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Pembaca Buletin Ketenagalistrikan,
Akhir tahun di Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan biasanya dipenuhi dengan seremoni. Pada tanggal 28
September, Kementerian ESDM memperingati Hari Jadi Pertambangan
dan Energi, sedangkan pada tanggal 27 Oktober seluruh masyarakat
ketenagalistrikan memperingati Hari Listrik Nasional, dimana kedua
peringatan tersebut pada tahun ini jatuh pada usia ke-74.
Tentunya banyak sekali harapan di sektor pertambangan dan energi, serta
sektor ketenagalistrikan agar ke depan lebih baik dan bermanfaat bagi
masyarakat. Untuk itu, pada Buletin Ketenagalistrikan Edisi 60 Volume V
ini, rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi dapat
dibaca ulasannya dalam liputan khusus. Kegiatan dilaksanakan secara
sederhana, tapi yang penting adalah membawa manfaat bagi masyarakat.
Untuk itulah beberapa kegiatan seperti donor darah, ziarah ke keluarga
pahlawan, kegiatan olahraga dan berbagai seminar mewarnai dua kegiatan
ini.
Artikel yang kami angkat sebagai Tajuk adalah peresmian nama gedung
abru Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu Gedung Soemantri Brodjonegoro I
untuk Gedung depan dan Gedung Soemantri Brodjonegoro II untuk gedung
belakang (annex). Peresmian yang dihadiri langsung oleh putra ketiga
alm. Soemantri Brodjonegoro yang sekaligus Menteri Bappenas Bambang
Brodjonegoro berjalan dengan lancar. Penetapan nama gedung kantor di
lingkungan Kementerian ESDM bertujuan untuk penataan dan ketertiban
nama gedung kantor, pemberian identitas gedung, serta sebagai wujud
penghargaan dan penghormatan kepada para tokoh- tokoh bangsa di
sektor ESDM.
Simak pula beberapa artikel terkini mengenai capaian sektor
ketenagalistrikan dan sosialisasi beberapa kebijakan dan regulasi dalam
rubrik Warta Kita, serta wawancara khusus dengan Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan tentang pemanfatan PLTS Atap di
rumahnya.
Tak lupa, Redaksi mengucapkan selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
kepada pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan. Semoga di tahun abru
nanti Pembaca setia mendapatkan karunia dan semangat baru dari Tuhan
YME.
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
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto
dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat
naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan
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Tajuk Utama

Semangat dan Dedikasi

Soemantri Brodjonegoro,

Cerminan Wajah Baru Ditjen Ketenagalistrikan

Dari kiri ke kanan: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana beserta Ibu, Ibu Nani Soeminarsari Brodjonegoro,dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai peresmian nama gedung Soemantri Brodjonegoro I dan II, Jumat (4/10).
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Penyalaan sirene menandai perubahan nama gedung kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
menjadi Gedung Soemantri Brodjonegoro I dan Gedung Soemantri Brodjonegoro II.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ibu Nani Soeminarsari Brodjonegoro,
dan Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana, melakukan peresmian pada hari ini, Jumat (4/10/2019), di Jakarta. Sebelumnya,
gedung yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan, Jakarta Selatan ini bernama Gedung Utama dan
Gedung Annex.
Dalam sambutannya, Rida Mulyana
menyampaikan dasar perubahan
nama gedung ini, yakni Keputusan
Menteri ESDM nomor 46 K/93/
MEM/2019 tanggal 4 Maret 2019
tentang Penetapan Nama Gedung
Kantor di Lingkungan Kementerian
ESDM. Penetapan nama gedung
kantor di lingkungan Kementerian
ESDM bertujuan untuk penataan
dan ketertiban nama gedung kantor,
pemberian identitas gedung, serta
sebagai wujud penghargaan dan
penghormatan kepada para tokohtokoh bangsa di sektor ESDM.
Bambang Brodjonegoro selaku
perwakilan keluarga Soemantri
Brodjonegoro mengungkapkan rasa
terimakasihnya. "Atas nama keluarga,
saya mengucapkan terima kasih karena
apa yang dikontribusikan oleh ayah
saya kepada bangsa dan negara masih
diingat, semoga juga oleh generasi
yang makin muda. Kita sebagai bangsa
yang besar juga tidak pernah boleh
melupakan sejarah karena sejarah
bangsa ini bukan sejarah bangsa yang
dibangun dengan mudah, tetapi juga
dengan perjuangan, dedikasi, dan juga
kadang-kadang pengorbanan," ujarnya.

Bambang juga mengingatkan bahwa
sebagai bangsa yang besar, Indonesia
harus memiliki ambisi untuk menjadi
bangsa yang maju. "Kami sudah
membuat Visi 2045, mudah-mudahan
bisa di-follow up dan menjadi inspirasi
bagi teman-teman di ESDM, khususnya
Ketenegalistrikan. Tugas Bapak-Ibu di
Ketenagalistrikan bukan hanya pada
Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi
sudah hampir 100%, tapi bagi kami,
yang masih kurang komponen sebagai
negara maju adalah konsumsi
listrik per kapitanya. Jadi memang
orientasinya harus berubah dari
pembangkit menjadi transmisi dan
distribusi," Bambang menyampaikan.
Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri
Brodjonegoro yang lahir di Semarang,
3 Juni 1926, merupakan Menteri
Pertambangan Indonesia dalam
masa jabatan 17 Oktober 1967 28 Maret 1973. Ia menggantikan
Menteri Pertambangan sebelumnya,
yakni Slamet Bratanata. Pada 1973,
Soemantri Brodjonegoro melanjutkan
pengabdiannya pada negara menjadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kiprahnya dalam dunia akademis
juga cemerlang. Pada tahun 1964,
di usianya yang ke-38, Soemantri
Brodjonegoro diangkat sebagai
Rektor ke-6 Universitas Indonesia
(UI), yang merupakan rektor termuda
UI sepanjang sejarahnya hingga saat
ini. Ia wafat pada 18 Desember 1973
dan dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata.
Nama Soemantri Brodjonegoro yang
disematkan sebagai nama gedung
kantor Ditjen Ketenagalistrikan
diharapkan dapat menjadi inspirasi
dan semangat baru bagi pegawai
Kementerian ESDM, khususnya PNS
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Dedikasinya pada bangsa dan
negara dapat menjadi teladan untuk
senantiasa bekerja dengan semangat,
cepat, dan akurat, sehingga dapat
memberikan pelayanan publik yang
optimal. (AMH)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Jadi ke-74 Pertambangan dan Energi (HPE), Sabtu (28/9/2019),
di halaman Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta.

