di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa partisipasi yang diinginkan oleh pemerintah desa tidaklah harus besar dan 

harus diketahui oleh seluruh masyarakat, melainkan masyarakat perlu 

memperhatikan sesuatu yang lebih kecil dan sederhana terdahulu untuk melihat 

sesuatu yang besar. Kabel-kabel yang tidak beraturan meskipun terlihat mudah 

atau masalah kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah bisa saja sangat 

berbahaya bagi masyarakat dan pembangunan Pembangkit Listrik tersebut. Maka 

masyarakat selalu sigap untuk melaporkan dan memperbaiki dengan segera agar 

tidak merusak dan mengganggu aliran lain.  

 Selanjutnya, selain masalah pengkabelan masyarakat juga ikut menjaga 

perkembangan Pembangkit Listrik ini dengan saling mengawasi masyarakat lain 

yang mencurigakan untuk melakukan pencurian daya, karena daya yang diberikan 

terbatas dan dipergunanakan sebisa mungkin untuk penerangan yang diperlukan. 

Karena pernah tercadi kecurangan oleh masyarakat tertentu akhirnya operator 
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jaringan dan kepala desa serta staf pemerintah desa lainnya menjadi lebih 

memperketat penjagaannya terhadap Pembangkit Listrik ini dengan cara 

menyuruh masyarakat membuat surat pernyataan pada saat pengaliran Tenaga 

Surya ke rumah mereka agar apabila terjadi kecurangan masyarakat dapat 

betanggung jawab dan harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi yang 

diberikan adalah member peringatan lisan terdahulu, daa apabila mesih 

melakukan kecurangan maka akan diberikan peringatan secara tertulis, dan jika 

masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan dicabut dan tidak akan 

dipasangkan lagi. Bagi yang melakukan pecurian daya dalam hitungan sangat 

besar maka akan dilakukan pencabutan langsung tanpa peringatan terdahulu.  

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Martinus Tanting, beliau memperhatikan 

partisipasi masyarakat yang menjadi operator PLTS tersebut. Operator PLTS siap 

turun 24 jam saat diperlukan di lapangan untuk memperhatikan dan memperbaiki 

apapun yang rusak atau terganggu dalam pembangunan pembangkit listrik ini. 

Seperti pada saat mesin PLTS mati secara tiba-tiba, mereka harus dengan cepat 

menuju lokasi untuk melihat dan memperbaiki, meskipun hal tersebut terjadi pada 

saat jam malam atau tengah malam, dan juga dini hari, waktu dimana semua 

orang sedang beristirahat mereka harus tetap memeriksa Pembangkit Listrik ini.  

Untuk mengetahui kehadiran operator PLTS ini, Pak Martinus Tanting 

membuat absen yang tercantum namanya serta nama operator PLTS dan absen 

tersebut harus diisi di ruangannya, untuk menghindari kecurangan operator 

sendiri karena mereka harus hadir di kantor desa untuk membantu administrasi 

desa pada saat mereka tidak turun ke lapangan lokasi pembangkit Listrik tenaga 

surya tersebut. 

Selain partisipasi masyarakat, penulis juga ingin mengetahui apa saja faktor 

pendukung dan penghambat pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Seperti yang dikatakan yang oleh Pak Luhau Djalaq Kepala Desa Long Pahangai 

1 bahwa:  

 “Faktor pendukung masyarakat dalam berpartisipasi adalah kepuasan 

masyarakat terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Saat 

merasa puas masyarakat menjadi semangat untuk menjaga dan merawat 

Pembangkit Listrik ini. Faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah 

masyarakat sendiri yaitu, ketika masyarakat lain melakukan kesalahan 

seperti yang sudah terjadi yaitu pencurian aliran, masyarakat yang lain yang 

merasa tidak pernah curang menjadi malas untuk melakukan pembayaran 

atau iuran rutin setiap bulan. 

 Bukan hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melainkan juga sesuai 

dengan keadaan lingkungan masyararakat, seperti pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya ini. Dengan adanya pembangunan ini, secara ekonomi 

meringankan pengeluaran biaya hidup masyarakat dari yang biasanya.  

Sebagai masyarakat pedalaman yang mayoritasnya adalah petani, tentunya 

masyarakat akan sering melakukan pekerjaan diladang dan selalu pulang pada 

saat sore hari dimana aktivitas masyarakat sulit untuk dikerjakan dalam keadaan 
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yang semakin gelap. Namun sekarang masyarakat tidak merasa terbebani lagi 

oleh pekerjaan hingga malam yang dilakukan karena, sudah adanya penerangan. 

