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Sobat Gatrik,
Akhir bulan Maret lalu, Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero)
mendiseminasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567 K/21/
MEM/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2018
s.d. 2027. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga
dan para pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan bahwa perubahan
terhadap RUPTL 2017-2026 perlu dilakukan mengingat realisasi
indikator makro ekonomi tahun 2017 lebih rendah dari target dan
berdampak pada pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali jadwal operasi
pembangkit baru yang dituangkan dalam RUPTL 2018-2027.
Selain menerbitkan revisi RUPTL, pemerintah melalui Kementerian
ESDM terus memastikan penanganan pengaduan subsidi listrik
tepat sasaran yang diterapkan bagi pelanggan listrik 900 VA
berjalan dengan baik. Untuk itu Tim Posko Penanganan Pengaduan
Subsidi Listrik Tepat Sasaran, melakukan Uji Petik di beberapa
daerah untuk memastikan pengaduan berjalan dengan baik.
Informasi mengenai diseminasi RUPTL dan Uji Petik menjadi topik
utama dalam liputan khusus dan tajuk utama Buletin Ketenagalistrikan
Edisi Juni 2018 ini. Simak pula artikel menarik lainnya seperti
PPNS Ketenagalistrikan yang mengungkap kasus pencurian listrik.
Selamat membaca.

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Syarat Teknis :
1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata
Syarat Umum:
1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum
misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
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dengan caption
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naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan
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Ketua Tim Posko Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Hendra Iswahyudi, melakukan Uji Petik di wilayah Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya, Jumat (20/4).

Pemerintah Pastikan

Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Berjalan Baik
Pemerintah memastikan penanganan pengaduan subsidi
listrik tepat sasaran yang diterapkan bagi pelanggan
listrik 900 VA berjalan dengan baik. Untuk itu Direktur
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, selaku ketua Tim
Posko Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran,
melakukan Uji Petik di wilayah Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya, Jumat (20/4).
Dalam kesempatan tersebut Hendra didampingi Kepala Sub
Direktorat ESDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Rendy Jaya Laksamana dan Kepala Divisi Niaga PT PLN
(Persero) Yuddy S Wicaksono. Uji Petik ini merupakan bentuk
sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat miskin dan tidak
mampu, terutama pelanggan listrik PLN.
Dalam kunjungannya Hendra menyampaikan bahwa
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan jajaran
Pemerintah Daerah di tingkat terkecil turut terlibat dalam
pelaksanaan pengaduan ini. "Sehingga masyarakat dapat
menyampaikan langsung pengaduannnya melalui kantor
Desa maupun kantor Kelurahan setempat," ujar Hendra.
Kegiatan ini disebut Hendra merupakan kegiatan lanjutan di
beberapa tempat, seperti yang telah dilakukan di Pematang
Siantar, Pontianak, Lampung, dan Semarang.

Lebih lanjut Hendra menyampaikan bahwa pemerintah telah
membangun mekanisme pengaduan bagi rumah tangga
atau masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan
subsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian
Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Posko
pengaduan ini melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian
Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penganggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dan PT PLN (Persero).
Saifulloh, warga Kecamatan Tegalsari, Surabaya yang
berlangganan listrik 900 VA mengaku bahwa ia dan istrinya
merasakan adanya kenaikan pembayaran rekening listrik.
Karena merasa miskin dan juga pemegang Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS), dan setelah mendapat informasi adanya
layanan pengaduan, Ia berinisiatif mengadu ke kelurahan
setempat. Pengaduannya mudah dan bebas biaya," katanya.
Tak lama setelah mengadu, pembayaran rekening listriknya
kembali seperti semula karena Saifulloh memang kategori
pelanggan yang berhak mendapatkan Subsidi.
Yuddy menjelaskan bahwa PLN memang akan mengembalikan
tarif subsidi apabila pengadu terdaftar dalam Data Terpadu.
"Dia memang berhak, sekaligus kelebihan pembayarannya
dikembalikan melalui restitusi rekening pelanggan," ujar
Yuddy.
Buletin Ketenagalistrikan|Juni 2018|
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Hingga 31 Maret 2018, posko pengaduan subsidi listrik
tepat sasaran menerima 228.566 pengaduan masuk.
Sebanyak 105.983 pengaduan telah diselesaikan oleh PT PLN
(Persero), sedangkan sisanya masih verifikasi oleh TNP2K/
Kemensos. Khusus untuk Provinsi Jawa Timur, terdapat
46.910 pengaduan masuk, dengan 31.928 pengaduan telah
terselesaikan PT PLN (Persero), dan 14.982 pengaduan
masih verifikasi oleh TNP2K/Kemensos.
Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor
671/4809/SJ tanggal 16 Desember 2016, tentang Dukungan
Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan
Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Surat Edaran Mendagri
tersebut bertujuan agar pemerintahan desa dan kelurahan
wajib membantu warga masyarakat dalam pengisian formulir
pengaduan yang telah disediakan di masing-masing kantor
desa dan kelurahan. Formulir pengaduan yang telah diisi wajib
disampaikan ke kecamatan untuk kemudian dimasukkan dan
diunggah ke dalam aplikasi elektronik tersebut agar dapat
diproses lebih lanjut oleh posko pengaduan pusat. (PSJ)
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Khusus untuk Provinsi Jawa Timur, terdapat 46.910 pengaduan
masuk, dengan 31.928 pengaduan telah terselesaikan PT PLN
(Persero),

Tajuk Utama

654 Pengaduan Subsidi Listrik di Yogyakarta Rampung

Direktur Pembinaan Pengusahaan, Hendra Iswahyudi,
melakukan Uji Petik penyelesaian penanganan pengaduan
subsidi listrik tepat sasaran di Kecamatan Kalasan, Yogyakarta
pada hari Jumat (27/4/2018). Dalam acara tersebut Hendra
didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nyoto
Suwignyo, dan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Yuddy
S Wicaksono.

"Kita sama-sama memastikan apakah cara atau metode
pengaduan yang sudah dilakukan kecamatan dengan
metode online sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
yang memang membutuhkan untuk melakukan pengaduan.
Ini penting sekali. Perangkat di desa atau kecamatan bisa
membantu masyarakat yang merasa dirinya tidak mampu
tapi belum terakomodir di database subsidi tepat sasaran,"
ujar Hendra.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan, subsidi diperuntukkan
bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Oleh karena
itu, Pemerintah memberlakukan Subsidi Listrik Tepat
Sasaran dan juga mengakomodir pengaduan. Pemerintah
membangun mekanisme pengaduan bagi rumah tangga atau
masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan subsidi
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2016.
Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan
salah satu Program Prioritas Pemerintah yang bertujuan
memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin dan tidak
mampu untuk mendapatkan akses listrik dengan tarif yang
murah.
Dalam kunjungannya Hendra yang juga Ketua Pelaksana
Tim Posko Pusat Penanganan Pengaduan Subsidi Listrik
Tepat Sasaran menyampaikan bahwa untuk memastikan
penanganan pengaduan terlayani dengan baik, Pemerintah
Pusat melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Direktur Pembinaan Pengusahaan, Hendra Iswahyudi, melakukan Uji Petik penyelesaian penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran
di Kecamatan Kalasan, Yogyakarta pada hari Jumat (27/4/2018)
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Sampai dengan 31 Maret 2018,
posko pengaduan subsidi listrik
tepat sasaran menerima 228.566
pengaduan masuk. Sebanyak 105.983
pengaduan
telah
diselesaikan
oleh PT PLN (Persero), sedangkan
sisanya masih verifikasi oleh TNP2K/
Kemensos.
Untuk
Provinsi
DI
Yogyakarta, terdapat 966 pengaduan
masuk, dengan 654 pengaduan telah
diselesaikan oleh PT PLN (Persero),
dan 312 pengaduan masih diverifikasi
oleh TNP2K/Kemensos.
Nyoto
menambahkan,
"Dengan
adanya
program
pengaduan
masyarakat, terlihat bahwa dari 966
pengaduan disini, 654 lebih sudah
bisa diselesaikan. Ini merupakan
angka yang menggembirakan karena
faktanya dari 654 itu kerjasama
PLN
dengan
teman-teman
di
tingkat
kecamatan
menunjukan
hasil yang bagus. Hal ini sangat
membanggakan." Ia menambahkan,
dipilih DIY sebagai sasaran pengujian
karena subsidi listrik di daerah ini
dinilai relatif baik. Indikasinya terlihat
dari semua kecamatan telah memiliki
akses
internet
yang
terhubung
dengan Kementerian ESDM dan
PLN. Ia berharap hasil kunjungan ke
Yogyakarta ini bisa menjadi contoh
bagi kabupaten dan provinsi lain.

Hadi Sunaryo, pelanggan rumah
tangga daya 900 VA, yang dikunjungi
oleh tim posko pusat, menyampaikan
terimakasih
kepada
Pemerintah
dan PLN yang telah melayani
pengaduannya.
Hadi
Sunaryo
yang merasa diberatkan dengan
pembayaran listrik karena merasa
kurang mampu, dan dibuktikan
dari Kartu Keluarga Sejahtera yang
dimiliknya, berinisiatif mengadu ke
Kelurahan dan Kecamatan. Hasil
pengecekan tim, bahwa sebelumnya
rekening tagihan listrik pelanggan
tersebut mencapai Rp. 228 ribu per
bulan, namun setelah penyelesaian
pengaduan, tarif dikembalikan menjadi
tarif bersubsidi, rekening tagihan
listrik turun menjadi berkisar Rp.
120ribu per bulan nya. "Alhamdulilah,
rekening nya sekarang lebih ringan,
daripada kemarin sebelum mendapat
subsidi" pungkas Hadi.
PT PLN (Persero) masih melakukan
proses pengembalian uang pelanggan
yang seharusnya memperoleh subsidi,
namun selama ini tidak diberikan.
Dana restitusi yang dihitung mulai
Juni 2017 mencapai Rp 658,7 miliar.
Sampai sekarang sudah terbayarkan
sekitar Rp 528 miliar terdiri atas Rp
206 miliar pelanggan prabayar dan Rp
322 miliar pelanggan pascabayar.
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"Restitusi prabayar sudah terbayarkan
seluruhnya,
sedangkan
yang
pascabayar masih kurang Rp 131
miliar. Pembayaran untuk pelanggan
pascabayar dilakukan secara bertahap
dipotong dari tagihan listrik, dan
diperkirakan tahun depan semuanya
sudah rampung," kata Kepala Divisi
Niaga PT PLN Yudi Setyo Wicaksono
di sela-sela kegiatan uji petik subsidi
tepat sasaran di kantor Kecamatan
Kalasan, Jumat (27/4). Provinsi Jawa
Tengah dan DIY menempati peringkat
tiga se-Indonesia dana restistusi
dengan angka Rp 125 miliar.
Untuk
mendukung
kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran ini,
Kemendagri telah menerbitkan Surat
Edaran agar Pemerintah Daerah
turut mengawal pelaksanaan dan
mendukung penanganan pengaduan
subsidi listrik mulai dari tingkat
Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kabupaten sampai Provinsi dengan
berpedoman pada mekanisme yang
telah diatur oleh Kementerian ESDM.
Selain itu, Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kemendagri
juga telah menuangkan kebijakan ini
menjadi arah kebijakan pembangunan
daerah di bidang ESDM yang termuat
dalam Permendagri Nomor 32 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018 agar menjadi prioritas dalam
perencanaan dan penganggaran di
daerah.(AT)