Hari Jadi ke-74 Pertambangan dan Energi,
EBT Menjadi Kunci agar Lingkungan Tetap Berkelanjutan
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan menaruh perhatian pada
pengembangan energi baru terbarukan
(EBT) untuk menjaga lingkungan agar
tetap sustainable (berkelanjutan).
Jonan menyampaikan pentingnya
EBT saat menjadi pembina upacara
dalam peringatan Hari Jadi ke-74
Pertambangan dan Energi (HPE),
Sabtu (28/9/2019), di halaman Gedung
Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta.
"Pembangunan energi bersih yang
berkelanjutan atau yang kita kenal
dengan energi baru terbarukan (EBT)
penting untuk dipikirkan," ujar Jonan.
Menurutnya, Kementerian ESDM
sebagai pembina sektor ESDM wajib
melaksanakan pengembangan

energi bersih, salah satunya untuk
mengurangi efek pemanasan global.
Jonan mengatakan pemanfaatan
EBT dapat mengurangi dampak
buruk terhadap lingkungan, serta
mempertahankan bumi supaya tidak
rusak untuk diwariskan kepada
generasi penerus.
"Tujuan yang paling mulia adalah
untuk mempertahankan bumi kita agar
tetap sustainable untuk anak cucu
kita, itu yang paling penting," Jonan
menegaskan.
Selepas upacara, puncak peringatan
HPE kemudian dilanjutkan dengan
acara kebersamaan. Ignasius Jonan
didampingi Wakil Menteri ESDM

Arcandra Tahar mengawalinya dengan
melakukan prosesi pemotongan
tumpeng.
Acara kebersamaan ini dimeriahkan
oleh penampilan Patra Budaya PPSDM
Migas dari Cepu. Dalam kegiatan ini,
ada pula pemberian beasiswa Dana
Pendidikan oleh Dharma Wanita
Persatuan Kementerian ESDM kepada
putra-putri pegawai ESDM.
Rangkaian peringatan HPE ini
diawali pada 26 Agustus 2019 dengan
menggelar Porseni sektor ESDM.
Selain itu, HPE juga berisi kegiatankegiatan rutin tahunan seperti donor
darah, ziarah tokoh ESDM, dan
penganugerahan Subroto Awards.
(AMH)
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Menteri Jonan

Mempimpin Upacara Penghormatan dan Ziarah
di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Dalam rangka memperingati rangkaian
Hari Pertambangan dan Energi (HPE)
ke-74, Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan,
melaksanakan upacara penghormatan
dan ziarah makam pahlawan energi
Indonesia, Kamis (19/9), di Taman
Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Upacara penghormatan dan ziarah ini
dilakukan untuk menghormati jasajasa pahlawan di Kementerian ESDM.

1973), Ibnu Sutowo (Menteri Minyak
dan Gas Bumi tahun 1960), Mohammad
Sadli (Menteri Pertambangan tahun
1973-1978) dan ziarah ke makam 5
Pahlawan Revolusi. Dalam tabur bunga
ini, Menteri Jonan didampingi oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Indonesia/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro yang
merupakan anak almarhum Soemantri
Brodjonegoro .

Menteri Jonan bertindak selaku
pemimpin upacara. Usai melaksanakan
upacara, Jonan melakukan ziarah ke
makam R. M. Soemantri Brodjonegoro
(Menteri Pertambangan Tahun 1967-

"Atas nama keluarga besar
Kementerian ESDM, saya
menyampaikan terima kasih kepada
keluarga almarhum Soemantri
Brodjonegoro, almarhum Ibnu Sutowo,
dan almarhum Mohammad Sadli atas

jasa dan perjuangan Beliau demi
kemajuan sektor ESDM. Semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa membalas
kebaikan mereka dengan balasan yang
setimpal," pungkas Jonan.
Dalam kesempatan yang sama
Bambang mengatakan, "Peringatan
atau respek yang sudah diberikan
oleh para keluarga ESDM dipimpin
Pak Menteri, sangat kami hargai dan
berharap agar jalinan silaturahmi
antara pihak keluarga dengan pihak
ESDM dapat terus berlangsung dan
dalam kapasitas apapun, dapat bekerja
sama. Kami berterima kasih." (AT)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertindak selaku pemimpin upacara penghormatan dan ziarah ke makam pahlawan energi dan pertambangan Indonesia
di TMP Kalibata, Jakarta, Kamis (19/9)
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11.242 Kantong Darah

Terkumpul Pada Aksi Bakti Sosial Dalam
Rangkaian Hari Pertambangan dan Energi

Dalam rangkaian Hari Pertambangan
dan Energi (HPE) ke-74, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) mengadakan acara bakti
sosial donor darah. Kegiatan donor
darah ini dilaksanakan sejak tanggal 2
September 2019 hingga 25 September
2019 dan diikuti oleh tiap unit di
lingkungan Kementerian ESDM dan
stakeholder di 15 provinsi di seluruh
Indonesia.
Menteri ESDM Ignasius Jonan

turut melakukan donor darah yang
diselenggarakan di Gedung Chairul
Saleh, Selasa (17/9), Jakarta.
Jonan terlebih dulu mendaftarkan
diri dan selanjutnya diukur tekanan
darahnya. Kemudian Jonan menuju
bilik untuk diambil darahnya.
"Saya sudah menjadi pendonor sejak
usia 50 tahun, setahun sekali donornya,
seharusnya setahun dua kali," ungkap
Jonan.