Hal-hal tersebut menjadi pendukung bagi masyarakat sehingga masyarakat 

menjadi semakin semangat untuk berpartisipasi. 

Faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipati 

yaitu tidak semua masyarakat merasa puas atas pembangunan yang diberikan 

terutama masyarakat yang memiliki peralatan rumah tangga elektronik yang 

banyak seperti mesin cuci, kulkas, televisi dan yang lainnya. Sesuai dengan jatah 

yang dibagikan kepada masyarakat secara merata yaitu 450 watt dalam sehari 

untuk setiap rumah , tentu tidaklah cukup untuk peralatan elektronik tersebut. 

Oleh sebab itu, ada beberapa masyarakat melakukan kecucarangan dengan 

memanipulasi daya agar mereka dapat menggunakan semua peralatan elektronik 

rumah tangga yang mereka miliki. 

 Kemudian penulis juga melakukan wawancara mengenai kondisi lokasi 

Pembangkit Listrik tenaga Surya tersebut.  

 Pak Oktavo Jatitama sebagai Operator PLTS Long pahangai mengatakan 

bahwa: 

“Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya sekarang mengalami beberapa 

kerusakan yaitu pada CombinerBox yaitu alat yang mengalirkan listrik ke 

rumah warga mengalami kerusakan akibat kelalaian masyarakat sendiri. 

Selain itu, lantai tempat elemen-elemen Pembangkit Listrik Tenaga Suryaa 

ini juga mengalami keretakan akibat banjir”. 

Lokasi tempat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Long 

Pahangai terletak berdekatan dengan kantor Kecamatan Long Pahangai, tentunya 

masih ada di daerah pemukiman warga. Meskipun daerah tempat pembangunan 

Pembangkit Listrik ini adalah gunung tetapi banjir masih bisa memasuki karena 

hujan yang sangat deras sehingga air hujan dapat masuk ke dalam Rumah Energi 

tersebut. Kerusakkan pada CombinerBox terjadi akibat kesalahan warga dalam 

melakukan penebangan pohon di daerah desa Long Pahangai. Pohon yang 

ditebang jatuh tepat mengenai tiang kabel listrik yang di sambungkan ke rumah 

masyarakat sehingga terjadinya konslet dan merusak elemen yang berhubungan 

langsung dengan pengaliran listrik ke rumah masyarakat.  

 Selanjutnya pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Huvat Juk 

sebagai Operator PLTS desa Long Lunuk dan beliau mengatakan bahwa : 

  “Di desa Long Lunuk kami sudah memikirkan tentang hal ini, bahwa 

harus  mencari tempat yang benar-benar aman untuk melakukan pembangunan 

 Pembangkit Listrik tersebut karena ini merupakan pembangunan jangka 

 panjang dan harus dijaga dengan ketat. Lokasi tempat pembangunan masih 

 utuh dan masih bagus, masih terlihat sama dengan keadaan awal 

 pembangunan”. 

Lokasi tempat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa 

Long Lunuk terletak di daerah ladang masyarakat yang menghibahkan tanahnya. 

Lokasi ini terdapa didaerah gunung sekitar 3 Km dari pemukiman warga. Untuk 

menuju lokasi pembangkit listrik ini, penulis harus mengendarai sepeda motor, 
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dan melewati landasan pesawat Datah Dawai, dan melewati jalan yang menuju 

kecamatan Long Pahangai. Penulis juga tidak dapat menggunakan pakaian dinas 

karena keadaan jalan yang tidak memungkinkan karena belum di aspal. 

 Hasil wawancara ini menunjukan bahwa berdasarkan dari informasi baik 

key informan maupun informan dan hasil observasi secara langsung oleh peneliti, 

mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya di desa Long Lunuk dan desa Long Pahangai Kecamatan Long 

Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Partisipasi Masyarakat sangat terlihat dan 

sangan membantu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut maka 

oleh sebab itu partisipasi masyrakat sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan 

demi lancarnya pembangunan penerang listrik ini. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Setelah menjabarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan  yang dapat penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya di Desa Long Lunuk dan Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai 

Kabupaten Mahakam Ulu. 
Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya Di Desa Long Lunuk Dan Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai 

Kabupaten Mahakam Ulu sangat baik. Masyarakat menunjukkan partisipasinya 

melalui berbagai cara dan kegiatan seperti melakukan gotong royong secara rutin 

untuk perkembangan pembangunan yang ada di desanya. Masyarakat sangat 

bersemangat saat menerima pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di 

desanya dan mereka dikoordinir oleh pemerintah desa untuk melaksanakan 

gotong royong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dilakukan 

dari pagi hingga sore hari. Hal ini hanya dilakukan satu hari dan untuk hari 

berikutnya akan dilanjutkan oleh tukang yang sudah dikontrak untuk 

menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut. 