Tajuk Utama

Wujudkan Tarif Listrik Terjangkau,

Pemerintah Dorong PLN Turunkan Susut Jaringan

Guna mewujudkan tarif listrik yang terjangkau, pemerintah
terus mendorong efisiensi PT PLN (Persero). Salah satu
upaya yang terus dilakukan adalah dengan menurunkan
susut jaringan tenaga listrik. Untuk itu pemerintah melalui
Kementerian ESDM berharap agar PLN dapat melakukan
langkah-langkah strategis dan upaya nyata dalam penurunan
susut jaringan ini.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Andy N Sommeng, saat membuka
Verifikasi Susut Jaringan Triwulan I tahun 2018, di Semarang
Jawa Tengah, Rabu (16/5). Menurut Andy, sepuluh tahun
yang lalu angka susut jaringan masih dua digit. Saat ini sudah
berkisar di angka 9%. "'Melalui kerja keras pemerintah dan
PLN, susut jaringan perlahan-lahan bisa diturunkan," ujar
Andy.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa
Tenggara PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan
melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2017 lalu, susut
jaringan mencapai angka 9,75%. "Hingga triwulan I tahun
2018 ini, angka susut jaringan sudah bisa ditekan lebih
rendah dari penetapan tahun sebelumnya," tuturnya. Djoko
mengungkapkan bahwa PLN terus berupaya mengendalikan
susut jaringan salah satunya dengan optimalisasi metering
dan meningkatkan penertiban pemakaian tenaga listrik
(P2TL).

Selain peningkatan P2TL, Andy berharap PLN dapat melakukan
perencanaan dan eksekusi workplan upaya penurunan susut
jaringan. Sesuai Perdirjen 2785/20/DJL.1/2017, PT PLN
diwajibkan menyusun roadmap penurunan susut jaringan
lima tahunan dan target tahunan yang ditetapkan oleh
Dirjen Ketenagalistrikan.
Andy menjelaskan bahwa hasil evaluasi tahun 2017 masih
ada area dan rayon PLN yang nilai susutnya kategori hitam
(lebih dari 13%) dan merah (antara 10-12,9%). "Jika area
dan rayon kategori merah dan hitam ini dapat menurunkan
susutnya menjadi dibawah 10%, maka dipastikan susut
jaringan nasional akan signifikan turun," kata Andy.
Selanjutnya ia berharap agar personil unit terdepan PLN
di tingkat terbawah dapat fokus mengimplementasikan
workplan upaya penurunan susut jaringan ini. "Area dan
Rayon saya harap dapat memahami dan mengetahui kondisi
aset yang dimiliki," tandas Andy.
Sebagai upaya menurunkan susut jaringan non teknis, Andy
berharap P2TL yang dilakukan PLN apabila diperlukan dapat
berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
ketenagalistrikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
terkait penggunaan listrik secara ilegal. Apabila terdapat niat
jahat yan didukung dua bukti permulaan yang cukup, PPNS
dapat memproses secara hukum pelaku pengguna listrik
secara ilegal, sehingga diharapkan timbul efek jera pelaku.
(PSJ)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng membuka Verifikasi Susut Jaringan Triwulan I tahun 2018,
di Semarang Jawa Tengah, Rabu (16/5).
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Ditjen Ketenagalistrikan dan KESCO meninjau keamanan instalasi ketenagalistrikan di Ruang
Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Kamis (14/12).

Menteri ESDM Sahkan RUPTL
PT PLN (Persero) 2018 – 2027

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius
Jonan telah menandatangani pengesahan Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN
(Persero) tahun 2018 - 2027, Selasa (13/3). Hal
tersebut disampaikan Jonan kepada wartawan Selasa
malam di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Pengesahan ini dilakukan setelah PT PLN (Persero)
mengusulkan draft perubahan RUPTL 2017 - 2026
pada tanggal 2 Maret 2018. Pembahasan revisi
RUPTLsendiri telah dilakukan oleh Tim Kementerian
ESDM dan PT PLN (Persero) sejak bulan Oktober 2017.

Perubahan RUPTL ini menurut Jonan perlu dilakukan
oleh PT PLN karena dilatarbelakangi oleh realisasi
indikator makro ekonomi yang berdampak pada
pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN tahun
2017 yang lebih rendah dari target RUPTL PLN
sebelumnya, sehingga dilakukan penyesuaian jadwal
beroperasinya pembangkit baru. "Waktu RUPTL 2017
itu kami mengikuti program yang kami yakin bahwa
kebutuhannya itu lebih tinggi daripada sekarang.
Sekarang kita lihat pertumbuhan listrik cuma 7%,"
ungkap Jonan.
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Sejalan
dengan
arah
kebijakan
Kementerian ESDM dalam menyediakan
tenaga listrik yang adil dan merata
dengan
harga
yang
terjangkau,
maka dalam RUPTL PT PLN (Persero)
2018-2027
telah
mengakomodasi
hal-hal sebagai berikut: percepatan
elektrifikasi terhadap 2.510 desa
yang belum berlistrik, peningkatan
pemanfaatan sumber energi setempat
untuk
pembangkit
tenaga
listrik
(batubara
mulut
tambang,
gas
wellhead, biogas, biomassa, tenaga air,
sinar matahari, dan tenaga angin), dan
upaya pencapaian target porsi energi
baru dan terbarukan (EBT) sekitar 23%
pada tahun 2025 dalam bauran energi
pembangkitan tenaga listrik.

Jonan menambahkan, guna memenuhi
kebutuhan tenaga listrik sepuluh
tahun ke depan, PT PLN (Persero)
telah merencanakan pembangunan
infrastruktur penyediaan tenaga listrik
antara lain: total pembangkit tenaga
listrik sebesar 56.024 MW, total jaringan
transmisi sepanjang 63.855 kms, total
gardu induk sebesar 151.424 MVA,
total jaringan distribusi sepanjang
526.390 kms, dan total gardu distribusi
sebesar 50.216 MVA.
Kementerian ESDM terus mendorong
pengembangan EBT dengan harga yang
terjangkau. RUPTL PT PLN (Persero)
2018-2027 ini telah mengakomodasi
pemanfaatan EBT dalam perencanaan
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pembangunan
pembangkit
tenaga
listrik. Hal ini terlihat dari porsi EBT
dalam bauran energi pembangkitan
tenaga listrik pada tahun 2025
mencapai 23% atau lebih tinggi
daripada porsi EBT pada RUPTL PLN
2017-2026 sebesar 22,6%.
"Secara rinci porsi bauran energi
pembangkitan tenaga listrik pada
tahun 2025 yaitu EBT (23%) Batubara
(54,4%) Gas (22%) dan BBM (0,4%),"
ungkap
Jonan.
Sesuai
dengan
ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik, RUPTL PT PLN (Persero)
2018-2027 disahkan oleh Menteri
ESDM. (PSJ)
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ESDM dan PLN Lakukan Diseminasi RUPTL 2018-2027

Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2017-2026
perlu dilakukan oleh PT PLN karena realisasi indikator makro ekonomi yang berdampak pada
pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN tahun 2017 yang lebih rendah dari target. Dengan demikian,
perlu dilakukan penyesuaian jadwal beroperasinya pembangkit baru seperti yang dituangkan dalam
RUPTL 2018-2027.
Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam
Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2018-2027, Kamis
(22/3), di Kantor PLN Pusat, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga dan
para pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan yang sama, Jonan kembali menegaskan arahan Presiden Joko Widodo agar tarif listrik tidak naik
hingga akhir 2019.
"Masyarakat harus mampu beli listrik. Kalau ada layanan kelistrikan, tapi masyarakat gak dapat listrik, itu percuma. Itu
pesan Bapak Presiden," ujar Jonan.
Selain kebijakan tidak menaikan tarif listrik, Jonan juga
menyampaikan beberapa hal lain yang perlu diperhatikan
oleh PLN, salah satunya pembangunan jaringan transmisi di
Indonesia Timur sampai tahun 2027 disesuaikan dengan kebutuhan listrik. Selain itu, PLN diminta fokus pada Program
Listrik Perdesaan dan Pembagian LTSHE tahun 2019, dengan
target Rasio Elektrifikasi 99% dan melistriki 2.510 desa belum berlistrik hingga akhir tahun 2019.
Jonan melanjutkan, penambahan kapasitas per jenis energi primer memperhatikan hal sebagai berikut: tidak ada
penambahan PLTU Batubara di Jawa kecuali yang sudah PPA;
pembangunan PLTU Batubara di Sumatera dan Kalimantan
di mulut tambang; tambahan PLTG/PLTGU di Jawa harus
melalui pipa/wellhead kecuali yang sudah PPA atau dilelang;
pembangunan PLTG kecil di luar Jawa boleh memakai LNG
dengan fasilitas platform based; serta untuk luar Jawa, rencana PLTU skala kecil diganti dengan pembangkit berbahan
bakar gas agar lebih efisien.