Total kantong yang telah diperoleh
pendonor darah bidang bakti sosial
Energi dan Sumber Daya Mineral
sebanyak 11.126 kantong darah.
Kegiatan ini merupakan kerjasama
ESDM dengan Palang Merah Indonesia
(PMI) sebagai bentuk nyata kepedulian
sosial sektor ESDM bagi sesama. (AT)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-74, Selasa (17/9). Total
kantong yang telah terkumpul dari pendonor darah dalam kegiatan ini adalah 11.126 kantong darah.
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Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri Archandra Tahar memberikan penganugerahan penghargaan kepada pemenang penghargaan subroto, Jumat (27/9) di Ballroom XXI Djakarta
Theater. Sembilan pembangkit listrik meraih penghargaan subroto 2019 bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Sembilan Pembangkit Listrik

Raih Penghargaan Subroto

Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan
Sembilan pembangkit listrik meraih
penghargaan subroto 2019 bidang
keselamatan ketenagalistrikan.
Pembangkit listrik yang memenangkan
kompetisi ini telah dijaring dalam
seleksi dimana terbukti menerapkan
prinsip-prinsip keselamatan
ketenagalistrikan. Menteri ESDM
Ignasius Jonan didampingi Wakil
Menteri Archandra Tahar memberikan
penganugerahan penghargaan
tersebut, Jumat (27/9) di Ballroom XXI
Djakarta Theater. Penganugerahan
penghargaan subroto merupakan
rangkaian dari Hari Jadi ke-74
Pertambangan dan Energi yang jatuh
setiap tanggal 28 September.
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Sembilan instansi yang memperoleh
penghargaan subroto bidang
keselamatan ketenagalistrikan
antara lain: PLTU Paiton 1&2, PLTGU
Muara Tawar, PLTU Tarahan, PLTG
Batanghari, PLTG Borang, PLTU AsamAsam, PLTG Trisakti, PLTU Ropa, dan
PLTG Tello. Menurut Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Wanhar, penghargaan keselamatan
ketenagalistrikan merupakan
bentuk keseriusan pemerintah yang
memberikan perhatian besar pada
aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Liputan Khusus

Wanhar mengungkapkan bahwa
penilaian penghargaan keselamatan
ketenagalistrikan dilakukan oleh
Tim Ahli berdasarkan SK Dirjen
Ketenagalistrikan. "Tahapan penilaian
terdiri dari penyusunan database,
pembentukan tim ahli penilai, penilaian
berdasarkan kategori, verifikasi
lapangan dan penentuan nominasi
penerima penghargaan," ujarnya.
Menteri Jonan mengapresiasi
pemenang penghargaan subroto
tahun 2019 dan berharap prestasi
ini ditingkatkan di tahun-tahun
mendatang. "Semoga tahun depan
dapat dipertahankan dan semakin

banyak lagi instansi yang terlibat,' kata
Jonan. Ia juga mengapresiasi para
sponsor yang telah mensukseskan
perigatan Hari jadi Pertambangan
dan Energi ke-74 ini. "Saya ucapkan
selamat kepada para pemenang.
Terima kasih atas para sponsor dan
para stakeholder yang sudah dilakukan
selama ini," tutur Jonan.
Dalam kesempatan tersebut Jonan
juga mengapresiasi seluruh pemangku
kepentingan sektor ESDM yang
mampu berkolaborasi bersama
Pemerintah telah mempercepat tujuan
pembangunan sektor ESDM melalui
peningkatan rasio elektrifikasi.

"Saya terima kasih sekali kepada
stakeholder sektor ini menyumbang
biaya untuk menyambung listrik yang
gratis terkumpul sekitar 320 ribu
sambungan" ungkap Jonan.
Penghargaan Subroto merupakan
penghargaan tertinggi yang diberikan
oleh Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) kepada para
stakeholder yang memiliki prestasi
dalam memajukan sektor ESDM.
Tahun ini merupakan tahun ketiga
penyelenggaraan penghargaan yang
diambil dari nama Prof Subroto selaku
Menteri Pertambangan dan Energi
periode 1978-1988. (PSJ)

Ignasius Jonan
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NGOBROL SANTAI ENERGI BERSIH
Era Electricity 4.0 telah masuk ke Indonesia dan salah satu hal yang dapat
terlihat di sektor ketenagalistrikan adalah mulai berkembangnya teknologi
panel surya atau photovoltaic (PV).

Perkembangan teknologi PLTS saat ini memungkinkan efisiensi
panel yang tinggi dan biaya produksi serta pengoperasian
yang rendah. Selain itu teknologi PLTS saat ini juga telah
memungkinkan prosumer listrik dengan penyedia listrik saling
bertukar energi atau jasa dengan dukungan smartmeter.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkenalkan
PLTS Atap untuk pelanggan PLN guna mendorong peningkatan
bauran energi baru terbarukan. Melalui Permen ESDM Nomor
49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero), mulai 1 Januari 2019 konsumen PLN bisa
memasang PLTS atap, memproduksi listrik sendiri, dan bahkan
mengekspornya ke PLN. Selamat Pagi.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi saat berbincang dengan Buletin Ketenagalistrikan di
kediamannya di bilangan Cipayung Jakarta menjelaskan detail
mengenai pemanfaatan PLTS Atap yang dipasang di rumahnya.
Berikut cuplikan wawancara Buletin Ketenagalistrikan dengan
Hendra Iswahyudi:
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Buletin Ketenagalistrikan (BK):
Selamat pagi.. Maaf ngerepotin, mau lihat PLTS atap Pak. Katanya
Bapak pasang di rumah?
Hendra Iswahyudi (HI) :
Oh iya, silakan pertama lihat ini ada kwh export import (sambil
memperlihatkan kWh ekspor impor).
BK: Oh ini kwh nya, beda dengan yang biasa Pak ya?

