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Sobat Gatrik,
Menghadapi era electricity 4.0, Ditjen Ketenagalistrikan mengajak
semua pihak menyiapkan diri sesuai dengan perannya masing-masing.
“Bisnis ketenagalistrikan yang ada selama ini akan berubah, untuk itu
semua pihak harus segera menyesuaikan dirinya dalam menghadapi
Electricity 4.0,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng.
Tidak hanya pelaku usaha, tenaga kerja, hingga mahasiswa/pelajar,
Kementerian ESDM selaku regulator pun dituntut berbenah untuk
merencanakan secara tepat dalam menjalani proses transisi ini.
Pemerintah bertekad mengantisipasi dampak digitalisasi pada sistem
energi nasional dan pemberlakuan kebijakan yg tepat bagi pelaku pasar.
Wakil menteri ESDM Archandra Tahar juga menekankan bahwa
untuk mencapai kedaulatan energi, kita perlu shifting the paradigm
(menggeser paradigma) dari minyak dan gas ke listrik. Dengan
beralih ke dosmestic based supply, artinya kebutuhan energi
kita berasal dari apa yang bisa kita produksikan di dalam negeri.
Artikel tentang upaya menyiapkan diri menghadpi era Electricity
4.0 dapat dibaca pada Tajuk Buletin Ketenagalistrikan Edisi 56,
Volume XII Tahun 2018.
Simak pula artikel menarik lainnya
seperti Sosialisasi regulasi PLTS Atap, hingga pembagian
konverter kit nelayan guna mewujudkan energi berkeadilan.
Selamat membaca.
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi mewakili Dirjen Ketenagalistrikan saat membuka Pameran PJB Connect
2018, Selasa (30/10), di Surabaya.

PJB Connect 2018:
Digitalisasi untuk Sektor Ketenagalistrikan
yang Lebih Efisien
Penggunaan digitalisasi di sektor ketenagalistrikan mampu
memaksimalkan nilai penting dalam pengembangan
sektor ketenagalistrikan. Digitalisasi tidak hanya mampu
meningkatkan performa keuangan -baik dari sisi keuntungan
operasi dan efisiensi modal- namun ke depan akan
memberikan nilai lebih kepada konsumen atas keterjangkauan
harga, keandalan suplai, kepercayaan, dan kepuasan.
Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi mewakili Dirjen
Ketenagalistrikan saat membuka Pameran PJB Connect
2018, Selasa (30/10), di Surabaya.
Menurut Hendra, digitalisasi juga memberikan manfaat
terhadap lingkungan dan sosial dengan cara mendorong
pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan suplai energi, dan
penciptaan lapangan kerja.
Apabila diterapkan, lanjut Hendra, digitalisasi di sektor
ketenagalistrikan akan mampu meningkatkan pengoperasian
dan pemeliharaan pembangkit secara lebih efisien.

"Digitalisasi juga dapat membantu mengurangi biayabiaya dan meningkatkan kinerja pembangkit secara lebih
kompetitif," Hendra menambahkan.
Pameran PJB Connect 2018 diselenggarakan pada tanggal
29-31 Oktober 2018. PJB Connect merupakan acara tahunan
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang menampilkan booth
pelaku usaha pembangkitan energi listrik, ahli pembangkit,
teknisi, dan akademisi.
Bukan hanya dari Indonesia, peserta pameran juga berasal
dari luar negeri. Tahun ini tema yang diambil adalah
"Advance to Maximize". Dalam pameran ini, diadakan pula
sesi sharing knowledge untuk berbagi pengetahuan dan
teknologi pembangkit listrik dengan tujuan memajukan
sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Hendra berharap pameran ini dapat menghasilkan terobosan
dan memberikan masukan kepada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pembuatan kebijakan
dan regulasi yang lebih modern. (AMH)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng
memberikan keynote speech pada acara Seminar Nasional ke-6
Forum Emergizing Indonesia di Jakarta (14/10).

Industri Ketenagalistrikan
Menghadapi
Era Industri 4.0

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng
memberikan keynote speech pada acara Seminar Nasional
ke-6 Forum Emergizing Indonesia di Jakarta (14/10).
Tema seminar ini adalah Energi Untuk Bangsa "Mewujudkan
Ketahanan Energi Nasional".

Revolusi industri ke-empat (Industry 4.0) telah banyak
berdampak pada proses dan aktivitas yang selama ini
dilakukan. Saat ini mulai terbentuk suatu sistem yang
menimbulkan konektivitas dan interaksi tanpa batas
antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya untuk
menciptakan efisiensi dan optimalisasi secara maksimal.
Hal ini juga mempengaruhi sektor industri ketenagalistrikan
yang juga mengalami transformasi menuju Electricity 4.0.
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Majunya perkembangan teknologi IoT yang sangat
cepat, mendorong terjadinya 3 (tiga) trend utama yang
akan bertemu menjadi satu dan mengubah sistem
ketenagalistrikan yang kita kenal saat ini, yaitu Electrification,
dengan ketersediaan energi listrik yang cukup maka
mendorong terciptanya penggunaan listrik untuk tujuan
lain, seperti untuk transportasi (Electric Vehicle). Kemudian
Decentralization yang didorong oleh penurunan biaya sistem
sumber energi terdistribusi (Distributed Energy ResourcesDER) atau dikenal juga dengan pembangkit tersebar
(Distributed Generation-DG), seperti biaya solar PV dan
storage. Terkahir Digitalization, didorong dengan munculnya
dan berkembangnya dengan sangat cepat Internet of Things
(IoT) dan peralatan-peralatan yang smart, seperti smart
meter, smart sensor, smart appliances and devices.

Tajuk Utama

Adanya perkembangan yang sangat cepat akan ke-tiga
trend teknologi tersebut, diprediksikan akan menyebabkan
perkembangan sistem energi di masa depan mengalami
perubahan yang sangat signifikan, antara lain yaitu konsumen
listrik akan mengalami transformasi dari semula sebagai
pelanggan listrik suatu utilitas listrik, berubah menjadi
memproduksi, menyimpan, dan menjual listrik kepada
utilitas listrik atau sesama konsumen listrik. Berkembangnya
teknologi otomatisasi dan analisis, konsumen listrik akan
semakin cerdas untuk memanfaatkan listriknya se-efisien
mungkin dengan penggunaan peralatan-peralatan cerdas,
seperti antara lain smart meters and digital infrastructure,
dan smart devices.
Fenomena
transisi
energi
khususnya
di
bidang
ketenagalistrikan adalah suatu keniscayaan. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri bagi leaders, peneliti dan pelaku pasar
untuk bisa merespon dan beradaptasi dengan upaya
maksimal melalui kebijakan yang inovatif dan pengembangan
model-model bisnis baru.
Kemampuan suatu entitas bisnis dan pengambil kebijakan
bersama-sama merespon perubahan secara cepat, kreatif
dan kolaboratif akan menentukan kecepatan dan bentuk
dari transisi energi tersebut. Diharapkan dengan kolaborasi
tersebut akan
menciptakan kemampuan yang memadai untuk menjaga
keseimbangan
Energy
Trilemma
(security,
equity,
sustainability).

Pemerintah atau pengambil kebijakan juga harus mampu
merencanakan secara tepat dalam menjalani proses transisi
ini guna mengantisipasi dampaknya pada sistem energi
nasional dan pemberlakuan kebijakan yg tepat bagi pelaku
pasar.
"Saya berharap seminar ini akan mampu mengumpulkan
berbagai options dan pemikiran-pemikiran inovatif dalam
rangka menghadapi perubahan yang cepat dalam tatanan
energi global, serta menjadi bahan masukan bagi instrumen
kebijakan yg tepat guna memperkokoh ketahanan energi
nasional," tutup Andy. (UH)
Buletin Ketenagalistrikan| Desember 2018 |
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng memberikan Orasi Ilmiah pada wisuda dan sidang senat terbuka Sekolah TInggi
Teknik (STT) PLN ke-33, Kamis (15/11/2018) di Jakarta.