Terkait kebijakan bauran energi, RUPTL 2018-2027 telah
mengakomodasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)
dalam perencanaan pembangunan pembangkit tenaga
listrik. Hal ini terlihat dari porsi EBT dalam bauran energi
pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai 23%
atau lebih tinggi daripada porsi EBT pada RUPTL PLN 20172026 sebesar 22,6%. PLN juga didorong untuk mewujudkan
bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025
yaitu EBT (23%) Batubara (54,4%) Gas (22%) dan BBM
(0,4%). Di samping itu, penggunaan bahan bakar minyak
(BBM) untuk pembangkit listrik dibatasi hanya untuk daerah
perdesaan dan kawasan Terdepan, Tertinggal, dan Terluar
(3T)
RUPTL PLN disusun dan dievaluasi setiap tahun serta
disahkan oleh Menteri ESDM serta sesuai dengan Rencana
Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum
Ketenagalistrikan nasional (RUKN). Pembahasan revisi
RUPTL sendiri telah dilakukan oleh Tim Kementerian ESDM
dan PLN sejak bulan Oktober 2017. (AMH)

Pemerintah juga mengharapkan PLN dapat merealisasikan
target yang tertuang dalam RUPTL: total rencana
pembangunan pembangkit 56.024 MW; total rencana
pembangunan jaringan transmisi 63.855 kms; total rencana
pembangunan gardu induk 151.424 MVA; total rencana
pembangunan jaringan distribusi 526.390 kms; dan total
rencana pembangunan gardu distribusi 50.216 MVA.
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Sinergikan Pemangku Kepentingan,

Dirjen Gatrik Instruksikan PLTMG Bintan 9 MW
Segera Beroperasi

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
Jumat (9/3) meninjau proyek relokasi Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin gas (PLTMG) berkapasitas total
9 MW yang berada di kawasan Teluk Sasah Seri,
Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan
Riau. Andy meninjau kesiapan proyek sekaligus
mempertemukan para pemangku kepentingan guna
mempercepat beroperasinya PLMTG tersebut.
Sebagai informasi PLTMG 9 MW ini direlokasi dari 2
x 3 MW PLTMG Tokojo dan 3 MW PLTMG Dompak.
PLTMG tersebut berbahan bakar gas yang akan
dipasok dari CNG yang dibawa dari terminal gas
milik PT PLN Batam di Panaran Batam. Kunjungan
ini disebut Andy untuk memastikan sinergitas antar
instansi seperti pemasok gas, pemerintah daerah,
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung
Uban, dan PT PLN (Persero) sehingga komitmen
untuk mendukung tumbuhnya industri dan pariwisata
di pulau Bintan semakin nyata.
Dalam
kunjungan
tersebut
Andy
mendapat
laporan keterlambatan pengoperasian PLTMG ini.
Keterlambatan tersebut disebabkan oleh izin sandar
tongkang pengangkut bahan bakar CNG dari Batam
belum belum diberikan oleh instansi terkait, sehingga
kapal pengangkut bahan bakar PLTMG tersebut belum
dapat bersandar di Teluk Sasah selama empat bulan.
Dengan belum beroperasinya PLTMG ini, PLN
mengalami kehilangan potensi pendapatan sebesar
15 miliar rupiah. Selain itu kawasan industri Lobam
sementara ini belum dapat dilayani sehingga harus
mengoperasikan genset yang berdampak pada
meningkatnya biaya operasional.

Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero)
Wiluyo Kusdwiharto yang hadir dalam kunjungan tersebut
mengungkapkan bahwa kondisi kelistrikan di Bintan saat
ini sudah cukup baik. PLN menurutnya siap memasok listrik
sebesar 160 MVA agar investasi di kawasan Industri dan
pariwisata semakin membaik dan kabupaten Bintan dapat
menjadi tujuan wisata dan investasi.
Wiluyo menambahkan, guna memenuhi kebutuhan
pelanggan industri dan pariwisata di kawasan tersebut, PLN
juga membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
150 kV dan Gardu Induk 150 kV di Lagoi sepanjang 20
kilometer route (kmr) dari Gardu Induk 150 kV Sri Bintan.
PLN juga membangun PLTG berkapasitas 9 MW di Teluksasah
yang tidak jauh dari kawasan Lobam.
"Selain itu PLN akan menambahkan kapasitas daya di
Gardu Induk Air Raja dari 60 MVA menjadi 120 MV yang
di rencanakan selesai akhir Juni 2018," ungkap Wiluyo.
Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa secara bertahap
kapasitas Gardu Induk Sri Bintan dan Gardu Induk Kijang
akan ditambah dari semula masing-masing 30 MV menjadi
60 MVA yang diharapkan selesai akhir tahun 2018.
Upaya yang dilakukan Pemerintah bersama PLN ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Bintan,
sebab kawasan ini tengah bergeliat dalam pengembangan
pembangunan perumahan, bisnis, industri, dan pariwisata
. "Diharapkan perekonomian di pulau Bintan semakin
meningkat dan sejajar dengan pulau Batam," tutup Wiluyo.
(PSJ)

Terkait dengan hal tersebut Dirjen meminta
Syahbandar Pelabuhan setempat untuk mempercepat
perizinan LCT CNG tersebut sebab perizinan lain
seperti dukungan pengoperasian dari Gubernur
dan pemanfaatan garis pantai dari PT Pelabuhan
Kepri telah ada. Selain itu Andy juga memastikan
mitigasi risiko untuk keselamatan keteknikan di
bidang gas sebagai bahan bakar pembangkit juga
telah diupayakan secara maksimal oleh PLN. PLTMG
yang dipasok dengan CNG seperti ini disebut Andy
sudah diterapkan di tempat lain oleh PLN dengan
aman. "Keberlangsungan pembangkit tersebut harus
diupayakan karena pembangkit ini sangat mendukung
iklim investasi di Pulau Bintan," tegas Andy.
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DirJen Ketenagalitrikan
Andy N Sommeng menyampaikan bahwa sejak awal
tahun 2018 ini, Kementerian ESDM telah melakukan penataan terhadap
puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih dan sudah
tidak relevan lagi.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal
Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)
menyelenggarakan coffee morning bersama para pemangku
kepentingan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta,
Rabu (14/3). Tema yang diangkat dalam coffee morning
ini adalah Penataan dan Penyederhanaan Regulasi Sub
Sektor Ketenagalistrikan dan Sub Sektor Energi Baru dan
Terbarukan. Dalam kesmepatan ini, Ditjen Ketenagalistrikan
juga menyampaikan perubahan kedua Peraturan Menteri
ESDM Nomor 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Jual Beli
Tenaga Listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalitrikan Kementerian ESDM Andy
N Sommeng menyampaikan sejak awal tahun 2018 ini,
Kementerian ESDM telah melakukan penataan terhadap
puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih
dan sudah tidak relevan lagi.
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"Dari total sembilan puluh regulasi yang telah disederhanakan
oleh Kementerian ESDM dari awal Januari hingga awal Maret
2018 ini, sub sektor ketenagalistrikan menyederhanakan
dua puluh regulasi yang dilakukan secara bertahap," ungkap
Andy. Rincian dari dua puluh regulasi tersebut adalah sebelas
regulasi yang dicabut atau direvisi pada awal Januari 2018,
empat regulasi pada awal Februari 2018, dan lima regulasi
pada tahap ketiga atau pertengahan Februari 2018. "Salah
satu regulasi yang dicabut adalah terkait Penerapan Wajib
Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
yang bertujuan untuk memperlancar dweling time atau
pemindahan inspeksi dari border ke postborder," ujarnya.
Andy menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah giat
meningkatkan iklim investasi di Indonesia, tak terkecuali
di sub sektor ketenagalistrikan dan EBTKE. Peringkat
kemudahan usaha Indonesia atau Ease of Doing Bussines pada
tahun 2018 berada pada posisi 72, dari sebelumnya berada
pada peringkat 106 di tahun 2016 dan 91 pada tahun 2017.
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Menurutnya salah satu indikator Ease of Doing Bussines
adalah getting electricity atau kemudahan mendapatkan
sambungan listrik yang juga mengalami kenaikan 23
peringkat dari 61 pada 2016 menjadi 38 di tahun 2018.
Menurut Andy, peningkatan investasi ketenagalistrikan
telah dilakukan dengan mendelegasikan 10 perizinan
ketenagalistrikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak tahun
2014. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah
melaksanakan sistem pelayanan secara online untuk
tiga pelayanan registrasi bidang teknik ketenagalistrikan
yaitu Sertifikasi Laik Operasi (SLO), Sertifikasi Badan
Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (SBU), dan Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).
"Pelayanan secara online telah menghindarkan pertemuan
tatap muka antara pemberi layanan dan penerima layanan
untuk memberikan pelayanan prima yang cepat dan bersih,"
ujar Andy.

Dalam acara ini disosialisikan juga Permen ESDM nomor 10
tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Permen ESDM
Nomor 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Jual Beli Tenaga
Listrik. Revisi Permen ESDM ini menghapus beberapa
ketentuan terkait keadaan kahar (force majeure). hadir
dalam acara ini Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana, para
stakeholder dari instansi pemerintah pusat dan daerah,
badan usaha dan asosiasi ketenagalistrikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes
Triboesono menjadi narasumber pada acara ini bersama
dengan Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Wawan
Supriatnayang memaparkan Penataan dan Penyederhanaan
Regulasi masing-masing sub sektor. Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menjadi
moderator diskusi pada coffee morning ini. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional
Energizing Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (15/3).

Skema Bisnis Listrik Harus Mengikuti
Perkembangan Teknologi
Memasuki era grid edge saat ini
terdapat tiga kecenderungan yang
menjadi arah dalam pengelolaan
ketenagalistrikan
ke
depan,
yaitu:
elektrifikasi,
digitalisasi
dan
desentralisasi.
Untuk
itu
pemerintah mendorong badan usaha
ketenagalistrikan untuk melakukan
adaptasi skema bisnis kelistrikan
yang sesuai dengan perkembangan
teknologi. Sementara itu sebagai
regulator,
pemerintah
melakukan
beberapa langkah terkait mendesain
ulang paradigma regulasi (redesign
regulatory paradigm).