BK : Oh gitu kalo boleh tau apa nih tujuan Pak Hendra pasang PLTS
Atap ini?
HI : Jadi tujuan utamanya komitmen kami untuk turut serta
menggunakan, memanfaatkan energi terbarukan, energi yang
bersih demi lingkungan kita, dan termasuk ya menghemat rekening
tagihan listrik.

HI : Betul, ini bisa dilihat berapa kwh yang export dan import. Ini
salah satu yang menandakan konsumen PLN yang menggunakan
PLTS atap.
BK : Oh keren, canggih banget!
HI : Inverternya di dalam, ayo silakan masuk (sambil
memperisalakan masuk ke dalam rumah).
BK : Oh ini inverternya, Pak Hendra ya?
HI: Betul sekali, inverter ini untuk mengubah arus searah dari
photovoltaic ya dari radiasi matahari kemudian arusnya menjadi
energy yang diubah dari arus searah menjadi arus bolak-balik. Nah
kemudian energi yang mengalir ini listriknya itu untuk kebutuhan
rumah. Kalo misalkan ini masih pagi, saya kebutuhan nggak begitu
banyak itu sebagian bisa di export lewat jaringan PLN. Tapi kalo
misalkan kebutuhan kami besar, secara otomatis listrik dari grid
PLN itu ikut membantu untuk digunakan di kebutuhan rumah.

BK : Oh gitu, Pak. Penghematan perbulan kira-kira berapa, Pak?

BK : Sejak kapan nih, Pak Hendra Pasang PLTS atap?

HI : Penghematan itu bisa hamper 30%. Kalo kita lihat di aplikasi
ini (sambil memperlihatkan aplikasi pengecekan PLTS Rooftop).
Ini dari bulan Oktober kemarin ini perharinya sekitar 5 kwh, jadi
kalo dilihat 31 hari ini sekitar 145kwh. Tentu saja ini rata-rata ya.
Kadang kondisi mendung agak turun, kondisi bagus radiasinya
dengan rata-rata sekitar 145 kwh. Sementara tagihan bulanan saya
itu sekitar ya 530-550 kwh, ada penghematan perbulan itu bisa
savingnya hamper 30%.

HI: Baru dua bulan sekitar bulan September 2019.

BK : Wah 30% besar juga ya.

BK : Kalo kapasitasnya berapa nih, Pak?

HI: Betul yah, lumayan.

HI: Kapasitasnya itu 1,5 kwp tepatnya 1.540 watt peak.
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BK : Denger-denger, Pak Hendra juga menggunakan kompor listrik
di rumah?
HI: Oh iya kebetulan istri saya lagi masak. Mungkin bisa dilihat
(sambil mengejak ke dapur)
BK : Pagi Bu Hendra. Lagi masak ya, Bu?
Bu Hendra Iswahyudi (BHI) : Iya nih, lagi bikin dimsum.
BK : Bu, udah berapa lama nih pakai kompor listrik ini?
BHI : Saya pakai kompor listrik ini mulai bulan Agustus, jadi
sekitar 4 bulanan lah.
BK : Udah 4 bulanan yah. Kalo kelebihan kompor listrik ini apa ya,
Bu?
BHI : Lebihnya dari kompor biasa yang pakai gas itu. Ini
lebih cepat, lebih hemat, kalo kita mau masak itu lebih cepat
matengnya. Kalo yang lain sih sama, Cuma lebih cepat, lebih
praktis. Yuk ini udah mateng nih. Makan makan yuk, ayo ayo
makaaann…….
BK: Termakasih, Pak Hendra, Bu Hendra. Sudah berkenan
menerima Buletin Ketenagalistrikan hari Minggu ini.
HI: Sama-sama
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LANTIK PEJABAT FUNGSIONAL,
Dirjen Ketenagalistrikan:
Mari Kita Tingkatkan Kinerja!
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana, Senin (9/9), melantik
pejabat fungsional di Audiotorium
Samaun Samadikun, Gedung Soemantri
Brodjonegoro I, Jakarta.
Pejabat fungsional yang dilantik
terdiri dari 12 analis kebijakan dan
2 inspektur ketenagalistrikan dari
Ditjen Ketenagalistrikan, 1 penyelidik
bumi dari Badan Geologi dan 2 Analis
Kebijakan dari Ditjen Mineral dan
Batubara. Selain itu ada penyematan
Satyalancana Karya Satya (SLKS) untuk
27 orang, kenaikan pangkat untuk 16
orang , dan 6 orang memasuki masa
purnabakti.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, melantik pejabat fungsional di Audiotorium Samaun
Samadikun, Gedung Soemantri Brodjonegoro I, Jakarta, Senin (9/9).

Rida menyebutkan bahwa pengangkatan
dalam jabatan fungsional, pemberian
penghargaan SLKS, dan pemberian
kenaikan pangkat merupakan suatu
bentuk penghargaan negara terhadap
pengawai yang mempunyai prestasi
kerja yang baik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Rida
juga mengatakan agar para pegawai
dapat bekerja lebih baik, profesional,
jujur, memiliki disiplin yang tinggi, dan
sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur negara, abdi negara,
dan abdi masyarakat serta memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya.
"Saya mengucapkan selamat dan
terima kasih atas pengabdian dan
dedikasi Bapak/Ibu selama ini, mari
kita tingkatkan kinerja pegawai agar
ke depannya lebih baik dan sejahtera",
tutup Rida. (AT)
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PERSATUAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
INDONESIA (PERIKSA)

RESMI TERBENTUK

Saya mengharapkan, dengan deklarasi pembentukan PERIKSA ini, dapat terwujud
Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan
mampu menjalankan peran dalam mengemban tugas dan fungsinya