SDM Ketenagalistrikan

Harus Siap Menghadapi Era Digitalisasi
Perkembangan teknologi digital sangat berdampak pada
seluruh aspek bisnis, termasuk industri ketenagalistrikan.
Untuk itu harus ada transformasi yang mau tidak mau
harus diikuti juga oleh kesiapan Sumber Daya Manusia
(SDM) subsektor ketenagalistrikan dalam menghadapi
era Digitalisasi. Hal tersebut disampaikan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng saat
memberikan Orasi Ilmiah pada wisuda dan sidang senat
terbuka Sekolah TInggi Teknik (STT) PLN ke-33, Kamis
(15/11/2018) di Jakarta.
Dalam paparan yang bertajuk Transformasi Sumber
Daya Manusia Menuju Era Digitalisasi, Andy memberikan
gambaran kepada sekitar 700 wisudawan STT PLN
mengenai tantangan digitalisasi, khususnya dalam
pengembangan SDM ketenagalistrikan. Menurutnya STT
PLN diharap terus menyiapkan lulusannya menjadi tenaga
kerja yang siap dan berkompeten. Andy mengatakan
bahwa STT PLN diharap terus berkompetisi menghadapi
era digitalisasi, diantaranya penerapan model triple helix
ABG atau keselarasan tiga pihak academic, business,
dan government. Selain itu STT PLN diharap menerapkan
keahlian berbasis Teknologi Informasi, serta keahlian
berbasis "Soft Skill".
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Andy mengapresiasi upaya STT PLN yang telah memasukkan
Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(SKTTK) dalam pengajaran secara lengkap dengan magang
satu semester sebagai mata kuliah dalam kurikulumnya.
"Dengan demikian, lulusan STT PLN siap dan legal untuk
bekerja pada instalasi tenaga listrik, sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Undang Undang nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan," ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM telah menandatangani
beberapa perjanjian kerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan,
serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai
upaya penguatan pendidikan dan pelatihan, serta Standar
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Selain itu,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan
Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM,
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kemnaker, BAPPENAS, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) dan KADIN telah meluncurkan Peta Jabatan Bidang
Ketenagalistrikan pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peta Jabatan Bidang Ketenagalistrikan tersebut diharap
mampu menjadi penghubung antara ketersediaan SDM
yang kompeten (supply) dengan kebutuhan SDM yang
bekerja pada pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan
(demand), sehingga dapat menjadi acuan pengembangan
program pendidikan vokasi/keterampilan atau program
pelatihan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyerahkan
Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan kepada para
wisudawan yang dengan keinginan sendiri telah mengikuti
ujian yang diseleggarakan oleh STT PLN yang bekerja sama
dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang mendapatkan
pengakuan dari Kementerian ESDM cq. Direktorat Jendral
Ketenagalistrikan. (PSJ)
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Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat memberikan penghargaan kepada para pemenang Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018,
Kamis (15/11), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Perubahan Paradigma Diperlukan
untuk Mencapai Kedaulatan Energi

Untuk mencapai kedaulatan energi, kita
perlu shifting the paradigm (menggeser
paradigma) dari minyak dan gas ke
listrik. Demikian disampaikan Wakil
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat
memberikan penghargaan kepada para
pemenang Indonesia Best Electricity
Award (IBEA) 2018, Kamis (15/11), di
Hotel Bidakara, Jakarta.
Arcandra menyampaikan bahwa sampai
saat ini Indonesia masih mengandalkan
energi fosil. Kebutuhan bahan bakar
minyak (BBM) Indonesia sehari 1.4 juta
barrel per day, sementara produksi yang
ada sekarang kurang dari 800 ribu barrel
per day. Tahun ini diperkirakan produksi
mencapai 770 ribu barrel per day. Jadi
ada kekurangan sekitar 700 ribu barrel

per day. Dengan gap yang semakin
besar, upaya mencapai ketahanan
energi jadi semakin menantang.

supply, artinya kebutuhan energi
kita berasal dari apa yang bisa kita
produksikan di dalam negeri.

"Apakah
mungkin
kita
mencapai
ketahanan energi kalau supply energi
kita bergantung pada impor?" ujar
Arcandra. Ada berbagai upaya menutup
gap ini, ia menambahkan.

"Yang kita tidak impor sampai saat ini
adalah listrik. Maka kalau kita bercitacita mewujudkan kedaulatan energi,
maka kita harus mengubah dari foreign
based supply yakni oil and gas ke
domestic based supply yakni listrik,"
kata Arcandra. Ia lalu mencontohkan
perlunya
mendorong
pengunaan
kendaraan berbasis listrik.

Di
antaranya
adalah
melakukan
eksplorasi dan improve oil recovery.
Namun upaya itu saja tentu tidak cukup
untuk mewujudkan ketahanan energi.
Oleh
karena
itu,
Arcandara
menyampaikan perlunya menggeser
paradigma dari foreign based supply
menjadi dosmestic based supply.
Dengan beralih ke dosmestic based
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"Kalau kita memulai transportasi
berbasis electricity, artinya apa? Suatu
saat impor BBM kita makin lama makin
berkurang, tetapi kebutuhan listrik kita
makin lama makin meningkat.

Tajuk Utama

50-100 tahun ke depan listrik domestik Indonesia dengan
potensi yang ada, itu masih bisa kita produksikan sendiri,"
Arcandra menjelaskan.
Arcandara yakin listrik akan menjadi bagian yang sangat
penting dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga
cita-cita untuk menjadikan Indonesia berdaulat energi dapat
terwujud.
"Yang kita butuhkan adalah generasi muda. Untuk melihat
ke depan, jauh ke depan, salah satu usaha kita adalah
kita dorong penggunaan energi listrik di semua sektor," ia
menuturkan.
Ia lalu berpesan agar industri ketenagalistrikan bisa mencari
inovasi-inovasi baru yang berani men-disrupt dirinya
sehingga tetap eksis.

"Kalau industri ini tidak men-disrupt dirinya, maka dia akan
get disrupted," ujarnya. Ia mencontohkan perkembangan
laptop dan tablet sebagai bentuk disruptif di dunia teknologi
dan informasi. Di bidang olahraga pun muncul jenis
olahraga baru seperti soft tennis. Arcandara mengharapkan
industri ketenagalistrikan dapat menghasilkan teknologiteknologi yang memberi nilai tambah tidak saja kepada
pengembangnya juga kepada konsumen.
IBEA merupakan ajang penghargaan bagi pelaku usaha
ketenagalistrikan yang memberikan dampak positif bagi
sektor ketenagalistrikan Indonesia. Penutupan rangkaian
kegiatan IBEA ini dihadiri pula oleh Dirjen Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng. Tahun ini ada 42 finalis yang mendapatkan
penghargaan. Rangkaian kegiatan IBEA dilakukan selama
dua hari (14-15 November 2018) termasuk gelaran
pameran kelistrikan yang diikuti oleh Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan. (AMH)
Buletin Ketenagalistrikan|Desember 2018|
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Warta Kita

Menteri Jonan Tetapkan Tarif Listrik
Tidak Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius
Jonan, telah memutuskan bahwa tidak ada kenaikan tarif
tenaga listrik untuk pelanggan non subsidi per tanggal 1
Oktober 2018. Besaran tarif tenaga listrik periode Oktober
hingga Desember 2018 ditetapkan sama besarnya dengan
besaran tarif tenaga listrik sebelumnya, yaitu periode JuliSeptember 2018.
Menurut Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2016 tentang
Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM
No 41 Tahun 2017, menyebutkan apabila terjadi perubahan
terhadap asumsi makro ekonomi, yang dihitung secara
triwulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif
tenaga listrik (tariff adjustment).