Hal tersebut disampaikan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Andy N
Sommeng saat menjadi pembicara
kunci pada Seminar Nasional Energizing
Indonesia yang diselenggarakan oleh
Forum Energizing Indonesia. Forum ini
diselenggarakan oleh Ikatan Alumni
Departemen Teknik Gas dan Petrokimia
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
(ILUNI FTGPK FTUI) bekerja sama
dengan Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
(IMTK FTUI) yang diselenggarakan
di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis
(15/3).
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Dalam kesempatan tersebut Adny juga
memaparkan bahwa total kapasitas
terpasang pembangkit tenaga listrik
nasional adalah sebesar 60,8 GW pada
tahun 2017, dan pembangkit EBT
yang terpasang tahun 2017 sebesar
7.329,38 MW. Rasio elektrifikasi tahun
2027 juga terus membaik dimana
sampai dengan akhir tahun 2017
mencapai 95,35%.
Terkait
kebijakan
EBT
untuk
pembangkit
listrik,
pada
akhir
tahun 2017, bauran energi untuk
pembangkit tenaga listrik masih
didominasi oleh batubara dengan
pangsa sebesar 58,41%; dan Pangsa
EBT baru mencapai 13,07% (termasuk
BBN 0,4%). Kementerian ESDM telah
menginstruksikan PLN agar pangsa
EBT pada bauran energi pembangkitan
tenaga listrik dapat mencapai 25%
pada tahun 2025. Dalam Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PT PLN tahun 2018 - 2027,
total kapasitas pembangkit EBT yang
akan dibangun s.d. tahun 2027 adalah
sebesar 14.912 MW. Sedangkan total
kapasitas EBT s.d. tahun 2025 adalah
sebesar 14.254 MW, yang terdiri PLTP:
4.558 MW, PLTA: 7.719 MW, EBT
lainnya: 1.977 MW. (PSJ)

Menurut Andy, memasuki era grid
edge ini, pengelolaan ketenagalistrikan
bisa mencontoh bisnis telekomunikasi
yang harganya semakin kesini semakin
murah. "Karena saat ini kita memasuki
masyarakat
ekonomi
ASEAN,
kita
harus
merubah
paradigma
dalam
melaksanakan bisnis kelistrikan,"ungkap
Andy. Sebagai contoh, desentralisasi
mengubah struktur antara konsumen
dan produsen sehingga ke depan kita
akan sulit membedakan yang mana
konsumen dan yang mana produsen.
Faktor yang mendorong evolusi sistem
ketenagalistrikan dari centralized power
ke decentralized power dan digitalization
disebut Andy adalah turunnya biaya
teknologi dari beberapa peralatan di
sektor
ketenagalistrikan.
Akibatnya
pengembangan EBT yang bersifat
intermittent bukan menjadi kendala
dalam upaya pemenuhan kebutuhan
listrik kedepan.
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Karo Ortala KESDM:
Pelaksanan Reformasi Birokrasi
Harus Dipahami Seluruh Pegawai

Kepala Biro Ortala Kementerian ESDM Bambang Utoro menyampaikan materi pada kegiatan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di R Hotel Rancamaya Bogor, Kamis (22/3) s.d. Sabtu (25/3).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Ortala Kementerian ESDM

sudah berjalan cukup lama dengan menghasilkan berbagai

Bambang Utoro saat menyampaikan materi pada kegiatan

macam perubahan-perubahan dalam penataan birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat

di segala lini. Berbagai macam penyederhanaan perizinan,

Jenderal Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di R Hotel

penggabungan regulasi, dan pelayanan online yang saat

Rancamaya Bogor, Kamis (22/3) s.d. Sabtu (25/3). Bambang

ini dilakukan di Ditjen Ketenagalistrikan merupakan salah

mengapresiasi upaya Tim RB Ditjen Ketenagalistrikan yang

satu keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi

mengumpulkan seluruh pejabat tinggi, pejabat administrasi,

(RB). Sayangnya, belum banyak pejabat dan pegawai

dan pejabat fungsional dan pelaksana untuk membahas

yang mengetahui seluk beluk pelaksanaan reformasi

mengenai RB di Ditjen Ketenagalistrikan. "Terima kasih

birokrasi ini. Untuk itu Biro Organisasi dan Tata Laksana

kepada Ditjen Ketenagalistrikan yang mengadakan acara

(Ortala) Kementerian ESDM terus menerus berupaya

semacam ini, sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan

memperkenalkan reformasi birokrasi kepada internal

mengenalkan RB kepada seluruh pegawai," ungkapnya.

pegawai Kementerian ESDM.
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Menurut
Bambang,
pelaksanaan
RB harus diketahui oleh seluruh
pegawai sampai tetes terbawah untuk
mewujudkan pelaksanaan RB yang
menyeluruh sehingga mampu merubah
seluruh birokrasi Kementerian ESDM
ke arah yang lebih baik. Ia kemudian
menyebutkan adanya delapan area
perubahan yang menjadi sasaran
pelaksanaan RB di Kementerian ESDM
yaitu: Manajemen Perubahan/ Mental
Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber
Daya Manusia Aparatur, Peraturan
Perundang-Undangan, dan Pelayanan
Publik.
Bambang juga menyampaikan bahwa
roda pelaksanaan RB harus digerakkan
dari
masing-masing
pegawai,
sehingga
dapat
menggerakkan
roda unit organisasi dan akhirnya
menggerakkan
seluruh
instansi
Kementerian ESDM. Menurutnya tiga
hal yang harus dilaksanaan oleh para
pegawai terkait implementasi RB
adalah: knowing (mengetahui), doing
(mengerjakan), dan being (menjadi).

Ia
menyampaikan
bahwa
being
(menjadi) bukanlah sesuatu yang
mudah dilakukan karena menjadi
penyuruh
kebaikan
merupakan
sesuatu yang mendapat tantangan
dari berbagai pihak. "Kalau hanya
menjadi baik saja mudah, tapi menjadi
penyuruh kebaikan itu tantangannya
besar," ungkap Bambang.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan
bahwa
pelaksanaan
RB
sangat
mempengaruhi
pendapatan
atau
Tunjangan Kinerja pegawai yang dinilai
dari penilaian reformasi birokrasi.
"Arahan Pimpinan KESDM sangat jelas,
agar RB dilaksanakan oleh seluruh
pegawai dan tidak boleh ada unit
kerja yang tertinggal, sehingga akan
mempengaruhi keberhasilan akumulasi
penilaian RB di KESDM," ungkap
Bambang.

Ia pun mengajak para pegawai
Ditjen Ketenagalistrikan untuk terus
mengupayakan
pelayanan
publik
yang baik kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan, karena tim
penilai RB bisa menjadi siapa saja
yang hendak meminta pelayanan kita.
Jika pada penilaian yang dilakukan
secara mendadak ditemukan bahwa
pelaksanaan RB belum sepenuhnya
diimplentasikan di Kementerian ESDM,
bisa jadi penilaian RB di Kementerian
ESDM turun.
Selain internalisasi reformasi birokrasi,
acara tersebut juga diisi dengan
penjelasan mengenai evaluasi SAKIP
dan Maturitas SPIP. (PSJ)
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Regulasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Semakin
Lindungi Konsumen Listrik

Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan, Selasa (3/4), di Anyer, Banten.

Guna meningkatkan pemahaman kepada konsumen
dan
penyedia
tenaga
listrik
terhadap
kebijakan
pelayanan
ketenagalistrikan,
Ditjen
Ketenagalistrikan
menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang
Ketenagalistrikan, Selasa (3/4), di Anyer, Banten.
Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) merupakan salah satu
indikator untuk mengukur pelayanan terhadap konsumen.
TMP terdiri dari 13 (tiga belas) indikator. Sejak diberlakukan
tahun 2002, telah dilaksanakan perbaikan regulasi TMP
secara bertahap.
"Pemerintah berharap agar keseluruhan indikator TMP dapat
dijadikan indikator pinalti, namun dikarenakan kemampuan
PLN yang terbatas, sehingga kebijakan pinalti diberlakukan
secara bertahap," ujar Kasubdit Perlindungan Konsumen
Ketenagalistrikan Ridwan Dumroh.
Mulai tahun 2003 diberlakukan pinalti 10% untuk 3 (tiga)
indikator pinalti, kemudian pada tahun 2011 ada peningkatan
terhadap jumlah indikator pinalti menjadi 5 (lima) indikator.
Pada tahun 2014 peningkatan pada besaran sanksi pinalti
dari 10% menjadi 20% dari biaya beban atau rekening
minimum.
Selanjutnya, pada tahun 2017 sesuai Permen ESDM 27/2017
jumlah indikator pinalti bertambah menjadi 6 (enam), yaitu
lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan
perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan
kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan
pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
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Selain itu, peningkatan juga terjadi pada besaran
pengurangan tagihan listrik TMP menjadi 35% dari biaya
beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan
tariff adjusment (nonsubsidi) dan 20% dari biaya beban/
rekening minimum untuk pelanggan tarif subsidi.
Narasumber dari Ditjen Ketenagalistrikan adalah Inspektur
Ketenagalistrikan Madya Ahmad Amiruddin yang membahas
kebijakan pelayanan di bidang ketenagalistrikan, serta
Plt. Kasubdit Harga Tenaga Listrik Djoko Widianto yang
memaparkan kebijakan tarif tenaga listrik dan subsidi listrik.
"Deklarasi TMP PLN ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan.
PLN wajib mengumumkan nilai deklarasi pada tiap-tiap
unit pelayanannya," ujar Ahmad Amiruddin. Dia lalu
melanjutkan, "Konsumen dapat memperhatikan besaran
TMP tersebut, khususnya untuk enam indikator pinalti,
untuk mendapatkan kompensasi jika realisasi melebihi 10%
terhadap besaran yang telah dideklarasikan PLN.
Narasumber dari PT PLN (Persero) adalah Direktur
Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Haryanto WS yang
menyampaikan transformasi pelayanan PLN, dan General
Manager PLN Distribusi Banten Rawan Insani yang
menjelaskan kondisi kelistrikan Wilayah Disbanten.
Selain
menghadirkan
narasumber
dari
Ditjen
Ketenagalistrikan dan PLN yang mengulas kebijakan
ketenagalistrikan serta kondisi kelistrikan Banten, kegiatan
ini juga mengundang Ketua Umum Harian YLKI Tulus
Abadi yang memaparkan catatan mengenai permasalahan
ketenagalistrikan.
Tulus
menyampaikan
percepatan
pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu
solusi untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan di
Indonesia. (AMH)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi pembicara dalam diskusi di acara Bingkai Inspirasi Kompas TV, Rabu (4/4).

Listrik Berkeadilan Dengan Tarif Terjangkau

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
menjadi pembicara dalam diskusi di acara Bingkai Inspirasi
Kompas TV Rabu (4/4). Diskusi yang dilakukan antara Andy
dengan Ketua Kaukus Energi Hijau DPR RI Satya Widya Yudha
tersebut mengangkat tema "Listrik Berkeadilan dengan Tarif
Terjangkau". Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai
pemerintah Indonesia yang sedang giat membangun
infrastruktur ketenagalistrikan secara massive, sebagai cara
untuk menjamin pasokan listrik dengan harga yang wajar
dan terjangkau
Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan
strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
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Pemerintah berusaha mewujudkan terjaminnya ketersediaan
tenaga listrik, dengan kualitas yang baik dan harga yang
wajar demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia secara adil dan merata.
Kondisi penyediaan listrik di Indonesia saat ini sudah cukup
baik dengan naiknya rasio elektrifikasi yang bahkan melebihi
target semula. "Rasio elektrifikasi kita pada tahun 2014 itu
hanya 84% dan alhamdulilah saat ini elektrikfikasi kita sudah
mencapai 95,35%", ujar Andy. Tentunya pemerintah masih
terus berusaha untuk menjamin ketersediaan listrik dengan
berbagai cara diantaranya melalui program 35.000 MW.