MUNIR AHMAD

Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan
Indonesia (PERIKSA) dikukuhkan dalam
sebuah deklarasi hari ini, Kamis (19/9/2019),
di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung
Soemantri Brodjonegoro I, Jakarta. Sekretaris
Ditjen Ketenalistrikan Munir Ahmad turut
hadir menyaksikan bersama Kepala Biro
Organisasi Tata Laksana Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad
Rizwi Jilanisaf Hisjam dan perwakilan
Biro Sumber Daya Manusia Kementerian
ESDM. Dalam acara tersebut, hadir pula
pejabat administrator dan fungsional Ditjen
Ketenagalistrikan serta perwakilan Dinas
ESDM provinsi.
Inspektur Ketenagalistrikan saat ini berjumlah
170 orang, yang terdiri atas 56 orang
Inspektur Ketenagalistrikan Pusat dan 114
orang Inspektur Ketenagalistrikan Daerah.
"Jumlah tersebut belum bisa disebut ideal
apabila dibandingkan dengan objek inspeksi
yang jumlahnya mencapai ribuan instalasi
tenaga listrik. Namun dengan keterbatasan
tersebut, Inspektur Ketenagalistrikan
dituntut untuk dapat menjalankan perannya
secara profesional sebagai garda depan
mengawal implementasi regulasi dan
keselamatan ketenagalistrikan," ujar Munir
Ahmad dalam sambutannya mewakili Dirjen
Ketenagalistrikan.
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Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan Indonesia (PERIKSA) dikukuhkan dalam sebuah deklarasi hari ini, Kamis (19/9/2019),

Oleh karena itu, lanjut Munir, perlu
adanya sinergi antara para pejabat
fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
di instansi pusat dan instansi daerah
untuk mengawal dan berperan aktif
melalui pembentukan suatu wadah
organisasi. Pembentukan PERIKSA
ini merupakan wujud pemenuhan
kewajiban untuk membentuk suatu
organisasi
profesi
bagi
Jabatan
Fungsional, sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil.
"Saya mengharapkan, dengan deklarasi
pembentukan PERIKSA ini, dapat
terwujud Inspektur Ketenagalistrikan

yang memiliki integritas, profesional,
melayani, dan mampu menjalankan
peran dalam mengemban tugas dan
fungsinya," kata Munir menambahkan.
Setelah sambutan dari Munir Ahmad,
Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan
Yunan Nasikhin membacakan Deklarasi
Pembentukan
Organisasi
Profesi
PERIKSA. Acara kemudian dilanjutkan
dengan penyerahan simbolis bendera
PERIKSA dari Kepala Biro Organisasi
Tata Laksana Kementerian ESDM
kepada Munir Ahmad selaku perwakilan
dari Ditjen Ketenagalistrikan.

atas dibentuknya PERIKSA. "Dengan
terbentuknya
organisasi
profesi
Inspektur Ketenagalistrikan ini, ke
depannya akan lebih terjalin komunikasi
antara Inspektur Ketenagalistrikan
pusat dan daerah. Sekaligus ini
bisa menjadi wadah pengembangan
kompetensi dan juga sebagai media
komunikasi Inspektur Ketenagalistrikan
pusat dan provinsi," ujar Yunan.

Penandatanganan deklarasi dilakukan
oleh perwakilan dari daerah dan
Inspektur Ketenagalistrikan pusat.
Acara dilanjut dengan pemotongan
tumpeng, menyanyikan mars PERIKSA,
Dalam kesempatan yang sama, Yunan dan ditutup dengan doa bersama. (AMH)
Nasikhin menyampaikan harapannya
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Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian
ESDM Rida Mulyana meresmikan program BPBL di Dusun Ciulur, Desa Trunamanggala,
Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (18/9).

BADAN USAHA BERBAGI,
WARGA SUMEDANG NIKMATI INSTALASI LISTRIK GRATIS
Asep Rangga (37), warga Dusun Ciulur, Desa Trunamanggala,
Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang tak hentinya
mengucap syukur dan terima kasih, ketika Bupati Sumedang
Dony Ahmad Munir dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Rida Mulyana datang ke rumahnya,
Rabu (18/9). "Terima kasih kepada Pemerintah, PLN, dan PT
Cikarang Listrindo, rumah saya sudah mendapat bantuan
pemasangan listrik," ujar pria yang sehari-hari bekerja
sebagai pengrajin batu bata ini.
Selain Asep, Wahyudin (35) yang juga menerima bantuan tidak
menyangka bahwa ia dan keluaga mendapatkan bantuan
pemasangan listrik baru karena selama sebelas tahun
menempati rumahnya, ia bersama istrik dan kedua anaknya
hanya menikmati listrik dari menarik kabel dari rumah lain
yang sudah terpasang listrik mandiri.
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"Kehadiran kami ini dalam rangka
mewujudkan energi yang berkeadilan.
Artinya energi listrik bisa dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia, termasuk
rumah tangga yang tidak mampu,"

Rida Mulyana
Dengan adanya bantuan pemasangan
listrik gratis ini, Wahyudin merasa lebih
aman dan dapat bebas menggunakan
listrik. "Selama ini menyambungkan
ke rumah lain, kadang kabel rusak,
setelah dipasang listrik ini saya merasa
lebih aman," katanya.
Kehadiran Rida Mulyana dan Doni
Ahmad Munir di rumah Asep dan
Wahyudin untuk memastikan program
bantuan instalasi listrik gratis dari
kegiatan Corporate Social Responsibility
PT Cikarang Listrindo berjalan dengan
baik dan memberikan manfaat.
"Kehadiran kami ini dalam rangka
mewujudkan energi yang berkeadilan.
Artinya energi listrik bisa dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia, termasuk
rumah tangga yang tidak mampu,"
ungkap Rida Mulyana.
Menurut Rida, sebanyak 2.012 rumah
tangga tidak mampu di Kabupaten
Sumedang kini telah mendapatkan
Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450
VA dari Corporate Social Responsibility
(CSR)
PT
Cikarang
Listrindo.
Perusahaan pemilik izin wilayah usaha
ketenagalistrikan ini telah berkomitmen
membantu 3.000 rumah tangga tidak

mampu di sumedang untuk dapat
menikmati aliran listrik. Sisanya,
sebanyak 988 rumah tangga tidak
mampu di Sumedang sedang dalam
tahap verifikasi dan akan menyala akhir
September 2019 ini.
Direktur Komersial PT Cikarang Listrindo
Matius
Sugiaman
menyampaikan
bahwa perusahaannya merupakan satu
dari berbagai perusahaan sektor Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang
tergerak untuk berpartisipasi dalam
program BPBL inisiasi Kementerian
ESDM. "Kami Cikarang Listrindo hanya
ikut serta bagian kecil dalam program
pemerintah, semoga bisa sedikit
membantu," ujar Matius.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir
mengapresiasi upaya pemerintah pusat
dan badan usaha yang telah membantu
warganya
untuk
mendapatkan
sambungan listrik. "Terima kasih
kepada semua pihak dalam program
ini, semoga menjadi amal kebaikan,"
tuturnya. Dony mengutip ayat Kitab Suci,
dimana barang siapa yang memberi
penerangan sewaktu di dunia, ia akan
mendapat penerangan di alam akhirat.