Selain ikut bergotong royong, masyarakat menyumbangkan partisipasinya 

melalui pembayaran iuran secara rutin, yang mana hasil dari iuran ini akan 

digunakan untuk perbaikan apabila alat-alat dari Pembangkit Lisdtrik ini ada yang 

mengalami kerusakan sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan uang 

pemerintah lebih banyak dan digunakan untuk kebutuhan lain masyarakat. Dan 

partisipasi lainnya yang ditunjukkan adalah masyarakat memperhatikan kondisi-

kondisi tiang listrik, bohlam, dan juga kabel-kabel yang digunakan. Saat terjadi 

kerusakan, masyarakat segera melaporkan kepada operator agar segera 

memperbaiki alat yang rusak. Masyarakat juga berusaha mengatasi kecurangan 

yang sudah sering terjadi dengan cara saling menegur pada saat ada yang mulai 

mencurigakan agar tidak terjadi secara terus menerus.  
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Faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut. 

Faktor pendukung partisipasi adalah kepuasan masyarakat terhadap 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Masyarakat merasa bertanggung 

jawab untuk menjaga pembangkit listrik tersebut, menumbuhkan niat untuk ikut 

serta dalah semua kegiatan yang menyangkut perawatan terhadap pembangkit 

listrik, sehingga pembangkit listrik ini dapat berlanjut lama dan tetap terawat. 

Bukan hanya saat menikmati hasil, masyarakat sudah ikut serta dalam 

pembangunan pebangkit listrik tersebut dari awal perencanaan hingga 

pembangunan yang terlaksana. 

Faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah, tidak semua masyarakat 

merasa puas atas pembangunan yang diberikan terutama masyarakat yang 

memiliki peralatan rumah tangga elektronik yang banyak. Mereka melakukan 

pencurian listrik karena listrik yang dijatahkan hanya untuk penerangan saya dan 

tidak cukup digunakan untuk alat-alat elektronik yang mwnggunakan daya besar. 

Hal tersebut membuat masyarakat yang lainnya merasa dirugikan dan menjadi 

malas untuk membayar iuran yang sudah dilaksanakan setiap bulan. Operator 

PLTS yang masih tergolong muda terkadang tidak dapat menolak keinginan ibu-

ibu rumah tangga yang terlalu banyak.  

Kondisi tempat pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya sejak awal 

dibangun hingga sekarang. 

Terjadi perbedaan terhadap kondisi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

antara desa Long Lunuk dan Long Pahangai, namun keadaan tersebut tidak 

mempengaruhi daya yang ditampung. Lokasi pembangkit listrik di desa Long 

Lunuk masih bagus dan terawatt karena memiliki lokasi yang benar-benar aman 

dan jauh dari banjir. Sedang di desa Long Pahangai kondisi lokasi pembangkit 

listrik tersebut mengalami beberapa kerusakan. Lantai retak akibat terkena banjir 

dan tiang listrik yang terkena pohon yang di tebang  oleh masyarakat. Namun, hal 

tersebut tidak mempengaruhi daya sehingga masyarakat masih bisa menikmati 

listrik tersebut. 

Saran-saran yang  ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dibuat peraturan yang tegas berkaitan dengan pemakaian 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 

2. Meberikan keputusan akhir yang tegas agar dapat membuat 

masyarakat menjadi jera apabila melakukan kecurangan. 

3. Memberikan surat pernyataan dan denda kepada yang melanggar 

peraturan yang sudah diberlakukan. 

4. Meningkatkan pengawasan terhadap lokasi Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya di desa Long Lunuk dan Long Pahangai. 

5. Memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang menjaga 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa Long Lunuk dan Long 

Pahangai yang diberikan oleh pemerintah agar tumbuh kesadaran 

bagi masyarakat untuk merawat Pembangkit Listrik tersebut.  
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