Rp. 996,74/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi, yaitu I-4
Industri besar dengan daya 30 MVA ke atas;
Rp. 1.114,74/kWh untuk pelanggan tegangan menengah,
yaitu B-3 Bisnis besar denga daya di atas 200 kVA dan P2
Kantor Pemeritah dengan daya di atas 200 kVA;
Rp. 1.467,28 /kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu
R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah
tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga
menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga
besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis menengah
dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah
dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan Penerangan Jalan
Umum;

Pada bulan Juni hingga Agustus 2018, parameter ekonomi
makro rata-rata per tiga bulan menunjukan kenaikan,
diantaranya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika
(USD) menjadi Rp 14.336,83/USD dengan asumsi APBN
2018 Rp 13.400/USD. Kenaikan juga terjadi pada nilai
Indonesian Crude Price (ICP) yaitu menjadi 70,13 USD/
Barrel dengan asumsi APBN 2018 48 USD/Barrel. Tingkat
inflasi juga mengalami perubahan, yaitu rata-rata 0,27%
dengan asumsi APBN 2018 0,35%.

Rp 1.644,52/kWh untuk pelanggan Layanan Khusus;

Dengan parameter ekonomi makro seperti ini, diberlakukan
penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). Namun
demikian untuk menjaga daya beli masyarakat dan
mendukung stabilitas ekonomi nasional, Jonan menetapkan
tidak ada perubahan besaran tarif tenaga listrik.

Adapun tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan
bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran
tarifnya tetap. 25 golongan pelanggan ini tetap diberikan
subsidi listrik, termasuk didalamnya pelanggan yang
peruntukan listriknya bagi UMKM, bisnis kecil, industri kecil,
dan kegiatan sosial. (UH)

Rp. 1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900
VA-RTM) (belum diterapkan tariff adjustment).
Besaran tarif ini sama dengan tarif yang berlaku selama
tahun 2017. Dengan penetapan tarif ini diharapkan PT
PLN (Persero) dapat terus melakukan efisiensi biaya-biaya
operasional.

Besaran tarif tenaga listrik yang ditetapkan tidak berubah
adalah :
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Kasubdit Harga Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto, menjadi Narasumber talkshow radio dengan Tema "Tarif Listrik
Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin" Senin (22/10/2018), di I-radio Banjarmasin (90.1 FM)

Tarif Listrik Bersubsidi
Untuk Rumah Tangga Miskin
Ditjen Ketenagalistrikan mengadakan
sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran
melalui talkshow radio dengan Tema
"Tarif Listrik Bersubsidi Untuk Rumah
Tangga Miskin" Senin (22/10/2018),
di I-radio Banjarmasin (90.1 FM)
pukul 17:00-18:00 di acara Sorelam.
Isu yang diangkat dalam talkshow
adalah kebijakan subsidi dan tarif
tenaga listrik terkini, mekanisme
penanganan pengaduan masyarakat,
dan Program-program terbaru di PLN
untuk konsumen. Narasumber dalam
talkshow ini adalah Kasubdit Harga
Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan
Eri Nurcahyanto, dan Manager Strategi
Pemasaran PT PLN (Persero) Wilayah
Kalimantan Selatan dan Tengah Wira
Bhakti Dharma.
Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa
pembangunan
nasional
bertujuan
untuk
mewujudkan
masyarakat
yang adil dan makmur yang merata

materiil dan spiritual. Tenaga listrik
mempunyai peran yang sangat penting
dan strategis dalam mewujudkan
tujuan pembangunan nasional melalui
terjaminnya ketersediaan listrik dalam
jumlah cukup, kualitas baik dan harga
yang wajar.
Pemerintah
memberikan
subsidi
listrik kepada masyarakat miskin.
Sejak awal tahun 2017, Pemerintah
memberlakukan
kebijakan
subsidi
listrik tepat sasaran pada rumah
tangga daya 900 VA. Rumah tangga
yang miskin daya 900 VA sesuai Data
Terpadu Program Penanganan Fakir
Miskin (Data Terpadu) Kemensos,
diberikan tarif bersubsidi. Sedangkan
masyarakat yang tidak masuk Data
Terpadu, tarifnya disesuaikan menjadi
tarif keekonomian (tanpa subsidi).
Pemerintah telah menetapkan bahwa
tidak ada perubahan tariff listrik
sepanjang tahun 2017 yang lalu.
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Eri mengatakan "Pemerintah melalui
PLN
memberikan
subsidi
listrik
kepada masyarakat secara selektif.
Hanya masyarakat miskin yang boleh
disubsidi. Untuk itu bagi masyarakat
yang ingin disambung dengan listrik
bersubsidi, harus dicek kepesertaannya
dalam Data Terpadu yang diterbitkan
Kementerian Sosial."
Saat ini jumlah pengaduan masuk
secara nasional sampai 18 Oktober
2018 sebesar 257.188 pengaduan.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan
jumlah
pengaduan
masuk
1.042
pengaduan, 58% sudah terselesaikan.
"Pemerintah tentu sangat senang
jika masyarakat telah cukup pasokan
listriknya. Namun demikian, Pemerintah
tetap menghimbau agar masyarakat
dapat berhemat, khususnya pelanggan
yang masih disubsidi," tutup Eri.

Warta Kita

Pakai Konverter Kit, Nelayan Jadi Lebih Berhemat

Senyum nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur, terlihat mengembang saat menerima Paket Konverter
Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke liquefied petroleum gas
(LPG), Jumat (30/11). Dirjen Ketenagalistrikan Andy N
Sommeng mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) secara simbolis menyerahkan paket bantuan
untuk nelayan di sana. Dalam acara tersebut hadir pula
Plt. Bupati Kutai Kertanegara Edi Damansyah dan anggota
Komisi VII DPR RI Ihwal Datu Adam.
"Program konversi ini adalah salah satu program yang
mendukung diversifikasi energi. Selain sudah dikenal
masyarakat, pemilihan LPG sebagai energi alternatif juga
karena ramah lingkungan," ujar Andy. Sebanyak 1.815
unit konverter kit telah didistribusikan di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tanggal 24 September-7 Oktober 2018
dan 18-23 November 2018.
Andy menyampaikan setidaknya ada empat tujuan program
konversi BBM ke LPG untuk nelayan. "Program ini bertujuan
untuk memberikan akses energi kepada masyarakat dan
membantu ekonomi nelayan menuju ekonomi masyarakat
mandiri," kata Andy. Ia menambahkan, program konversi ini
diharapkan juga dapat mengurangi konsumsi BBM bersubsidi
serta memberikan dampak positif kepada nelayan melalui
penghematan pengeluaran biaya bahan bakar.

"Bantuan ini sangat membantu kami dalam melakukan
penghematan belanja bahan bakar. Syukur alhamdulillah..."
ujar Jarni.
Berdasarkan
penelitian
dan
pengalaman
lapangan,
penggunaan 1 tabung LPG 3 Kg dapat disetarakan dengan
7 liter bensin. Apabila unsur subsidi ditiadakan dalam
perhitungan keekonomian, maka perbandingan nilai
pengeluaran yang menjadi beban nelayan adalah Rp33.000
(harga 3 Kg LPG non-subsidi) berbanding dengan Rp52.500
(harga 7 liter Bensin non-subsidi/Pertalite).
Dapat dilihat bahwa terdapat selisih sebesar Rp19.500 yang
dapat disisihkan untuk setiap penggunaan satu tabung
LPG 3 Kg pada saat nelayan mencari ikan. Dengan kata
lain, konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil memberikan
penghematan hingga 30% dengan asumsi tanpa ada subsidi.
Bila dengan subsidi yang berlaku sekarang ini baik untuk
bensin maupun LPG, maka penghematan yang diperoleh bisa
mencapai sekitar 50%.
Jarni juga mengungkapkan dengan pemakaian konverter kit,
daerah tangkapan ikan bisa lebih jauh karena lebih hemat
bahan bakar.
"Hasil tangkapan bisa lebih banyak lagi dan pendapatan
nelayan mengalami peningkatan," pungkas Jarni. (AMH)

Senada dengan Andy, salah seorang perwakilan nelayan dari
Kota Bangun, Jarni, menyampaikan bahwa konverter kit ini
membuat nelayan dapat lebih berhemat. Ia mewakili nelayan
di Kutai Kartenegara mengucapkan terima kasih kepada
Kementerian ESDM atas bantuan yang telah diterimanya.
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Kasubdit Direktorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Tenaga Listrik Wanhar membuka acara FGD mewakili Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Munir Ahmad.