Sebagai informasi, PT Cikarang
Listrindo telah mengalokasikan CSR
untuk 11.529 rumah tangga dengan
alokasi 3.515 rumah tangga di Bekasi,
3.000 rumah tangga di Sumedang, 2.000
rumah tangga di NTT, dan 3.014 rumah
tangga di Cirebon dan Garut. Pemerintah
berharap program BPBL melalui
bantuan CSR PT Cikarang Listrindo
dapat menjadi contoh bagi Badan Usaha
lainnya untuk mengalokasikan dana
CSRnya melistriki masyarakat tidak
mampu sehingga semakin banyak
masyarakat yang menikmati listrik dan
rasio elektrifikasi meningkat.
Hingga saat ini rasio elektrifikasi
Kabupaten Sumedang telah mencapai
99,9% namun masih terdapat 6.376
rumah tangga yang belum berlistrik.
Dengan bantuan PT CIkarang Listrindo
dan badan usaha lain, diharapkan rasio
elektrifikasi di Kabupaten Sumedang
menjadi 100% di akhir tahun ini. (PSJ)
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BUKA RANGKAIAN HARI LISTRIK NASIONAL KE-74

Dalam sambutannya Jonan mengatakan bahwa
Kementerian ESDM telah mencatat peningkatan pasokan
listrik nasional sebanyak 40%. Ia mengatakan, pada
2014 kapasitas listrik terpasang Indonesia mencapai 50
Giga Watt (GW), hingga saat ini telah mendekati 70 MW.
Jumlah tersebut akan bertambah seiring beroperasinya
pembangkit listrik program kelistrikan 35.000 MW.
Kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia disebut
Jonan masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara
maju lainnya. Hingga 2024 kapasitas listrik terpasang
diperkirakan baru mencapai 100 gigawatt (GW). "2024 nanti
direncanakan akan tambah jadi total 90 GW. Meneruskan
program 35 GW yang belum selesai karena banyak yang
sedang konstruksi," kata Jonan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN)
ke-74, Rabu (9/10/2019).

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka rangkaian
peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74, Rabu
(9/10/2019), di Jakarta Convention Center. Peringatan HLN
ke-74 ini dimeriahkan dengan Seminar dan Pameran yang
digelar hingga Jumat (11/10/2019).
Peringatan HLN ke-74 ini dilaksanakan oleh
Masyarakat Ketenagalistrikan Nasional (MKI) dengan
tema 'Keberlanjutan Sektor Ketenagalistrikan dalam
Menghadapai Era Industri 4.0'. Ketua MKI Supangkat Iwan
Santoso mengatakan bahwa HLN ini merupakan ketujuh
kalinya MKI melaksanakan seminar dan pameran.
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Dalam kesempatan yang sama Jonan mengatakan
bahwa rasio elektrifikasi merupakan salah satu capaian
dalam Pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menyebut
rasio elektrifikasi sampai Oktober 2019 telah mencapai
sebesar 98,83 persen. Pencapaian itu melebihi Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar
97,6 persen di akhir 2019. "Harapannya rasio elektrifikasi
tahun ini mencapai 99 persen, target Bappenas di RPJMN
?97,5 persen jadi kita lebih jauh," kata Jonan.
Jonan juga mengungkapkan tantangan selanjutnya adalah
meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Dia menyebut
konsumsi listrik per kapita idealnya harus melebihi
pertumbuhan ekonomi.
Jonan meminta PT. PLN (Persero) agar lebih kreatif
mendorong penggunaan kendaraan listrik. Selain
penggunaan kendaraan listrik, Jonan juga mengimbau
agar PLN mendorong menggunakan kompor induksi
listrik. Menurutnya dengan menggunakan kendaraan listrik
dan kompor induksi listrik bisa mengurangi gas buang,
mengurangi impor energi dan langit lebih bersih, serta
biaya kesehatan pun makin mengecil.

Warta Kita

Jonan menegaskan agar masyarakat
mempunyai concern besar terhadap
global warming, caranya adalah dengan
mendorong energi baru dan terbarukan
(EBT). Menurutnya salah satu cara yang
tepat meningkatkan bauran EBT adalah
mendorong PLTS Atap, karena PLTS
Atap merupakan jalan paling cepat
untuk meningkatkan bauran energi
EBT dan menyelamatkan lingkungan
dari pemanasan global. (AT)
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Ketua MKI Supangkat Iwan Santoso membacakan sambutan pada pembukaan Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74 yang digelar di Jakarta Convention Center Rabu (9/10).

SEMINAR DAN PAMERAN
HLN KE-74, MOMENTUM
PENINGKATAN RASIO
ELEKTRIFIKASI
26|Desember 2019|Buletin Ketenagalistrikan
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Seminar dan Pameran Hari Listrik
Nasional (HLN) ke-74 yang digelar
di Jakarta Convention Center
merupakan momentum pelaku usaha
ketenagalistrikan untuk bersamasama pemerintah meningkatkan rasio
elektrifikasi. Menteri ESDM Ignasius
Jonan pada pembukaan acara tersebut,
Rabu (9/10) mengapresiasi upaya
pemangku kepentingan sektor ESDM
yang membantu program Bantuan
Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA
untuk masyarakat tidak mampu.
"Saya mengucapkan terima kasih
untuk sambungan listrik gratis.
PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan
mengidentifikasi 700 ribu rumah
tangga yang kurang mampu. Biaya
pasang listrik sekitar Rp 700.000,
rumah tangga ini tidak mampu. Apa
yang kita usahakan? Kita menggalang
semua stakeholder untuk partisipasi,"
ujar Jonan.