Warta Kita

Pemerintah terus mengupayakan listrik berkeadilan bagi
masyarakat Indonesia yaitu tersedianya energi listrik yang
memadai, berkualitas dan penyebarannya yang merata
ke seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun
desa di pelosok tanah air. "Pada saat melakukan kunjungan
kerja ke sebuah wilayah, itu selalu kita lihat listrik cukup
atau tidak, defisit atau tidak, itu selalu jadi patokan. Itu kita
lihat pemerintah dengan berbagai macam cara menutupi
defisit listrik, ya salah satunya dengan menyewa kapal MVPP
(marine vessel power plant) itu sudah cukup baik," ungkap
Satya.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah
menetapkan bahwa tarif listrik tidak berubah sepanjang
tahun 2017 dan juga triwulan pertama tahun 2018.
Direncanakan kedepan tarif listrik tidak berubah hingga tahun
2019. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga
daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi
yang stabil, dan juga untuk menjaga tingkat inflasi. Demi
menjaga kestabilan harga listrik ini, pemerintah berharap
PT PLN (Persero) mampu mengendalikan biaya produksinya.
PLN berupaya lebih efisien lagi dalam produksinya dengan
harapan tarif yang saat ini berlaku masih mampu menutupi
biaya produksi PLN.
Meskipun tarif listrik tidak berubah selama triwulan
tahun 2018 ini, pemerintah tetap berharap masyarakat
menggunakan listrik secara bijak. Diharapkan dengan
penggunaan listrik yang bijak, masyarakat pelosok yang
belum merasakan listrik, bisa turut menikmati fasilitas ini
dengan baik. (UH)
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PT PLN (Persero) membagikan token listrik gratis kepada 286 Kepala Keluarga (KK) warga Hunian Sementara (Huntara) pengungsi
Gunung Sinabung, terhitung mulai Senin (9/4).

Tindaklanjuti Arahan Jonan,
PLN Gratiskan Listrik Pengungsi Sinabung

Menindaklanjuti arahan
Menteri
Energi
dan
Sumber Daya Mineral
(ESDM) Ignasius Jonan
agar pengungsi Gunung
Sinabung mendapatkan
listrik
secara
gratis,
PT PLN (Persero) telah
membagikan
token
listrik gratis kepada 286
Kepala Keluarga (KK)
warga Hunian Sementara
(Huntara)
pengungsi
Gunung
Sinabung,
terhitung mulai Senin
(9/4).
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Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Kementerian
ESDM,
Hendra
Iswahyudi
yang hadir dalam pembagian
token gratis tersebut di kantor
Bupati Karo, Sumatera Utara,
memberikan
apresiasi
atas
kinerja
yang
dilakukan
PLN.
"Syukur
Alhamdulilah,
usulan
Bapak Menteri tersebut langsung
diimplementasikan
oleh
PLN,"
ujarnya.

masing Huntara mendapat satu
kWh-meter,
dan
selanjutnya
listrik Huntara agar digratiskan.
PLN telah melaksanakan arahan
Bapak Menteri dengan baik,"
lanjut Iswahyudi.

Ia
mengungkapkan
bahwa
sebelumnya saat mengunjungi
Huntara,
Menteri
ESDM
mengusulkan dua hal. "Arahan
menteri ESDM saat mengunjungi
Huntara beberapa waktu lalu ada

Seperti diketahui, sebelumnya
dalam lawatan ke Sumatera
Utara, Selasa (20/3), Menteri
Jonan mengunjungi pengungsi
Sinabung di Huntara 3 di
Kecamatan Simpang Empat yang
dihuni sekitar 180 KK untuk
memberikan bantuan air tanah
dan penerangan jalan umum.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Jonan mendengarkan keluhan
warga tentang beratnya biaya

dua, yaitu adalah agar masing-

hidup, salah satunya biaya listrik.

Sementara itu Direktur Human Capital Manajemen (HCM)
PT PLN (Persero) Muhammad Ali menyampaikan bahwa
pihaknya memberikan bantuan token listrik gratis untuk
penghuni Huntara selama satu tahun dengan nilai total
mencapai Rp 279.902.938. "Kami harap program ini dapat
mendukung kegiatan ekonomi dan membantu pengungsi
Huntara untuk memulai menata perekonomian keluarga
kembali," ungkap Ali. (PSJ/KO)

Asni Boru Karo, warga penghuni salah satu Huntara Sinabung
di Desa Kuta Tengah menyebutkan bahwa sebelum adanya
listrik gratis ini, pengeluaran mereka untuk listrik cukup
besar. Ia mewakili 88 keluarga penghuni Huntara Desa Kuta
Tengah berterima kasih atas bantuan yang mereka dapat
selama setahun ke depan. "Terima kasih atas bantuan listrik
gratis, harapan kami kalau bisa tidak hanya satu tahun tapi
selama kami tinggal di sini (Huntara)," ungkapnya.
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Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng mengunjungi PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali
(TJBTB) di Waru, Sidoarjo. Kamis (12/4)

Menteri Jonan Pastikan Pasokan Listrik
Jawa Timur Aman Jelang Ramadhan

Menteri ESDM Ignasius Jonan
didampingi Dirjen Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng Kamis (12/4)
mengunjungi PLN Transmisi Jawa
Bagian Timur dan Bali (TJBTB) di
Waru, Sidoarjo. Jonan memantau
ruangan Dispatcher, pusat pengatur
beban listrik Jawa Timur dan Bali,
serta mendengarkan penjelasan
dari petugas di lapangan. Ia
memastikan pasokan listrik di Jawa
Timur aman, khususnya menjelang
bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

30 |Juni 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita

Dalam kesempatan tersebut Direktur Bisnis Regional Jawa
Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Djoko Rahardjo
Abumanan menyampaikan kondisi kelistrikan di Jawa Timur,
khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri relatif
aman. Menurutnya rata-rata beban puncak tertinggi sekitar
3.800 MW, sehingga pasokan listrik mencukupi.
Selain itu Djoko menjelaskan mengenai rencana PLN yang
akan memperkuat sistem Jawa Timur dengan membangun
SUTET 500 kV. Proyek ini tertunda karena melintasi rencana
induk pengembangan Bandara Juanda.Ia melaporkan
bahwa SUTET yang melintasi bandara akan diganti dengan
Underground Cable. Ia pun mohon dukungan agar masterplan
bandara segera selesai sehingga dapat segera dibangun dan
beroperasi.
Dalam kesempatan tersebut PLN juga menyampaikan
rencana untuk melakukan pengalihan output Pembangkit
Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) 2 dan 3 Gresik dari 500 kV
ke 150 kV. Dengan pemindahan outlet 1 Gardu Transmisi
(GT) Gresik dari 500kV ke 150kV maka akan menambah
Daya Mampu Netto (DMN) pembangkit 150kV dan sekaligus
memperkuat subsistem Krian 1,2 Gresik. Jika beban di Inter
Bus Transformer (IBT) Krian 1&2 tidak dilakukan pemindahan
outlet 1 GT Gresik, maka beban pada tahun 2019-2020
diperkirakan akan menjadi 410 MW atau sekitar 98%. Namun
dengan dilakukannya pemindahan outlet 1 GT Gresik, maka
pembebanan akan diperkirakan menjadi sebesar 371 MW
atau sekitar 88%, sehingga dapat mengurangi pembebanan
IBT Krian 1 & 2.
Sebagai informasi, di Provinsi Jawa Timur terdapat 15
pembangkit yang terdiri dari 14 pembangkit milik PT PLN
(Persero) dengan kapasitas terpasang sebesar 5.557,09 MW
dan 2 pembangkit IPP dengan total kapasitas terpasang:
3.225 MW, sehingga total kapasitas terpasang sebesar
8.812,09 MW. (PSJ)
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kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke PT PLN (Persero) Area Pengatur Beban (APB) Jawa
Tengah-DIY, Rabu (18/04/2018),

Akhir 2018, Kapasitas Listrik
Bertambah 5.000 MW
Program 35.000 MW menjadi salah
satu topik kelistrikan yang kerap
menarik perhatian, terutama di
kalangan
wartawan.
Pertanyaan
terkait progres program ini kembali
mengemuka di sela-sela kunjungan
kerja Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
ke PT PLN (Persero) Area Pengatur
Beban (APB) Jawa Tengah-DIY, Rabu
(18/04/2018), di Ungaran. Dalam
kunjungan tersebut, Menteri Jonan
didampingi Dirjen Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng dan Direktur Bisnis
Regional Jawa Bagian Tengah PLN
Amir Rosyidin.
Menteri
Jonan
memperkirakan
sampai akhir tahun ini ada tambahan
kapasitas pembangkit listrik dari
Program 35.000 MW sebesar 4.0005.000 MW.
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Ia
menyampaikan
rata-rata
penambahan kapasitas listrik dari
program tersebut sebesar 5.0006.000 MW per tahun. "Kalau sampai
2019 mungkin 10.000 hingga 12.000
MW sudah jalan. Ini terus, akan
bertambah 5.000-6.000 MW per
tahunnya sampai 2024-2025," kata
Jonan.
Amir
Rosyidin
menambahkan
hingga saat ini pembangkit yang
telah beroperasi sebesar 1.300
MW,
sedangkan
yang
sudah
menandatangani kontrak sebesar
32.000 MW. "Jadi, tinggal 3.000
MW lagi. Ini kebanyakan yang
sifatnya
gas,
jadi
diakhirkan,"
ujarnya. Amir melanjutkan, dari
32.000
MW
pembangkit
yang
sudah
menandatangani
kontrak,
18.000 MW sedang konstruksi dan

sisanya sedang financial closing.
Kunjungan kerja ini untuk memantau
keandalan pasokan listrik di Jawa
Tengah
dan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta (DIY). Sistem kelistrikan
Jawa
Tengah-DIY
memiliki
17
pembangkit listrik berkapasitas total
6.295 MW. Pasokan listriknya masih
aman bahkan berlebih sehingga
ditransfer ke Jawa Barat. Sistem
ini terdiri dari tiga subsistem, yakni
Subsistem Ungaran & Kesugihan,
Subsistem
Tanjung
Jati,
dan
Subsistem Pedan. Dari 12 area,
beban puncak tertinggi ada di
Surakarta. (AMH)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan simulasi bencana gempa bumi dengan skala intensitas VII MMI, Kamis (26/4/2018).