Tingkatkan Pemahaman Pemerintah Daerah
Ditjen Gatrik Selenggarakan FGD
Mengenai Alat Penghemat Listrik

Dalam rangka memberikan informasi yg benar mengenai alat
penghemat listrik yang saat ini banyak beredar, Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD) dengan tema "Pengkajian Cara Kerja Alat
Penghemat Listrik dan Efektifitas Penggunaan Alat Penghemat
Listrik Terhadap Konsumsi Energi Listrik" di Royal Padjajaran
Hotel Bogor, 2-3 Oktober 2018.
FGD ini mengundang aparat pemerintah pusat dan daerah
untuk menciptakan persepsi dan pemahaman yang sama
mengenai alat penghemat listrik.
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Saat ini di pasaran beredar dua alat penghemat energi,
yang pertama adalah berbentuk rangkaian kapasitor, dan
yang kedua berbentuk kartu sakti yang diklaim mampu
menghemat tagihan dan konsumsi energi listrik. Kedua
alat tersebut pada dasarnya tidak dapat menghemat energi
ataupun mengurangi tagihan bulanan pemakaian energi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menghimbau
untuk menghindari pemakaian kedua alat penghemat energi
tersebut.
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Kasubdit Direktorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Tenaga
Listrik Wanhar membuka acara FGD mewakili Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad. "Setelah
FGD dilakukan, diharapkan aparat pemerintah daerah dapat
memberikan penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat
di daerah asal yang menyampaikan keluhan maupun
pengaduan terkait penggunaan alat penghemat energi.
Diharapkan juga antar instansi pemerintah dapat terjalin
pemahaman yang sinergis dan kerjasama dalam pembuatan
regulasi yang diperlukan terkait perlindungan kepentingan
masyarakat," ujar Wanhar membacakan sambutan Munir.

FGD menghadirkan pihak Ditjen Gatrik sebagai regulator,
akademisi dari pengajar Universitas Indonesia, praktisi
dari PT PLN (Persero), dan pihak yang berwenang dalam
hal ini PPNS. Undangan yang menghadiri FGD antara lain
aparat pemerintah pusat, Dinas ESDM daerah, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan BPPT. (UH)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meresmikan beroperasinya PLTU 2 Amurang (2x30 MW), Rabu (3/10).

Sistem kelistrikan Sulawesi, khususnya sistem Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo semakin andal. Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meresmikan beroperasinya PLTU 2 Amurang (2x30 MW), Rabu (3/10). Pembangkit
listrik ini disewa PT. PLN (Persero) dari PT Mega Daya Tangguh di kawasan kompleks pembangkit PT PLN (Persero) Amurang
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
Unit I PLTU ini telah beroperasi komersial (COD) sejak tanggal 22 Januari 2018 sedangkan unit 2 tanggal 19 April 2018.
Selama tahap konstruksi, proyek ini menggunakan 450 orang tenaga kerja dan tahap operasi sebanyak 150 orang. Biaya
investasi proyek ini dilaporkan sebesar 75,2 juta USD.

Dengan tambahan kapasitas dari dua unit pembangkit
ini,Andy berharap sistem kelistrikan di Sulawesi Utara
dapat lebih baik. Menurutnya rasio elektrifikasi di Sulawesi
Utara sampai dengan Juni 2028 telah mencapai 96,45%.
"Diharapkan tahun 2019 dapat mencapai 99%," ujar Andy.
Selain melalui penambahan kapasitas di PLTU Amurang,
upaya melistriki Sulawesi Utara juga terus dilakukan dengan
mengembangkan pilot project teknologi jaringan cerdas
berupa pembangkit listrik tenaga hybrid yang dikembangkan
di beberapa pulau kecil di Sulawesi Utara seperti Bunaken,
Papusungan, Manado Tua, Bangda Talise, Nain, Mantehage,
dan Gangga.
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Andy berharap agar proyek vital ini dijaga kemanannya dari
berbagai gangguan. Terakhir ia berharap tenaga kerja yang
diserap dalam proyek ini adalah tenaga kerja lokal sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten
Minahasa Selatan.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven kandow yang hadir
dalam peresmian tersebut mengapresiasi sinergi antara
pemerintah pusat, PLN, dan pengembang. Pihaknya akan
mendorong pegembangan pembangkit listrik, khususnya
dari Energi Terbarukan di Sulawesi Utara. "Kita akan mencari
sumber-sumber energi terbarukan karena semakin banyak
pembangkit lebih bagus untuk Sulawesi Utara," kata Steven.
(PSJ)
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(PJBL) PT PLN (Persero) pada Kamis (4/10) di Jakarta.

Hemat Penggunaan BBM Untuk Pembangkit,
PLN Teken Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)
dengan PLTA Sita dan PLTBg Sawit Graha Manunggal

Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Hendra Iswahyudi menghadiri acara penandatanganan
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) PT PLN (Persero)
pada Kamis (4/10) di Jakarta. Acara tersebut dilaksanakan
untuk penandatanganan dua proyek sekaligus, yakni
perjanjian pembelian tenaga listrik dari Independent Power
Producer (IPP) PLTA Sita dengan kapasitas 1 MW milik PT
Multi Energi Dinamika oleh PT PLN (Persero) Wilayah Nusa
Tenggara Timur, dan juga perjanjian antara PT PLN (Persero)
Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah dengan PT Sawit
Graha Manunggal untuk pembelian kelebihan tenaga listrik
(excess power) dari PLTBg dengan kapasitas 1 MW. Jajaran
Direksi PT PLN (Persero) turut hadir mendampingi acara
penandatangan tersebut.

Sehingga dengan adanya tambahan penandatanganan
PJBL ini, menjadi bukti bahwa investasi dan pengembangan
proyek pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan
tetap menarik bagi para investor.

Sebelumnya
pada
tahun
2017,
telah
dilakukan
penandatangan PJBL untuk 70 pembangkit listrik dari energi
terbarukan dengan total kapasitas 1.189,22 MW.