Masyarakat Ketenagalistrikan
Indonesia (MKI) selaku penyelenggara
Seminar dan Pameran HLN ke-74
menanggapi ucapan Menteri ESDM
dengan aksi sosial untuk membantu
masyarakat tidak mampu mendapat
sambungan listrik.
Ketua Panitia HLN ke-74 Noesita
Indriani menjelaskan bahwa MKI
berpartisipasi melanjutkan kegiatan
pengabdian masyarakat dalam
rangka HLN ke-74, yaitu bantuan
dana untuk penyambungan listrik
untuk masyarakat tidak mampu di
NTT, Papua, dan Papua Barat. "Pada
tiga hari penyelenggaraan Seminar
dan Pameran HLN ke-74, MKI
mengajak korporasi, institusi, dan
masyarakat umum untuk berpartisipasi
menuntaskan program 100%
elektrifikasi melalui penggalangan
dana sambungan listrik rumah untuk
kawasan 3T dengan besaran biaya

Rp747.000 per rumah," ucapnya.
Pada penutupan Seminar dan Pameran
HLN ke-74, Jumat (11/10), Noesita
menyampaikan bahwa dana yang
terkumpul selama kegiatan ini sebesar
Rp. 91. 665.000 atau setara dengan
125 sambungan. Ia mengatakan bahwa
kegiatan ini akan dilanjutkan pada
kegiatan MKI yang lain seperti golf dan
Munas yang akan diselenggarakan
akhir Oktober ini.
Jonan mengapresiasi upaya pemangku
usaha di sektor ESDM yang membantu
masyarakat, sekaligus meningkatkan
angka rasio elektrifikasi yang
telah mencapai 98,86 persen pada
September 2019. Menurut Jonan angka
ini telah melampaui target RPJMN
(Rencana Pembangunan Jangka
Menengah nasional) yaitu sebesar
97,35 persen pada akhir tahun 2019.
(PSJ)
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Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto mewakili Menteri ESDM bersama Deputi Kementerian BUMN dan Direksi PT PLN
(Persero) meluncurkan program peningkatan rasio elektrifikasi Papua, Jumat (18/10).

KEMENTERIAN ESDM

APRESIASI UPAYA PENINGKATAN RASIO
ELEKTRIFIKASI PAPUA

"

Melalui berbagai program peningkatan elektrifikasi di kedua provinsi tersebut,
hingga September 2019, rasio elektrifikasi
di Papua telah mencapai94% dan Papua Barat 99%
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"
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Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral mengapresiasi Program 1.000
Renewable Energy For Papua yang
digagas PT PLN (Persero) bersama
sejumlah perguruan tinggi. Program ini
merupakan inisiatif strategis PT PLN
dalam rangka percepatan elektrifikasi
dengan mengoptimalkan sumber
daya lokal berbasis energi baru dan
terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto
mewakili Menteri ESDM bersama
Deputi Kementerian BUMN dan
Direksi PT PLN (Persero) meluncurkan
program ini, Jumat (18/10).
Dalam sambutan Menteri ESDM
yang disampaikan oleh Sutijastoto,
Kementerian ESDM mengapresiasi
program "1.000 Renewable Energy for
Papua" yang diinisiasi oleh PT PLN
(Persero) untuk mencapai target rasio
elektrifikasi 100% di provinsi Papua dan
Papua Barat di Tahun 2020. "Program
melistriki daerah-daerah pedalaman
dengan mengoptimalkan sumber daya

lokal berbasis energi baru terbarukan
ini diharapkan dapat melistriki
sekaligus memperbaiki kinerja bauran
energi dan menurunkan Biaya Pokok
Penyediaan (BPP) tenaga listrik,"
ujarnya.
Seperti diketahui, pada akhir Tahun
2014 lalu, rasio elektrifikasi Papua dan
Papua Barat jauh di bawah rata-rata
nasional. Rasio elektrifikasi Papua
di Tahun 2014 baru mencapai sekitar
43% dan rasio elektrifikasi Papua
Barat sekitar 77%. "Melalui berbagai
program peningkatan elektrifikasi
di kedua provinsi tersebut, hingga
September 2019, rasio elektrifikasi di
Papua telah mencapai 94% dan Papua
Barat 99%," ungkap Sutijastoto.
Sutijastoto menyebtukan bahwa
program "1.000 Renewable Energy for
Papua" ini tepat untuk melistriki Papua
dan Papua Barat, sebab sebelumnya
telah dilakukan survei desa dalam
serangkaian program "Ekspedisi Papua
Terang" yang melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, TNI AD,
LAPAN, dan lima perguruan tinggi,

yaitu Universitas Indonesia (UI),
Institut Teknologi Bandung (ITB),
Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut
Teknologi Sepuluh November (ITS), dan
Universitas Cendrawasih (Uncen).
Melalui program ini, masyarakat di
Provinsi Papua dan Papua Barat akan
dilistriki dengan mengoptimalkan
sumber daya lokal berbasis
energi baru terbarukan yang telah
dipetakan potensinya oleh ratusan
mahasiswa peserta Ekspedisi papua
Terang. Beberapa pembangkit yang
dikembangkan antara lain Pembangkit
Listrik Tenaga Pikohidro yang dapat
menghasilkan energi listrik sekitar
5.000 watt, Tabung Listrik (Talis) yang
seperti powerbank dan dapat diisi
ulang, Pembangkit Listrik tenaga
Biomassa (PLTBm) yaitu PLTU skala
kecil dari bahan bakar organik yang ada
di sekitar kita, dan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) dengan sumber
energi matahari dapat disalurkan pada
jaringan tenaga rendah atau dapat
mengisi ulang Talis. (PSJ)
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TERUS MELAJU,