Ditjen Gatrik Simulasikan
Evakuasi Bencana Gempa Bumi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan simulasi
bencana gempa bumi dengan skala intensitas VII MMI pada
Kamis (26/4/2018). Simulasi ini dilakukan dalam rangka
berpartisipasi pada Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh
setiap tanggal 26 April.
Bersamaan dengan bunyi sirine pertanda gempa bumi,
seluruh pegawai segera melaksanakan evakuasi diri. Pegawai
lantai atas, berlindung dibawah meja. "Pegawai lantai
bawah menuju titik kumpul dengan tertib Pegawai lantai
bawah menuju titik kumpul dengan tertib," kata Ambar Ika
Rakhmawati, staf yang bertugas mengkoordinir jalannya
simulasi bencana gempa bumi ini. Simulasi yang berlangsung
selama 15 menit ini berjalan dengan tertib dan rapi. Hal ini
disebut Ambar sebagai bukti bahwa Ditjen Ketenagalistrikan
siap sedia menghadapi bencana gempa bumi.

serta Sawah Lunto (Sumatera Barat). Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM Ego Syahrial menyampaikan bahwa
kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mewajibkan seluruh
Kementerian untuk melakukan simulasi kejadian bencana
secara rutin.
"Acara ini memang diminta secara nasional, memang BNPB
meminta kepada seluruh Kementerian untuk melakukan
simulasi ini secara rutin, ini juga sekaligus kesempatan
menguji peralatan sistem evakuasi, peralatan yang kita
miliki", ujar Ego.
Dengan dilakukannya simulasi ini diharapkan para pegawai
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat lebih baik dalam
mengantisipasi bencana yang mungkin bisa terjadi. (PSJ)

Simulasi evakuasi gempa bumi ini dilakukan secara serentak
di seluruh Unit Kerja Kementerian ESDM yang tersebar
di wilayah Jakarta, Bandung, dan Cepu (Jawa Tengah),
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Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan pelayanan bidang teknik dan lingkungan
ketenagalistrikan di Cirebon, Jumat (27/4).

Tingkatkan Pelayanan Publik,
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Sinkronisasikan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan pelayanan
bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan di
Cirebon, Jumat (27/4).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai pelayanan
publik seperti registrasi Sertifikasi Laik Operasi
(SLO), Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan (SKTTK), dan Sertifikasi Badan
Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (SBU), hingga
kegiatan inspeksi teknik ketenagalistrikan dibahas
dan dikoordinasikan sehingga dapat meningkatkan
pelayanan dengan lebih baik.
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Acara tersebut juga diisi dengan perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh masing-masing pejabat Eselon III.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad.
Dalam sambutannya, Munir menyampaikan bahwa kegiatan
ini diselenggarakan hari Jumat malam dengan harapan
tidak menganggu aktivitas kerja. Ia mengapresiasi inisiatif
dari penyelenggara karena kegiatan yang baru pertama kali
dilaksanakan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan
kinerja pelayanan sekaligus menambah keakraban diantara
pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
"Terima kasih kepada panitia, kegiatan ini mohon dapat
diselenggarakan secara rutin," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munir mengingatkan agar
para pegawai bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan
koordinasi dengan unit-unit lain di Ditjen Ketenagalistrikan.
"Ke depan akan ada rotasi pegawai untuk memberikan
penyegaran," tandas Munir. Ia berpesan agar seluruh
pegawai, khususnya pejabat inspektur ketenagalistrikan siap
ditugaskan dimana saja, dan dapat merasakan pengalaman
di unit lain. (PSJ)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Pemahamam Masyarakat Dalam Pemakaian dan Pemanfaatan
Tenaga Listrik, Kamis (3/5), di Mataram.

Lakukan Sosialisasi,
Ditjen Gatrik Berupaya
Kurangi Pelanggaran Listrik

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai
konsumen listrik agar dapat menggunakan tenaga
listrik secara benar dan aman, Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) menyelenggarakan
Sosialisasi Peningkatan Pemahamam Masyarakat
Dalam Pemakaian dan Pemanfaatan Tenaga Listrik,
Kamis (3/5), di Mataram.

Acara tersebut dibuka oleh Tri Handoko selaku Ketua
Panitia sosialisasi. Tri menyampaikan pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 sebagai
dasar hukum pelaksanaan Penertiban Pemakaian
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Tenaga Listrik (P2TL). "Ini bertujuan agar pemakaian
tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya dan tidak
terjadi pelanggaran," kata Tri menambahkan.

Dalam pelaksanaan P2TL, PT PLN (Persero) wajib
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan P2TL kepada
pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk
pengawasan oleh pemerintah. Di samping itu, untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan P2TL oleh PLN, Pemerintah
juga telah membuat sistem aplikasi online yang dalam
waktu dekat ini akan disosialisasikan.
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Berdasarkan laporan PLN, pada tahun 2017 secara
nasional telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap sekitar
lima juta pelanggan listrik baik pelanggan PLN maupun
nonpelanggan PLN dan ditemukan 176.155 pelanggaran,
dimana pelanggaran tersebut meningkat sebesar 13,3%
dibandingkan tahun 2016 dengan 152.688 pelanggaran.
Khusus untuk PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, pada tahun
2017 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 33.743
pengguna listrik baik pelanggan PLN maupun nonpelanggan
PLN dan ditemukan 3.669 pelanggaran, dimana pelanggaran
tersebut meningkat sebesar 41% dibandingkan tahun 2016
dengan 2.166 pelanggaran. Tri menambahkan, "Untuk itu,
ke depannya terus diupayakan agar pelanggaran semakin
berkurang."

Narasumber

dari

Ditjen

Gatrik

adalah

Kegiatan Sosialisasi ini juga mendatangkan perwakilan dari
Ombudsman Republik Indonesia Tumpal Simanjuntak yang
memaparkan peran Ombudsman dalam Pelayanan Publik.
Tumpal menyampaikan Keterlibatan Ombudsman untuk turut
serta dalam mengawasi dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat yang tidak ditanggapi oleh terlapor dalam kurun
waktu tertentu serta mendorong pembentukan pengelola
pengaduan internal di tiap penyelenggaran pelayanan publik.
(AT)

Inspektur

Ketenagalistrikan Andi Kurniawan yang membahas Regulasi
P2TL, Kepala Seksi Fasilitasi Penyelisihan Perselisihan Ditjen
Gatrik Tiani Lisdawati Sihotang yang memaparkan Sistem
Informasi

Laporan

Monitoring

P2TL,

Firdaus

Aguslian

menyampaikan Regulasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
dan Pelaksanaan Penyidikan Serta Penanganan Barang Bukti
P2TL, serta Wanhar Regulasi Keteknikan dan Lingkungan
Ketenagalistrikan. Narasumber PLN adalah Jhonni Putra
yang memaparkan Sistem Kelistrikan dan Pelaksanaan P2TL.
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Masyarakat Semakin Mudah

Mendapatkan Akses Listrik
Peringkat Indonesia untuk Getting Electricity semakin membaik.
Setelah sempat berada di posisi 121 pada 2013, peringkat
Getting Electricity Indonesia naik menjadi 38 pada 2018. Artinya,
masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan akses listrik.
Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan
di Bidang Ketenagalistrikan, Kamis (3/5), di Solo. Manajer Senior
Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero)
Sasono Ardi menyampaikan PLN terus berupaya meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. "PLN melakukan reformasi pada
empat kriteria dalam Getting Electricity, yakni terkait prosedur,
waktu, biaya, dan keandalan," ujar Sasono. Tahun depan,
peringkat Getting Electricity Indonesia diupayakan terus naik ke
posisi 20.

Salah satu barometer pelayanan PLN adalah Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diberlakukan sejak tahun 2002. "Ada
kenaikan dan perbaikan terus-menerus dari jumlah indikator pinalti dan besaran pinalti," ujar Inspektur Ketenagalistrikan
Ahmad Amiruddin dalam paparannya sebagai narasumber. Ia mengatakan, mulai tahun 2003 diberlakukan pinalti 10%
untuk 3 indikator pinalti. Kemudian pada tahun 2011 ada peningkatan terhadap jumlah indikator pinalti menjadi 5
indikator. Selanjutnya, pada tahun 2017 sesuai Permen ESDM 27/2017 jumlah indikator pinalti bertambah menjadi 6
indikator.

Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan, Kamis (3/5), di Solo.

38 |Juni 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita

Besaran pinalti juga terus meningkat. Pada tahun 2014
sanksi pinalti meningkat dari 10% menjadi 20% dari biaya
beban atau rekening minimum. Pada 2017, kompensasi
naik menjadi 35% untuk pelanggan yang dikenakan tariff
adjusment (nonsubsidi) dan 20% untuk pelanggan tarif
subsidi.
Ketua Umum Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi adanya pinalti dalam
penerapan TMP. "PLN adalah satu-satunya public company
yang berani memberikan kompensasi sejak 2003.