PLTA Sita yang dikembangkan oleh PT Multi Energi Dinamika
berlokasi di Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, NTT, merupakan proyek pembangkit yang
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Pemerintah memberikan apresiasi terhadap PT PLN (Persero)
yang bekerja sama dengan Pengembang IPP dalam rangka
meningkatkan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit
energi terbarukan, dan juga upaya untuk menurunkan
Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui pembelian
tenaga listrik dari pembangkit EBT. "Ke depannya, kami
mengharapkan lebih banyak lagi pembelian tenaga listrik
yang dapat dilakukan PJBL untuk pembangkit IPP, khususnya
dari sumber energi terbarukan," ujar Hendra.
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memanfaatkan potensi air Sungai Wae Musur dengan total
investasi sekitar Rp26,5 miliar dan ditargetkan COD pada
akhir 2018.
Pembelian tenaga listrik dari PLTA Sita oleh PT PLN (Persero)
dilaksanakan mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengatur HPT
paling tinggi 100% BPP Pembangkitan Sistem Setempat.
Kontrak dengan PT PLN (Persero) akan dilakukan selama
25 tahun dengan skema Build, Own, Operate, and Transfer
(BOOT). Harga jual yang disepakati sekitar 62,7% dari BPP
Pembangkitan tahun 2017 di Sistem Flores Bagian Barat.
Sedangkan PLTBg milik PT Sawit Graha Manunggal berlokasi
di Desa Marutuwu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten
Barito Timur, Kalimantan Selatan. PLTBg ini merupakan
pembangkit untuk keperluan operasional pabrik kelapa sawit
milik PT Sawit Graha Manunggal. Investasi yang diserap
untuk pembangkit ini sebesar Rp36,9 miliar. Kelebihan
tenaga listrik sebesar 1 MW dari PLTBg ini dijual kepada
PT PLN (Persero) dengan jangka waktu kontrak yang telah
disepakati selama yaitu 2 tahun. PJBL untuk PLTBg Sawit
Graha Manunggal dilaksanakan mengacu Peraturan Menteri
ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara
untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga
Listrik (Excess Power), yang mengatur harga pembelian
kelebihan tenaga listrik dari paling tinggi 90% BPP
Pembangkitan Sistem setempat, dan harga yang disepakati
sekitar 70% dari BPP Pembangkitan di Sistem Kalselteng.

"Ke depannya, kami mengharapkan
lebih banyak lagi pembelian tenaga
listrik yang dapat dilakukan PJBL untuk
pembangkit IPP, khususnya dari sumber
energi terbarukan,"
Hendra Iswahyudi

Pembelian tenaga listrik melalui penandatangan PJBL kedua
pembangkit ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk
mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk
penyediaan tenaga listrik dalam pemenuhan target bauran
energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, serta
selaras dengan kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan
BPP tenaga listrik sehingga nantinya terwujud penyediaan
tenaga listrik yang berkelanjutan dengan Tarif Tenaga Listrik
yang terjangkau oleh masyarakat dan kompetitif bagi dunia
industri.
Dengan beroperasinya PLTA Sita dan PLTBg Sawit Graha
Manunggal akan berpotensi menurunkan pemakaian PLTD di
kedua wilayah tersebut. Di samping itu, dengan pembelian
kelebihan tenaga listrik dari PLTBg Sawit Graha Manunggal
diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi melalui
penambahan pelanggan rumah tangga dan memperbaiki
tegangan jaringan. Potensi penghematan penggunaan BBM
untuk PLTD sekitar 3.000 kilo liter per tahun dan potensi
biaya operasi yang akan dihemat berkisar Rp 20 miliar per
tahun. (UH)
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Mendorong Pemanfaatan EBT
Sekaligus Menjaga Energi Trilemma

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi pada acara Infraenergy Conference, Jumat (2/11).

Pemerintah
berkomitmen
mendorong
peningkatan
pemanfaatan EBT sekaligus tetap menjaga keseimbangan
dari Energy Trilemma. Selain itu pemerintah mengajak
partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sektor
ketenagalistrikan sehingga dapat mengakomodasi semua
potensi kebutuhan energi primer yang akan dikembangkan
dan dijaga keberlanjutannya.
Hal tersebut merupakan inti dari keynote speech yang
disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi pada acara Infraenergy
Conference, Jumat (2/11). Acara ini merupakan rangkaian
pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW 2018) yang
dilaksanakan di JI Expo Kemayoran.
Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah Renewable
Energy as National Priority Program In Meeting Indonesia
Energy Needs.
Dalam kesempatan tersebut Hendra memaparkan Arah
Kebijakan untuk Pembangkit Tenaga Listrik, antara lain
dengan menjaga keseimbangan supply and demand
serta keandalan sistem, serta menurunkan Biaya Pokok
Penyediaan Pembangkitan (BPP) melalui pemanfaatan
sumber energi primer setempat. Ia juga mengungkapkan
beberapa kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan
pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi (energy
mix) pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada tahun
2025.
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Kebijakan lain yang terus didorong pemerintah adalah
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
menggunakan Clean Coal Technology (CCT) dengan boiler
Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC) untuk
PLTU dengan kelas kapasitas >= 300 MW. Pengembangan
PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk
menggunakan konsep pembangkit platform (bukan barge)
dengan moda transportasi gas milk and run.
"Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN
(Persero) adalah pembangkit load follower dan peaker serta
pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal atau 3T" ujar Hendra.
Dalam kesempatan tersebut Hendra juga menyampaikan
beberapa hal terkait Tiga Transformasi Grid Edge, Kebijakan dan
Rencana Pengembangan Pemanfaatan EBT pada pembangkit
listrik, serta tantangan dan pengembangan Pembangkit
Tenaga Listrik berbasis EBT. Hendra menyampaikan pula
kebijakan untuk mempercepat pengembangan EBT untuk
pembangkit listrik, diantaranya mendesain ulang paradigma
peraturan, pemerataan infrastruktur, mendefinisikan ulang
kebutuhan konsumen, serta merangkul model bisnis.
Seusai memberikan keynote speech, Hendra mengunjungi
booth Kementerian ESDM dalam pameran IIW 2018. (PSJ)
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Pabrik Panel Listrik Tegangan Tinggi
ABB Resmi Beroperasi

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad meresmikan pendirian Pabrik Panel Listrik Tegangan Tinggi-Gas Insulated
Switchgear ABB di Tangerang, Selasa (9/10/2018).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan listrik
pendukung infrastruktur ketenagalistrikan dan juga
meningkatkan pembangunan di sektor ketenagalistrikan,
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir
Ahmad meresmikan pendirian Pabrik Panel Listrik Tegangan
Tinggi-Gas Insulated Switchgear ABB di Tangerang, Selasa
(9/10/2018).
Berdirinya Pabrik Panel Listrik Tegangan Tinggi-Gas Insulated
Switchgear ABB ini salah salah satu upaya memenuhi
kebutuhan peralatan listrik pendukung infrastruktur
ketenagalisrikan, serta merupakan salah satu bukti
komitmen pemerintah yang tertuang dalam Nawacita,
yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing
di pasar internasional sehinga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, serta
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Munir mengatakan, "Saya harapkan tidak hanya pabrik Gas
Insulated Switchgear saja yang dibangun di Indonesia, namun
ke depan pabrik teknologi digital di sistem ketenagalistrikan

seperti smart meter, sensor, smart devices juga dapat
dibangun di Indonesia, guna menghadapi era digitalisasi
atau Listrik 4.0."
Dalam hal ini, Munir menyebutkan bahwa Pemerintah
terus berupaya mendrong peningkatan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) dengan berbagai paket kebijakan
yang memberi insentif bagi perusahaan-perusahaan yang
dapat meningkatkan porsi pemakaian komponen lokal
dalam produknya. Pemerintah melalui Kementerian ESDM
telah meminta PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan
TKDN di setiap komponen instalasi tenaga listrik yang
dibangunnya. Sehingga kebergantungan terhadap peralatan
dan komponen import di sektor ketenagalistrikan dapat
diminimalkan.
"Saya mengucapkan terima kasih atas segala kerja keras
yang telah dilakukan sehingga Pabrik ini dapat dioperasikan
pada hari ini. Saya berharap dengan beroperasinya
pabrik ini dapat meningkatkan pembangunan di sektor
ketenagalistrikan ke depan, sehingga manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat," tutup Munir. (AT)
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Safety Culture Sektor
Ketenagalistrikan Perlu Ditingkatkan