Ini Capaian Ketenagalistrikan Triwulan III 2019

Ditjen Ketenagalistrikan menggelar konferensi pers capaian kinerja subsektor ketenagalistrikan triwulan III 2019, Kamis (24/10).
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"saat ini pemerintah fokus melistriki kekurangan rasio elektrifikasi di daerah-daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar. Sisa yang 1,1 persen (dari target) itu tersebar di daerah
yang kalau tak pulau kecil, daerah yang remote, seperti di Papua maupun NTT."
R I D A

M U L Y A N A

Rasio elektrifikasi nasional per September 2019 mencapai
98.86%. Angka ini meningkat sekitar 0,56 persen dari
Desember tahun 2018. Pemerintah melalui Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memastikan
capaian subsektor ketenagalistrikan terus melaju dan
mencapai target. Bahkan capaian rasio elektrifikasi hingga
sepetember ini telah melebihi target dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 2019.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana pada acara Media Gathering yang
diselenggarakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis
(24/10). Guna menjalin komunikasi yang baik dengan media
massa, sekaligus menyampaikan capaian kinerja triwulan
III 2019, Ditjen Ketenagalistrikan kembali mengundang
wartawan cetak, elektronik dan daring dalam media gathering
yang dihadiri pimpinan tinggi pratama dan pimpinan tinggi
madya Ditjen Ketenagalistrikan.
Rida mengatakan bahwa saat ini pemerintah fokus melistriki
kekurangan rasio elektrifikasi di daerah-daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar. Sisa yang 1,1 persen (dari target) itu
tersebar di daerah yang kalau tak pulau kecil, daerah yang
remote, seperti di Papua maupun NTT," kata Rida. Untuk
melistriki rumah tangga tidak mampu dan mengejar target
rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM bersama badan usaha
sektor ESDM mempunyai program Bantuan Pasang Baru
Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu. Dari
target 710.008 rumah tangga yang akan terlistriki, 324.172
sudah mendapat sambungan listrik di rumahnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman
Hutajulu dalam acara yang sama menyampaikan bahwa
realisasi investasi ketenagalistrikan hingga kuartal III 2019
mencapai US$8,31 milar atau mencapai sekitar Rp 116,34
triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS). Menurut Jisman,
angka ini melebihi target bulanan per September sebesar
US$7.83 miliar.
Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan total investasi
sektor ketenagalistrikan sebesar US$ 12,04 miliar. Jisman
berharap target investasi sektor ketenagalistrikan hingga
akhir tahun ini dapat terealisasi. "Semoga target US$
12 miliar bisa sampai akhir tahun. Kenapa? Karena ada
penyederhanaan izin dan sistem online dalam perijinan,"
ungkap Jisman.

Terkait Program 35.000 MW, Rida menyampaikan bahwa
95.60% proyek pembangkit telah kontrak dan akan beroperasi
sesuai kebutuhan sistem. "35.000 MW itu kita coba
memenuhi kebutuhan yang dicanangkan," kata Rida. Hingga
September 2019, pembangkit yang masuk tahap konstruksi
mencapai 23.165 atau 66,18%. Sisanya yang sudah mencapai
kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) tapi
belum konstruksi adalah 6.923 MW. Pemerintah berharap
masuknya program 35.000 MW dapat diikuti oleh peningkatan
konsumsi dan pemerataan akses listrik ke masyarakat. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan RIda Mulyana membuka pameran dan seminar PJB Connect 2019 di kantor PT PJB Surabaya, Selasa (29/10).

PT
PJB
Diharap Tambah Pembangkit EBT
Selaku perusahaan pembangkitan listrik anak perusahaan dari PT PLN (Persero), PT Pembangkita Jawa Bali
(PJB) diminta terus berinovasi menghadapi bisnis ketenagalistrikan masa depan dengan mengembangkan energi
bersih. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka kegiatan
pameran dan seminar PJB Connect 2019 yang diselenggarakan di kantor PT PJB Surabaya, Selasa (29/10).
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"

"Pemasangan PLTS pada lokasi PLTU tidak hanya dapat meningkatkan porsi bauran EBT
nasional, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pemakaian listrik sendiri"

Rida Mulyana

Menurut RIda, salah satu upaya
yang bisa dilakukan PT PJB untuk
mendukung program peningkatan
bauran energi EBT adalah dengan
terus mengembangkan program
Program CoFiring Biomass untuk
PLTU. Sebagai informasi, tiga PLTU
Batubara yang dikelola oleh PT PJB
telah menggunakan teknologi CoFiring
dengan bimassa yaitu CoFiring 3%
Wood Pellet di PLTU Paiton (2 x 400
MW), CoFiring dengan 5% Cangkang
Sawit di PLTU Belitung (2 x 16,5 MW),
dan CoFiring dengan 5% Cangkang
Sawit di PLTU Tembilahan (2 x 7 MW).
Rida berharap teknologi ini dapat
dikembangkan di PLTU lain yang
dikelola oleh PT PJB.

nasional, tetapi juga dapat memenuhi
kebutuhan pemakaian listrik sendiri,"
ungkapnya. Selian itu PLTS atap juga
dapat dikembangkan di rumah-rumah
karyawan PT PJB. Sebagai informasi,
pemerintah melalui Kementerian
ESDM terus memperkenalkan PLTS
Atap untuk pelanggan PLN guna
mendorong peningkatan bauran energi
baru terbarukan. Melalui Permen
ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero),
mulai 1 Januari 2019 konsumen
PLN bisa memasang PLTS atap,
memproduksi listrik sendiri, dan
bahkan mengekspornya ke PLN.

Dala kesempatan tersebut Rida
mengajak PT. PJB untuk memasang
PLTS pada lokasi-lokasi PLTU yang
dikelola PT PJB. "Pemasangan PLTS
pada lokasi PLTU tidak hanya dapat
meningkatkan porsi bauran EBT

Terakhir, