LAPORAN PELAKSANAAN
PELATIHAN PPHP MENGENAI INSPEKSI TEKNIS PLTMH DAN PLTS

GAMBARAN UMUM
Topik
Inspeksi PLTMH
Inspeksi PLTS Batch 1
Inspeksi PLTS Batch 2

Tanggal
28-29 Juli 2016
4-5 Agt 2016
18-19 Agt 2016

Lokasi
Bandung
Bekasi
Bogor

Jumlah
peserta
25
19
17

Jumlah
peserta
parsial
2
3
6

Jumlah
peserta
total
27
22
23

Penyeleng
gara
DAT
DAK
DAK

Sejumlah PPHP tidak bisa hadir dalam pelatihan ataupun tidak bisa mengikuti program pelatihan
secara lengkap dikarenakan adanya tugas di waktu yang bersamaan dengan jadwal pelatihan. Dalam
tabel di atas, peserta yang tidak secara lengkap mengikuti program pelatihan serta tidak mengikuti
post-test dicatat di dalam kolom “jumlah peserta parsial”.
Secara umum PPHP memiliki pengetahuan dasar mengenai komponen-komponen PLTMH dan PLTS.
Akan tetapi sebagian besar masih lemah dalam pemahaman mengenai fungsi, cara kerja, standar
kualitas dan keamanan sistem PLTS.

Page 1 of 6

REKOMENDASI
1.

Mengingat pentingnya peran PPHP untuk mendapatkan informasi yang akurat dari lapangan
serta cukup beratnya materi pelatihan, maka diperlukan durasi pelatihan yang lebih panjang
dengan kepastian tingkat partisipasi peserta yang lebih tinggi dalam mengikuti seluruh
rangkaian program pelatihan.

2.

Agar tingkat kompetensi peserta semakin baik, terdapat setidaknya tiga kegiatan lanjutan:
 Pelatihan teknis tambahan untuk peserta yang masih membutuhkan, mengingat peserta
PPHP yang berasal dari beragam latar belakang.
 Pelatihan lanjutan (advanced) yang dapat bersifat berbagi ilmu dan informasi (knowledge and
information sharing) diantara sesama PPHP.
 Pelatihan lanjutan mengenai kualitas teknis instalasi dan kinerja sistem PLTS yang dibangun
dan bagaimana mendeteksi kesalahan pemasangan yang berdampak kritis pada kinerja dan
keamanan sistem. Pelatihan ini mencakup melakukan pengukuran riil di lapangan.

3.

Mengingat pentingnya keseragaman pengetahuan dan cara kerja PPHP dalam hal inspeksi,
diharapkan ada sesi untuk transfer pengetahuan dari peserta yang hadir dari awal hingga akhir
kepada peserta yang tidak bisa hadir atau hadir parsial.

4.

Perlu disusun Petunjuk Teknis mengenai prosedur pelaksanaan inspeksi (SOP: Standard
Operating Procedure) yang antara lain mengatur:
‐

Jumlah orang dalam tim kunjungan lapangan dan komposisi keahlian yang seimbang

‐

Durasi pelaksanaan pemeriksaan teknis di lapangan

‐

Penggunaan formulir atau daftar periksa teknis pemeriksaan yang seragam

‐

Pengukuran untuk mengetahui kinerja sistem serta kelengkapan alat yang dibutuhkan untuk
pengukuran

‐

Penyusunan laporan hasil inspeksi yang mencakup kenilaian kualitas pemasangan dan
kinerja sistem yang dibangun.

5.

Perlu dibentuk Tim Evaluasi Teknis khusus yang bertanggungjawab mengorganisir data dan
informasi yang didapatkan PPHP/surveyor serta mengevaluasi kualitas instalasi PLTMH/PLTS.
Tim teknis tersebut dapat dikoordinir oleh Sub-Direktorat Teknik dan Lingkungan atau SubDirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan terdiri dari staf dengan latar belakang
pendidikan teknik yang relevan (misalnya: teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil) dan telah
berpengalaman dalam pemeriksaan PLTMH/PLTS.

6.

Perlu dibentuk Tim Koordinasi PPHP yang berperan dalam pengelolaan penugasan PPHP
dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 Perlu penjadwalan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan PPHP
 Pengaturan komposisi tim ke setiap lokasi sebaiknya melibatkan setidaknya 1 staf teknis; staf
administrasi dapat menjadi bagian dari tim PPHP namun harus didampingi staf teknis
 Penjadwalan sedapat mungkin dikelola secara terpusat oleh Koordinator/Tim Koordinasi
 Pengelolaan dokumentasi proses dan hasil inspeksi PLTS/PLTMH perlu diprioritaskan.
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PROSES DAN HASIL PELATIHAN
Peningkatan kemampuan peserta pelatihan yang terukur merupakan hasil proses pengajaran yang
tidak hanya bersifat satu arah, namun juga secara aktif melibatkan peserta melalui beberapa metode
pelatihan, yaitu:
1. Pengajaran di ruang kelas oleh pelatih menyangkut dasar-dasar sistem PLTMH dan PLTS
2. Studi kasus dalam kelompok, menggunakan alat (tools) yang digunakan oleh tim inspeksi GIZ
3. Bermain peran, untuk melatih berpikir kritis dalam melakukan inspeksi
4. Kunjungan lapangan ke laboratorium PLTMH di Cihanjuang, Bandung untuk memberikan
pengetahuan mengenai ragam teknologi di PLTMH.
Dalam pelaksanaannya, beberapa peserta menunjukkan antusiasme dan perhatian yang besar
terhadap proses pelatihan dan ilmu yang disampaikan. Hal ini merupakan aset berharga bagi
organisasi EBTKE.

1.

PPHP PLTMH (Bandung, 28-29 Juli 2016)

RATA‐RATA HASIL TES (PLTMH)
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Program Pelatihan PPHP PLTMH dirancang
untuk pemula sesuai dengan hasil survey prapelatihan yang menunjukkan variasi latar
belakang peserta.
Pertanyaan dalam tes PLTMH juga dirancang
dengan asumsi bahwa peserta memiliki
pengetahuan terbatas mengenai sistem PLTMH.
Akan tetapi asumsi tersebut tidak sepenuhnya
benar sebab ternyata mayoritas peserta telah
memiliki pengetahuan dasar dan pengalaman
yang memadai mengenai sistem PLTMH.
Hal ini nampak dari nilai rata-rata pre-test
sebesar 72 (skala 100), dimana terdapat 2
peserta yang dapat menjawab benar seluruh 16
pertanyaan. Sedangkan setelah pelatihan, nilai
rata-rata post-test adalah 90, dimana sebanyak
72% yang menjawab benar lebih dari 14
pertanyaan.
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Namun hal ini hanya mencerminkan tingkat pemahaman peserta yang baik terhadap komponen
PLTMH dan fungsinya, dan belum bisa menjadi indikator pemahaman PPHP PLTMH terhadap
standar pemeriksaan dan penilaian kualitas PLTMH. Grafik berikut menunjukkan distribusi nilai tes
peserta dengan lebih lengkap:

JUMLAH JAWABAN BENAR (PLTMH)
(Npre=27, Npost=25)
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PPHP PLTS Batch 1 (Bekasi, 4-5 Agustus 2016)

Belajar dari pengalaman dalam Pelatihan PPHP
PLTMH, kami menambah tingkat kesulitan tes
dalam Pelatihan PPHP PLTS untuk menguji
dengan lebih mendalam pengetahuan PPHP
mengenai fungsi, cara kerja, serta aspek
keamanan sebuah sistem PLTS.

RATA‐RATA HASIL TES (PLTS Batch 1)
(Npre=22, Npost=19)
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Setelah pelatihan, nilai rata-rata meningkat
menjadi 44, dimana terdapat 1 orang yang
nilainya meningkat drastis yaitu sebanyak 13
jawaban benar. Selain itu sebanyak 8 peserta
berhasil menjawab dengan benar lebih dari 6
pertanyaan.
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Nilai rata-rata pre-test dari 22 peserta hanya 24
(dari nilai tertinggi 100), dimana nilai terbaik
adalah 6 jawaban benar (dari 15 pertanyaaan)
oleh 2 peserta.
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Perbandingan distribusi nilai peserta lebih
lengkap disajikan dalam grafik berikut:
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JUMLAH JAWABAN BENAR (PLTS Batch 1)
(Npre=22, Npost=19)
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PPHP PLTS Batch 2 (Bogor, 18-19 Agustus 2016)

RATA‐RATA HASIL TES (PLTS Batch 2)
(Npre=23, Npost=17)
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Nilai rata-rata pre-test dari 23 peserta sebesar
29 (dari skala 100), dimana nilai terbaik adalah 9
jawaban benar (dari 15 pertanyaaan) oleh 1
peserta.
Setelah pelatihan, nilai rata-rata dari 17 peserta
meningkat menjadi 49, dimana terdapat 2 orang
yang nilainya meningkat menjadi 10 jawaban
benar. Selain itu sebanyak 11 peserta berhasil
menjawab dengan benar lebih dari 6
pertanyaan.
Perbandingan distribusi nilai peserta lebih
lengkap disajikan dalam grafik berikut:
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JUMLAH JAWABAN BENAR (PLTS Batch 2)
(Npre=23, Npost=17)
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“Beritahu saya dan saya akan lupa, ajari saya dan saya mungkin ingat, libatkan saya dan saya
belajar.” — Benjamin Franklin
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