Foto bersama peserta Focus Group Discussion (FGD), dengan tema "Kebakaran Pada Instalasi Ketenagalistrikan: Penyebab Dan Mitigasi" di
Tangerang (24/10).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku
kepentingan mengenai penyebab kebakaran pada instalasi
ketenagalistrikan dan mitigasinya, Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka acara
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kebakaran
Pada Instalasi Ketenagalistrikan: Penyebab Dan Mitigasi" di
Tangerang (24/10).
Seiring dengan bertambahnya jumlah instalasi tenaga
listrik di Indonesia maka diperlukan adanya peningkatan
pengawasan aspek keselamatan ketenagalistrikan pada
instalasi, tenaga teknik, dan lingkungan disekitar instalasi
tenaga listrik.
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan pasal 44 menyatakan bahwa setiap usaha
ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan
ketenagalistrikan, untuk mewujudkan kondisi aman dan
andal bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan
makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Instalasi
ketenagalistrikan sebagai salah satu obyek yang memiliki
potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan perlu
mendapatkan perhatian yang serius. Salah satu potensi
bahaya yang timbul pada instalasi ketenagalistrikan adalah
kebakaran.
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Kebakaran
pada
instalasi
ketenagalistrikan
dapat
menyebabkan kerugian materil dan immateril, antara lain
korban jiwa, kerusakan instalasi dan bangunan, serta
terganggunya pasokan listrik pada sistem ketenagalistrikan.
Untuk dapat mencegah kebakaran terulang kembali atau
terjadi pada instalasi ketenagalistrikan, para pemangku
kepentingan harus bersinergi untuk menemukan metode
dan pola yang tepat untuk mengurangi risiko kebakaran
pada instalasi ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan.
Pemerintah melaksanakan pengawasan pada pengelola
instalasi ketenagalistrikan dan melaksanakan penegakan
hukum
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku.
Pemerintah mengapresiasi setiap langkah perbaikan yang
telah dilaksanakan oleh pemilik instalasi, diantaranya
dengan memberikan penghargaan bidang keselamatan
ketenagalistrikan (K2) kepada badan usaha ketenagalistrikan
atas pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, serta
pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
"Kebakaran akibat listrik masih terjadi diakibatkan oleh
karena kita sebagai pengelola ataupun masyarakat kurang
care terhadap safety yang ada.

Diharapkan dengan pelaksanaan FGD ini, para pengelola
instalasi dapat melakukan pemenuhan keselamatan
ketenagalistrikan, dan menumbuhkan safety culture diantara
para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan,
sehingga dapat meminimalisir kebakaran pada instalasi
ketenagalistrikan," ujar Munir.
Diharapkan pula pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dapat memahami proses investigasi penyebab kebakaran
instalasi ketenagalistrikan sehingga dapat memberikan
rekomendasi dan kebijakan yang tepat. (UH)
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Peluncuran Peta Jabatan Ketenagalistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral
melalui
Direktorat
Jenderal
Ketenagalistrikan
meluncurkan
Peta
Jabatan
Bidang
Ketenagalistrikan.
Direktur
Jenderal
Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng dalam sambutannya
mengatakan Peluncuran Peta Jabatan
Ketenagalistrikan ini diharapkan mampu
menjadi penghubung antara ketersediaan
sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten (supply) dengan kebutuhan
SDM yang bekerja pada pengembangan
infrastruktur ketenagalistrikan (demand).
"Perkembangan teknologi dan penerapan
digitalisasi di sektor ketenagalistrikan telah
menimbulkan jenis-jenis pekerjaan baru di
bidang ketenagalistrikan. Peta Jabatan
ini diharapkan dapat mengakomodasi
jenis pekerjaan baru yang mengikuti
perkembangan teknologi yang sangat
dinamis tersebut", jelas Andy, di Jakarta,
Senin (29/10).
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Lebih lanjut Andy memaparkan bahwa perkembangan
teknologi yang sangat cepat telah mengubah sistem
ketenagalistrikan model tradisional yang dikenal saat ini
(pembangkit, transmisi dan distribusi) menjadi "grid beyond
meter". Sistem kelistrikan grid beyond meter ini dikarenakan
adanya tiga trend, yaitu Electrification, Decentralization dan
Digitalization.
"Ketiga trend Grid Edge tersebut mendorong revolusi Listrik
4.0. Pemerintah memegang prinsip Energy Trilemma sebagai
Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik",
lanjut Andy.
Pengelolaan dan pemanfaatan energi termasuk energi listrik
harus dilakukan secara seimbang pada 3 (tiga) aspek, yaitu
Energy Security, Energy Equity, serta Energy Sustainability.
Upaya-upaya untuk mencapai ketiga aspek tersebut tentu
saja tidak terlepas dari kebutuhan tenaga teknik yang
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
bidangnya. Nama jabatan yang diisi oleh tenaga teknik yang
kompeten tersebut disusun dalam Peta Jabatan Bidang
Ketenagalistrikan.
Munir mengatakan "Ditjen Ketenagalistrikan bersama
dengan BNSP dan Bappenas melakukan pemetaan jabatan
bidang ketenagalistrikan berdasarkan area pekerjaan
bidang ketenagalistrikan, yaitu pembangkitan tenaga
listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan
pemanfaatan tenaga listrik."
Peta Jabatan Bidang Ketenagalistrikan menjadi acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RIP-SKTTK)
2. Pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan
atau program pelatihan
3. Pengembangan skema sertifikasi kompetensi
4. Pertimbangan kebijakan penyusunan negatif-list jabatan
bagi tenaga kerja asing.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian
Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Kamar Dagang Indonesia (KADIN), serta pemangku jabatan
lainnya di subsektor ketenagalistrikan.(AT)
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Transformasi Digital Menuju Era

Grid Edge

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng memberikan keynote
speech dalam acara Learning, Innovation, Knowledge, and Exhibition
(LIKE) PLN 2018, Selasa (23/10),

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng memberikan
keynote speech bertajuk "Energy 4.0: Transformasi Digital
di Kelistrikan" dalam acara Learning, Innovation, Knowledge,
and Exhibition (LIKE) PLN 2018, Selasa (23/10), di Jakarta.
Andy menyampaikan bahwa pesatnya information and
communications technology (ICT) mendorong terjadinya
revolusi Industry 4.0. Sebagaimana diketahui, ICT
mendorong meningkatnya konektivitas, interaksi, dan
batas antarmanusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang
semakin konvergen
"Revolusi Industry 4.0 harus disikapi dengan bijak untuk
perubahan yang lebih baik," ujar Andy.
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Perkembangan ICT yang sangat cepat juga telah mengubah
sistem ketenagalistrikan model tradisional yang dikenal saat
ini (pembangkit, transmisi dan distribusi) menjadi "grid
beyond meter", dengan adanya 3 trend, yaitu Electrification,
Decentralization dan Digitalization. Ketiga trend Grid Edge
tersebut mendorong revolusi Listrik 4.0.
Untuk menuju Grid Edge, ada beberapa aksi yang dapat
dilakukan, Andy menjelaskan. Pertama, mendesain ulang
paradigm pengaturan (redesign regulatory paradigm). Hal ini
dilakukan dengan melakukan deregulasi yang selaras dengan
perkembangan transformasi Grid Edge dan digitalisasi.
Regulasi juga mesti transparan dan seimbang untuk semua
pelaku bisnis (seller, buyer and customer).
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Kedua, memastikan penyebaran infrastruktur secara
tepat waktu (deploy enabling infrastructure). Ketiga,
mendefinisikan kembali pengalaman pelanggan (redefine
customer experience). Andy mencontohkan program
listrik prabayar PLN yang mampu mendefinisikan kembali
pengalaman pelanggan. Keempat, mengembangkan model
bisnis (embrace business models), salah satunya dengan
mengembangkan distributed generation, micro-grid dan
distributed storage.
Andy menambahkan, dalam Listrik 4.0, masyarakat dapat
menjadi prosumen (produsen dan konsumen) untuk saling
bertukar energi atau jasa satu sama lain dengan dukungan
smart meter. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT)
intermiten tidak menjadi kendala untuk dikembangkan,
dan penggunaan listrik menjadi lebih efisien dengan