Ini adalah sebuah prestasi; kita sebagai konsumen sudah
mendapatkan kompensasi," kata Tulus. Meskipun, lanjutnya,
nilai kompensasi ini masih bisa terus ditingkatkan.
Sosialisasi ini diselenggarakan Ditjen Ketenagalistrikan untuk
meningkatkan pemahaman kepada konsumen dan penyedia
tenaga listrik terhadap kebijakan pelayanan ketenagalistrikan.
Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo yang turut hadir
dalam acara tersebut mengapresiasi penyelenggaraan
sosialisasi ini. (AMH)
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Kementerian ESDM Luncurkan
Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Sub Bidang Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
meluncurkan Pedoman Penghitungan dan
Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
(GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang
Ketenagalistrikan, Selasa (15/5/2018).
Penyusunan pedoman dilakukan dalam
rangka mempermudah penyelenggaraan
inventarisasi,
menyeragamkan
metodologi, mendapatkan data yang
valid,
sekaligus
mengukur
kinerja
(performance)
unit
pembangkitan
tenaga listrik yang ada di Indonesia,
guna berkontribusi dalam memenuhi
komitmen Indonesia dalam pengurangan
emisi GRK.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menyampaikan bahwa pedoman ini bermanfaat bagi
pelaku usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dalam menghitung
emisi GRK. "Pedoman ini juga memberi manfaat dalam
mengukur kinerja unit pembangkitan tenaga listrik yang
dimiliki," ujar Munir. Penyusunan pedoman ini disampaikan
Munir bekerja sama dengan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dalam program Partnership for
Market Readiness (PMR) dan didukung oleh United Nation
Development Programme (UNDP).
Seperti diketahui, pada persetujuan Paris (Paris Agreement)
bulan November tahun 2015, pemerintah berkomitmen
untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar
29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan
luar negeri di tahun 2030 dari Business as Usual (BaU).
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)
Indonesia, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi GRK
Bidang Energi sebesar 11% dari BaU (314 juta ton CO2e) di
tahun 2030.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada acara peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi
Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan, Selasa (15/5/2018).
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"Komitmen tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia khususnya
dalam menyediakan energi yang cukup sementara di sisi lain juga
meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup terutama terhadap
isu perubahan iklim," kata Munir. "Sektor pembangkitan listrik dan
industri memiliki jumlah emisi GRK yang besar dan signifikan dalam
bauran emisi GRK secara nasional," kata Munir. Dalam pedoman ini
disebut Munir terdapat suatu skema insentif untuk kegiatan yang
dapat menurunkan emisi GRK.
Peluncuran Pedoman Inventarisasi GRK dihadiri oleh perwakilan
Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha pembangkitan tenaga
listrik, asosiasi, dan juga media. Hadir menyampaikan sambutan,
Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator
Perekonomian Dida Gardera dan Direktur Inventarisasi Gas Rumah
Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Joko Prihatno. Dalam acara ini dilakukan
penyerahan secara simbolik Buku Pedoman kepada perwakilan pelaku
usaha pembangkitan tenaga listrik. (PSJ)
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Perlunya Akurasi

dalam Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Subbidang Ketenagalistrikan,
Selasa (15/5/2018),

Subbidang
ketenagalistrikan
merupakan
kontributor emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
terbesar di antara subbidang energi lainnya.
Persentasenya mencapai 34,6% terhadap total
inventori GRK Bidang Energi pada 2014. Emisi
GRK diproyeksikan akan tetap menjadi yang
terbesar di antara subbidang energi lainnya
pada 2030. Dominannya sumbangsih emisi
GRK subbidang ketenagalistrikan memerlukan
upaya inventarisasi yang akurat. Oleh karena
sistem pelaporan inventarisasi emisi GRK
bersifat bottom up, diperlukan suatu pedoman
inventarisasi emisi GRK yang dapat digunakan
oleh unit pembangkit tenaga listrik atau unit
pelaksana.
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Demikian disampaikan Kasubdit Perlindungan
Lingkungan Ketenagalistrikan Benhur PL Tobing
dalam peluncuran Pedoman Penghitungan dan
Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
Bidang Energi pada Subbidang Ketenagalistrikan,
Selasa (15/5/2018), di Jakarta. Penyusunan
pedoman ini merupakan kerja sama antara
Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dalam program Partnership for Market Readiness
(PMR) dan didukung oleh United Nation
Development Programme (UNDP).
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"Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan
acuan penghitungan dan pelaporan inventarisasi GRK
subbidang ketenagalistrikan di Indonesia terhitung mulai
tahun 2010," kata Benhur. Ia menambahkan semua
penghitungan inventarisasi GRK sejak tahun 2010 harus
menggunakan faktor emisi CO2 dengan tingkat ketelitian
yang sama. Dengan demikian, perbedaan emisi GRK per
tahun benar-benar merefleksikan perubahan emisi dari tahun
ke tahun, bukan sebagai akibat perubahan faktor emisi.
Benhur menyampaikan ada lima prinsip dasar dalam
inventarisasi GRK, yakni transparansi, akurasi, kelengkapan,
komparabilitas, dan konsistensi.

"Penghitungan emisi GRK harus sedapat mungkin tidak
menghasilkan emisi yang terlalu tinggi (over estimate) atau
terlalu rendah (under estimate)," ujar Benhur menekankan
pentingnya akurasi dalam inventarisasi GRK. Sebagai
implementasi Perpres 71/2011, Kementerian ESDM sedang
menyusun regulasi tentang Penyelenggaraan Inventarisasi
dan Mitigasi Emisi GRK Bidang Energi.
Dalam kesempatan yang sama, Ridho Hutomo dari PT
PLN (Persero) menyampaikan upaya PLN dalam mitigasi
perubahan iklim. Selain memprioritaskan pengembangan
energi baru dan terbarukan, PLN juga menerapkan
pengalihan bahan bakar (fuel switching), dan menggunakan
teknologi rendah karbon yang efisien. (AMH)
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Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Tambak Lorok
di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/5).

Jelang Ramadhan, Dirjen Gatrik
Kunjungi PLTGU Tambak Lorok
Guna memastikan kesiapan pasokan
tenaga listrik di Sistem Jawa
Bali, khususnya menjelang bulan
ramadhan, Dirjen Ketenagalistrikan
Andy
N
Sommeng
meninjau
pembangkit listrik tenaga gas uap
(PLTGU) Tambak Lorok di Semarang,
Jawa Tengah, Rabu (16/5).
Dalam kunjungan tersebut, Andy
didampingi
Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Hendra Iswahyudi dan Direktur Bisnis
Regional Jawa Bagian Timur, Bali,
dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero)
Djoko Rahardjo Abumanan.
PLTGU
Tambak
Lorok
yang
dioperasikan oleh PT Indonesia
Power ini, pada awalnya beroperasi
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dengan bahan bakar minyak, mulai
Mei 2014 dioperasikan dengan
bahan bakar gas yang bersumber
dari Gundih, Kepodang, dan CNG
yang beroperasi saat beban puncak.
Pembangkit ini terdiri dari PLTGU
Blok 1 dan 2 2x516 MW dan PLTU
300 MW, dan dioperasikan untuk
mendukung sistem kelistrikan Jawa
Bali, khususnya sisten Jawa Tengah
dan DIY(JTD). PLTGU Tambak Lorok
dapat mensuplai daya di sistem JTD
sampai dengan 810 MW dengan beban
puncak sistem JTD mencapai 4.182
MW di bulan Mei 2018 atau mensuplai
sekitar 20% sehingga keberadaan
pembangkit ini sangat vital untuk
memenuhi
kebutuhan
sistem.

Saat ini di tempat tersebut juga
tengah dibangun pengembangan
pembangkit baru Blok 3 PLTGU
dengan kapasitas keluaran 779
MW
(nett).
Pembangkit
yang
menggunakan teknologi gas turbin
terkini dengan tingkat efisiensi
paling tinggi ini (sekitar 62%) akan
beroperasi pada 2020. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng menjadi pembicara pada Round Table Discussion di Kantor Lembaga Ketahanan
Nasional Jakarta, Kamis (24 /5/2018).

Keandalan Listrik Dalam Mendukung
Era Industri 4.0 di Indonesia
Saat ini beberapa sektor manufaktur di Indonesia sudah
memasuki era Industry 4.0 dimana proses produksinya melalui
sistem robotic dan mengintegrasikan kemampuan internet.
Sektor manufaktur nasional akan menuju perubahan besar
dalam menghadapi revolusi Industri 4.0. Konsekuensinya,
pendekatan dan kemampuan baru diperlukan untuk
membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan.
Dalam rangka memasuki era industri 4.0 dimana peran digital
lebih ditonjolkan, pasokan ketenagalistrikan tentunya menjadi
hal krusial yang mendukung berjalannya era industri tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendukung
revolusi Industry 4.0 dengan memastikan ketersediaan dan
keandalan listrik terus terjaga dengan baik. Diantaranya
melalui
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan
yang adil dan merata demi peningkatan Rasio Elektrifikasi
nasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng dalam acara Round
Table Discussion "Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis
Industri Manufaktur, Guna Meningkatkan Kemandirian dan
Daya Saing dalam rangka Ketahanan Nasional" di Kantor
Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Kamis 24 mei 2018.

"Listrik masih mendominasi dari seluruh aspek kehidupan,
jadi listrik adalah hal utama. Saat ini suka tidak suka kita
masuk era digitalisasi. Bagaimana kita bicara memasuki
era Industry 4.0 apabila listriknya tidak ada?" kata Andy.
Untuk itu Kementerian ESDM terus memastikan ketahanan
dan keandalan listrik di Indonesia, diantaranya dengan
membangun infrastruktur kelistrikan.
Andy menyampaikan bahwa pemerintah mendukung
kemajuan industri dengan menjaga kestabilan harga listrik.
"Sampai tahun 2019 harga listrik kita tidak naik, karena kita
ingin competitiveness industri kita naik dengan harga listrik
yang affordable," kata Andy.
Kementerian ESDM saat ini mengupayakan efisiensi-efisiensi
di bidang ketenagalistrikan demi stabilnya harga listrik
guna mendukung perkembangan industri. Berkembangnya
teknologi panel surya atau photovoltaic (PV) dengan
peningkatan efisiensi panel mampu berdampak positif bagi
penurunan biaya produksi dan pengoperasian listrik, bahkan
kedepan atap rumah bisa merangkap menjadi panel surya
penghasil listrik. (UH)
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Kondisi Listrik Sulawesi Jelang Lebaran Aman

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono mengunjungi kantor PT PLN Unit Pengatur Beban
Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (PLN UPB Sulselrabar) di Makassar, Rabu (6/6/2018).

Kondisi kelistrikan di Sulawesi menjelang Hari Raya Idul Fitri
1439 H/2018 dipastikan aman. Berdasarkan pengalaman
dari tahun-tahun sebelumnya, pasokan listrik pada saat libur
lebaran dalam kondisi cukup karena industri dan perkantoran
libur. Meski demikian, PT PLN (Persero) diharap menyiapkan
diri menghadapi berbagai kemungkinan agar pelayanan
listrik kepada masyarakat tidak terganggu.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono saat
mengunjungi kantor PT PLN Unit Pengatur Beban Wilayah
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (PLN UPB Sulselrabar)
di Makassar, Rabu (6/6/2018). Agoes menyampaikan bahwa
ia mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan
tugas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan
pelayanan maksimal pada saat hari raya nanti. "Kementerian
ESDM memiliki posko nasional menghadapi
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Idul Fitri di kantor BPH Migas, kunjungan ini bagian dari
tugas posko tersebut," ujar Agoes.
Yohanes Sukris Lismono Kepala Divisi Regional Sulawesi
PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa neraca daya
sulawesi khususnya sulawesi bagian selatan pada hari H
Idul Fitri tanggal 15 Juni 2018 dipastikan dalam kondisi
cukup. Daya mampu pasok dilaporkan sebesar 1.631 MW,
beban tertinggi 890 MW dan cadangan operasi 741 MW.
Yohanes juga menjelaskan prosedur operasi siaga Idul Fitri
PLN se-Sulawesi dimana semua pekerjaan pemeliharaan
instalasi di transmisi dan gardu induk tidak diizinkan kecuali
pekerjaan emergency. "Selain itu PLN juga menyiapkan piket
pemeliharaan gangguan 24 jam" katanya. PLN Sulselrabar
menyiapkan 1.791 orang personel pelayanan gangguan serta
menyiagakan 106 unit genset bila ada keadaan darurat.