terintegrasinya pembangkit listrik dan storage dengan
perilaku pengguna listrik.
Selangkah lebih maju dari Listrik 4.0, ada Listrik 4.x. Andy
menyampaikan semua pihak sesuai dengan perannya
masing-masing harus menyiapkan diri dalam menghadapi
revolusi Listrik 4.x.
"Bisnis model PLN selama ini akan berubah, dan PLN harus
segera menyesuaikan dirinya dalam menghadapi Listrik 4.x,"
kata Andy.
Acara LIKE PLN merupakan pameran tahunan PT PLN
(persero) yang bertujuan untuk menampilkan inovasi
unggulan karya pegawai unit PLN dan anak perusahaan PLN
di seluruh Indonesia. (AMH)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama beberapa unit Eselon I Kementerian ESDM berpartisipasi pada pameran
Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 yang digelar di JI EXPO Kemayoran, Jakarta. Pameran yang berlangsung Rabu
(31/10) hingga Jumat (2/11) ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan
konektivitas, menyambungkan, membuka keterisolasian, memudahkan biaya transportasi dan logistik. "Hal ini bukan saja
dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tapi juga mempersatukan Indonesia," ungkapnya.

Partisipasi Ditjen Gatrik di Pameran Indonesia
Infrastructure Week 2018

Petugas Ditjen Ketenagalistrikan menyosialisasikan mekanisme perizinan terpadau sektor ketenagalistrikan yang
melalui Online Single Submission (OSS)

32 |Desember 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang
menjadi perhatian Presiden adalah pembangunan
pembangkit listrik dan infrastruktur pendukungnya seperti
gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi.
Selain meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit
tenaga listrik, infrastruktur ketenagalistrikan didorong
untuk mencapai target rasio elektrifikasi nasional 99,9%
di tahun 2019 yang hingga kuartal ketiga tahun 2018
mencapai 98,05%.
Dalam booth tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan juga
menyosialisasikan mekanisme perizinan terpadau sektor
ketenagalistrikan yang melalui Online Single Submission
(OSS). Layanan ini merupakan Layanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui OSS, masyarakat
dapat mengakses secara online Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan
sistem OSS, izin berusaha ketenagalistrikan akan didapat
oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

IIW 2018 menjadi ajang bagi masyarakat serta pemain
di ruang lingkup industri infrastruktur. Para pengunjung
berkesempatan untuk membangun koneksi, peluang bisnis
baru, serta mendapatkan pengetahuan baru akan dunia
infrastruktur Indonesia. IIW 2018 dilaksanakan paralel
dengan Konstruksi Indonesia 2018 dan Intertraffic Indonesia
2018. (PSJ)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) di Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).

Menteri ESDM
Resmikan SPLU Pertama Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU)
di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) PT
Pertamina (Persero) di Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).
Hadir mendampingi Menteri ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan
Andy Noorsaman Sommeng, Direktur Utama Pertamina
Nicke Widyawati, dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian
Harjanto.
Dalam sambutannya Jonan mengapresiasi upaya Pertamina
mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan.
"Saya ucapkan selamat ada inisitif baru dari Pertamina
untuk menerapkan energi baru terbarukan di kegiatan usaha
Pertamina," ujar Jonan. Selanjutnya Ia berharap Pertamina
terus membangun SPLU yang lebih efisien. "SPLU-nya agar
dicari yang fast charging-nya kurang dari 10 menit, jadi
orang tidak terlalu lama menunggu," ungkap Jonan.
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Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik
sehingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional.
Jonan mengungkapkan, mobil listrik memiliki emisi yang
rendah dan diharapkan dapat bersaing dengan mobil
konvensional yang berbahan bakar minyak. " Mobil listrik
nantinya agar dibuat bersaing dengan combustion engine.
Mobil listrik bukan hanya masa depan bangsa tetapi masa
depan dunia, energi yang lebih ramah lingkungan," ucap
Jonan.
Selain mendorong masyarakat beralih dari kendaraan
konvensional ke kendaraan listrik, pemerintah juga telah
mulai menyiapkan segala infrastruktur penunjangnya,
salah satunya mendorong pembangunan SPLU sehingga
masyarakat dapat mengisi daya kendaraannya di tempattempat umum. Guna mendukung penggunaan energi yang
ramah lingkungan, Jonan berharap SPBU yang dikelola
Pertamina dapat memanfaatkan 25% dari kebutuhan listrik
SPBU dari sumber energi terbarukan. "Kalo bisa 6.500 SPBU
yang pakai logo Pertamina semua menggunakan solar panel,
minimal untuk penerangan," pesan Jonan.

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah tengah menyusun
Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik. Berdasarkan R-Perpres tersebut,
penyediaan infrastruktur SPLU dilaksanakan oleh badan
usaha di bidang energi yang memiliki Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (IUPTL). Untuk itu penugasan pertama kali
diberikan kepada PT PLN (Persero) dan dapat bekerjasama
dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi lainnya.
Sampai dengan Juni 2018, SPLU yang sudah dibangun oleh
PLN sebanyak 1.980 titik lokasi dengan total meter sebanyak
5.384 buah.
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian/
Lembaga dan stakeholder terkait akan membentuk tim komite
teknis untuk melakukan pembahasan terkait infrastruktur
SPLU yang terdiri dari Fasilitas pengisian ulang (charging)
yang terdiri atas instalasi catu daya listrik dan kotak kontak
dan/atau tusuk kontak, serta Fasilitas penukaran baterai
atau media penyimpanan energy listrik. (PSJ)
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PPNS Ditjen Ketenagalistrikan
Serahkan Terduga Penyalahgunaan Listrik

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Ketenagalistrikan
melimpahkan barang bukti dan terduga menggunakan
tenaga listrik yang bukan haknya kepada Kejaksaan Agung.
Pelimpahan tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung
Perak Surabaya pada Rabu (31/10).
Berdasarkan Surat Perintah tugas dari Jisman Hutajulu
selaku Kepala PPNS, Ketua Tim PPNS, Didit Waskito
menyerahkan tersangka atas nama PT. CIP yang diwakili oleh
YL dan MS. PT.CIP diduga telah melakukan pencurian listrik
sejak tanggal 3 Juni 2016 hingga tanggal 6 Maret 2017 yang
menyebabkan kerugian sebesar Rp.13.059.697.115,-(tiga
belas miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan
puluh tujuh ribu seratus lima belas ribu rupiah).
PT CIP diduga menggunakan alat tambahan berupa modul
elektronik/rangkaian elektronik yang dipasang pada kWh
meter. Alat tersebut terpasang pada kWh meter PT. PLN
(Persero) di pabrik PT CIP dan bukan merupakan komponen
elektronik standar dari produsen kWh meter. Dengan
adanya alat tersebut pada saat pabrik beroperasi, arus
listrik yang tercatat pada Load Profil menjadi sangat kecil.
Dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara
data pengukuran arus listrik dengan data operasional pabrik
menimbulkan dugaan adanya tindakan penggunaan tenaga
listrik yang bukan haknya secara melawan hukum oleh PT
CIP.
Dikarenakan adanya tenaga listrik yang terpakai namun tidak
tercatat dan berdampak kerugian pada PT PLN (Persero),
maka terhadap PT CIP patut diduga telah melakukan
perbuatan pidana secara bersama-sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) jo Pasal 55 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
(UH)
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Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar didampingi Inspektur Ketenagalistrikan melakukan kunjungan kerja ke PT PLN
Regional Maluku dan Papua di Ambon, Kamis (6/12) hingga Jumat (7/12).