Warta Kita

Mendapatkan penjelasan dari PLN, Agoes optimistis bahwa
pelayanan listrik pada Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan
lancar. Ia berharap agar PLN menjamin kesediaan pasokan
pembangkit-pembangkit listrik dan lebih diprioritaskan
pelayanan untuk keadaan darurat seperti rumah sakit dan
obyek-obyek vital lainnya.
"Juga perlu diantisipasi gangguan-gangguan karena bencana
alam. Tiang-tiang jaringan cadangan agar disiapkan agar jika
padam dapat segera pulih dalam hitungan jam," ungkapnya.

Unit Pengatur Beban Sulselabar yang dikunjungi ini
merupakan salah satu objek vital nasional. Pemerintah
memberikan perhatian karena unit ini berfungsi sebagai
pelaksana operasi, penyaluran listrik tegangan tinggi, dan
pengelola transaksi tenaga listrik yang akurat untuk sulawesi
bagian selatan. Unit ini mengatur pasokan listrik untuk tiga
sistem besar yaitu Sistem Sulbagsel, Sistem Kendari, dan
Sistem Bau - bau, serta sistem-sistem kecil yang isolated
seperti : Sistem Selayar, PS. Kayu, Kolaka, Bombana, Raha,
Lasusua, Malili, Lambuya, Ereke dan Wangi-wangi.

Agoes juga mengingatkan PLN agar menjaga keamanan
obyek-obyek vital khususnya dalam mengantisipasi ancaman
terorisme. "Tolong dalam masa-masa libur keamanannya
lebih diperketat, bila perlu koordinasikan kembali dengan
aparat kepolisian," ujar Agoes.

Selain mengunjungi UPB Sulselrabar, tim juga mengunjungi
PLTD/PLTG Tello yang berkapasitas total 137 MW. Pembangkit
ini merupakan pembangkit cadangan yang hanya
dioperasikan apabila sistem Sulawesi Selatan mengalami
kekurangan pasokan listrik . (PSJ)
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Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Tambak Lorok
di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/5).
Tim Ditjen Ketenagalistrikan melakukan kunjungan kerja ke PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik (PT PJB UP Gresik) Kamis
(7/6/2018).

Jelang Idul Fitri, Ditjen Gatrik Pastikan
Keamanan Pasokan Listrik di Jawa Timur

Untuk memastikan keamanan pasokan listrik jelang
Idul Fitri di Sistem Jawa Bali, khususnya di Jawa Timur,
Tim
Ditjen
Ketenagalistrikan
melakukan
kunjungan
kerja ke PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkitan
Gresik (PT PJB UP Gresik) hari ini, Kamis (7/6/2018).
Tim
dipimpin
langsung
oleh
Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Hendra
Iswahyudi.
PT PJB UP Gresik siap memasok kebutuhan di sistem dengan
kapasitas sekitar 1.400 MW sesuai perencanaan operasi.
Pasokan gas untuk pembangkit dengan kebutuhan sekitar
279 BBTUD juga aman. Untuk lebih meningkatkan kemanan
pasokan selama Idul Fitri, perusahaan juga melakukan
penjadwalan piket personil baik dari level pimpinan sampai
ke maintenance personnel dengan kewenangan sesuai
standar operasional prosedur yang telah ditentukan.
Hendra Iswahyudi mengapresiasi PT PJB UP Gresik terkait
kontribusinya di Sistem Jawa Bali serta upaya yang dilakukan
dalam mengamankan pasokan listrik selama Idul Fitri.
"Personil UP Gresik diharapkan benar-benar meningkatkan
kesiapsiagaan untuk memastikan pasokan aman," ujarnya.
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan simulasi bencana gempa bumi dengan skala intensitas VII MMI, Kamis (26/4/2018).

PT PJB UP Gresik yang masuk dalam Obyek Vital
Nasional ini mengoperasikan PLTG, PLTGU dan PLTU
Gresik. Kontribusi rata-rata PT PJB UP Gresik terhadap
Sistem Jawa Bali sebesar 5% dan Jawa Timur sebesar
40% dengan total unit mesin pembangkit sebanyak 18
unit dengan kapasitas terpasang sebesar 2.140 MW.
Dari PT PJB UP Gresik, Tim lalu melanjutkan kunjungan ke
PT PLN (Persero) Area Pengatur Beban (APB) Jawa Timur.
Perkiraan kemampuan daya mampu netto sistem Jawa Bali
pada saat Idul Fitri sebesar 33.621 MW dengan perkiraan
beban puncak sebesar 16.120 MW (reserve margin 50%).
Perkiraan beban puncak tersebut mengalami penurunan
dibandingkan dengan kondisi beban puncak normal harian
sebesar 25.880 MW.
Khusus untuk Subsistem Jawa Timur, beban puncak
diperkirakan sebesar 3.713 MW, turun dibandingkan dengan
kondisi beban puncak normal sebesar 5.586 MW dan
cadangan daya diperkirakan lebih dari 30%. Dengan kondisi
tersebut, dapat disimpulkan Subsistem Jawa Timur dalam
kondisi aman pada saat Hari Raya.
Untuk memastikan pasokan dalam keadaan aman, APB Jawa
Timur juga menyiapkan petugas yang bekerja selama 24
jam baik untuk posko siaga lebaran di masing-masing kantor
induk unit operasi, piket operasi (operator dan dispatcher),
maupun piket perbaikan ganguan. (DBS/AMH)
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Saya berkesempatan membawakan
kuliah tamu di almamater saya Kampus
Teknik di Universitas Hasanuddin, Gowa
Sulawesi Selatan. Berdialog dengan
mahasiswa
selalu
menyenangkan.
Mereka biasanya antusias dan penuh
rasa ingin tahu.

Pemrakarsa acara adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan
Puslitbang Energi dan Kelistrikan Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unhas yang
dikepalai oleh Bachtiar Nappu, PhD. Moderator pada acara
tersebut adalah Ardiaty Arief, PhD dosen Teknik Elektro
yang juga adalah senior saya di Unhas dan juga berupaya
menyediakan tempat dan memfasilitasi acara. Selain
para mahasiswa, acara tersebut juga dihadiri oleh temanteman perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Materi yang saya bawakan terbagi atas dua bagian
yaitu
bagian
pengantar
mengenai
betapa
cepat
waktu dan teknologi berubah, serta materi utama
bagaimana
negara
mengatur
listrik
di
Indonesia.
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Terdapat perbedaan generasi antara saya dengan mahasiswa
yang hadir. Beberapa lahir tahun 1998 bahkan setelahnya.
Tahun-tahun tersebut saya sudah menjadi mahasiwa. Ada
rentang waktu 20 tahun. Dalam masa itu ada teknologi yang
dulu dianggap terobosan tapi kini sudah ketinggalan jaman.
Dulu media sosial yang digunakan adalah chating melalui
MiRc, grup Whatsapp belum ada sehingga orang lebih
banyak menggunakan yahoogroups. Dua puluh tahun lalu,
Facebook-nya adalah Friendster, yang sekarang sudah tak
laku lagi. Mesin pencari waktu itu adalah Altavista sebelum
Google hadir dan menguasai. Sementara itu telpon seluler
yang digunakan adalah Nokia batang yang hanya segelintir
orang yang punya.
Begitu cepat waktu berlalu, teknologi dan divais tersebut
sudah hilang ditelan zaman. Zaman sekarang teknologi
informasi berkembang cepat yang ditandai dengan hadirnya
Facebook, instagram, gojek, traveloka, gram dan aplikasi
yang memudahkan lainnya yang telah ikut menggerus dan
menghilangkan banyak perusahaan konvensional seperti
taksi, travel agent. Hal tersebut menyebabkan berbedanya
tantangan yang juga dihadapi oleh para mahasiswa. Standar
harus ditingkatkan karena persaingan akan semakin ketat,
dimana mereka bersaing dengan para pencari kerja di
tingkat global.
Terkait dengan listrik terdapat pula perkembangan listrik
yang menuju Listrik 4.0. Sebagaimana dipopulerkan oleh
Muhamad Reza melalui tulisannya Inovasi Disruptif Listrik
4.0, listrik telah berkembang mulai dari Listrik 1.0 yang
dulunya masih listrik DC dan melayani konsumen lokal,
kemudian berkembang menjadi Listrik 2.0 dimana mulai
ada pembangkit besar dan listrik dihantarkan melalui jalur
transmisi. Selanjutnya berkembang menjadi Listrik 3.0,
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ketika telah ada kesadaran pentingnya penggunanaan
energi terbarukan sebagai sumber energy untuk mengurangi
pemanasan global akibat gas rumah kaca yang ditimbulkan
oleh bahan bakar fosil dari pembangkit. Tahap sekarang ini
kita akan memasuki Listrik 4.0 yang mengendepankan energi
terbarukan dan semakin maraknya penggunaan energi listrik
untuk transportasi.
***
Selanjutnya saya memaparkan mengenai pengaturan bisnis
ketengalalistrikan oleh negara. Menurut saya mahasiswa
sebaiknya tahu bagaimana negara mengatur listrik di negara
kita, dan mereka juga harus punya pandangan lebih luas
mengenai stakeholder di bidang ketenagalistrikan. Ada
banyak pandangan miring bahwa negara tidak lagi berkuasa
terhadap listrik sehingga tidak sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.
Namun sejatinya negara menguasai dan mengatur semua
aspek dalam bisnis ketenagalistrikan mulai dari wilayah
usaha, izin usaha, tarif listrik, harga jual, penetapan
rencana usaha penyediaan tenaga listrik, keselamatan
ketenagalistrikan, tingkat mutu pelayanan dan penerapan
sanksi.
Para mahasiswa cukup antusias ketika mengetahui bahwa
negara punya peranana besar dalam pengaturan bisnis
ketenagalistrikan, termasuk masih diberikannya subsidi
kepada masyarakat yang kurang mampu.
Pihak dosen berharap agar kegiatan sharing semacam ini
dapat terus dilanjutkan dikemudian hari.

Bersama Dosen Unhas dan tim risetnya,
serta Perwakilan Dinas ESDM
Provinsi Sulawesi Selatan
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