Pasokan Listrik Natal dan Tahun Baru
di Maluku Dipastikan Aman

Sebagai upaya memastikan pasokan listrik di Maluku dan
Maluku Utara aman menjelang dan saat Natal 2018 dan Tahun
Baru 2019, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Wanhar didampingi Inspektur Ketenagalistrikan melakukan
kunjungan kerja ke PT PLN Regional Maluku dan Papua di
Ambon, Kamis (6/12) hingga Jumat (7/12).
Kamis (6/12) Wanhar mengunjungi PLTD Poka dan Dispatcher
Ambon 5 sekaligus memberi pengarahan terhadap unit-unit
pelaksana PT PLN Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Selanjutnya Jumat (7/12) Wanhar mengunjungi Marine
Vessel Power Plant (MVPP) milik PT KAR Powership Indonesia
(KPI).
Pada kesempatan tersebut Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan mengingatkan agar operasi pembangkit
dilakukan secara aman dan andal, serta menghindari
terjadinya ledakan sebagaimana terjadi pada MVPP di
Amurang.

Dirtek juga mengunjungi Gardu Induk (GI) Passo yg
menyalurkan suplai listrik dari MVPP milik PT KPI ke Wilayah
Ambon bagian utara.
Secara umum kondisi kelistrikan di Ambon aman dan PLN
siap untuk menjaga pasokan listrik pada saat Natal 2018
dan Tahun Baru 2019. Daya mampu pasok pada tanggal 7
Desember dilaporkan sebesar 260,36 MW dan beban puncak
sebesar 197,93 masih memberikan cadangan operasi
sebesar 62,43 MW (24%).
Wanhar mendapat masukan bahwa personil PLN siap
menjaga pasokan listrik pada menjelang dan saat Natal 2018
dan Tahun Baru 2019 dengan menyiagakan 725 personil.
Selain itu PLN telah menyiapkan SOP pengamanan Natal
2018 dan Tahun Baru 2019. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng memberikan sambutan dalam sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018
tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Rabu (28/11/18).

Aturan PLTS Atap Disosialisasikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar
sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018
tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero),
Rabu (28/11/18). Sosialisasi ini mengundang perwakilan
Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Dinas ESDM Provinsi,
Direksi PT PLN (Persero), pengusaha, asosiasi, hingga media
massa.

Lebih lanjut Andy menyampaikan bahwa di era electricity
4.0, masyarakat dapat menjadi prosumen, yaitu produsen
sekaligus konsumen, untuk saling bertukar energi atau jasa
satu sama lain dengan dukungan smart meter. regulasi
tentang PLTS Atap ini merupakan salah satu upaya yang
ditempuh pemerintah untuk mendefinisikan kembali
pengalaman pelanggan, khususnya dalam menghadapi era
electricity 4.0 tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan
PLTS Atap di pelanggan PLN merupakan upaya pemerintah
untuk mendorong pemanfaatan EBT sebesar 23% pada
tahun 2025. Hal ini menurutnya juga sebagai bagian dari
Komitmen Pemerintah dalam Paris Agreement yang telah
ditandatangani pada tahun 2015.

"Disamping itu, PLN perlu melihat kebijkan PLTS rooftop
ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, dimana
PLN Distribusi atau PLN Wilayah dapat menyediakan
paket pemasangan PLTS Atap secara integrated dengan
penyambungan listrik dengan mekanisme bisnis yang saling
menguntungkan," ujar Andy.
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Dirjen Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi
Energi
Rida
Mulyana
menyampaikan bahwa regulasi ini
merupakan inisiasi dari Menteri ESDM
Ignasius Jonan. Tujuannya adalah
mendorong keterlibatan masyarakat
dalam mencapai tiga tujuan, yaitu
meningkatkan
porsi
EBT
dalam
bauran energi nasional, meningkatkan
efisiensi, dan mendorong energi yang
lebih ramah lingkungan.
Salah satu aturan yang diatur dalam
Permen ini adalah perhitungan ekspor
dan impor energi listrik dari Sistem
PLTS Atap, dimana energi listrik
yang diproduksi PLTS Atap mayoritas
digunakan sendiri,

kelebihan tenaga listrik (Excess Power)
diekspor ke PLN dengan faktor pengali
65%.
Selain itu pelanggan bisa menggunakan
deposit energi untuk mengurangi
tagihan listrik bulan berikutnya.
Untuk
menjamin
keamanan
dan
keandalan operasi jaringan tenaga
listrik PT PLN (Persero), instalasi
Sistem PLTS Atap wajib mengikuti
Standar Nasional Indonesia, standar
internasional, dan/atau standar PT
PLN (Persero). Kapasitas Sistem PLTS
Atap dibatasi paling tinggi 100%
(seratus persen) dari daya tersambung
Konsumen PT PLN (Persero).

Kapasitas tersebut ditentukan dengan
kapasitas total inverter.
Konsumen PT PLN (Persero) yang
berminat membangun dan memasang
Sistem PLTS Atap harus mengajukan
permohonan
pembangunan
dan
pemasangan Sistem PLTS Atap kepada
General Manager Unit Induk Wilayah/
Distribusi PT PLN (Persero) yang
dilengkapi persyaratan administrasi
dan
persyaratan
teknis.
Untuk
pelanggan prabayar, harus mengajukan
perubahan mekanisme pembayaran
tenaga listrik menjadi pasca bayar.
Terakhir, instalasi sistem PLTS Atap
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
(SLO). (PSJ)
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Kunjungi APB Ungaran, Menteri ESDM
Pastikan Listrik Jawa Bali Aman
Jelang Libur Akhir Tahun

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng melakukan kunjungan kerja ke Area Pengatur Beban
(APB) Jawa Tengah - DIY di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(13/12). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka monitoring
kondisi kelistrikan Jawa-Bali, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta
menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Tengah PT PLN Amir Rosidin menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan
Jawa Bali menjelang dan pada saat Natal dan Tahun Baru dalam kondisi
aman dengan beban puncak yang cenderung turun karena adanya libur
akhir tahun dan berkurangnya aktivitas industri. Berdasarkan Rencana
Operasi Tahunan (ROT) PLN tahun 2018, beban puncak bulan Desember
sistem Jawa Bali diprediksikan mencapai 25.290 MW.

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
melakukan kunjungan kerja ke Area Pengatur Beban (APB) Jawa Tengah - DIY di
Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/12).
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Menanggapi hal tersbut Jonan menyampaikan bahwa dengan
berkurangnya aktivitas industri, kelebihan daya dapat
dialihkan untuk kegiatan liburan natal dan tahun baru. "Ini
kan interkoneksinya Jawa-Bali, mustinya cadangan kurang
lebih 30 persen ada, jadi tidak ada masalah, aman. Secara
nasional juga relatif tidak ada masalah," jelas Jonan.
Menteri Jonan juga meminta PLN khususnya APB JatengDIY untuk bekerja maksimal, menyiagakan personil dengan
sistem piket, serta tidak melakukan pemeliharaan yang
berakibat terganggunya aktivitas perayaan natal dan libur
akhir tahun. "Menurut penjelasan PLN biasanya 25 persen
pegawai harus siaga atau stand by," pungkas Jonan.
Sebagai informasi, sistem Jawa Bali pada bulan Oktober
2018 memproduksi listrik sebesar 17.175 GWh, dengan
konsumsi energi distribusi sebesar 16.665 GWh dan susut
transmisi sebesar 2,66%. Beban puncak malam tertinggi
sistem Jawa Bali pada bulan oktober terjadi pada 17 Oktober
2018 dengan beban 27.070 MW. Beban puncak dari tahun
2016 sampai tahun 2018 memiliki tren peningkatan sebesar
5,47% dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan konsumsi listrik di Jawa Bali. (PSJ)
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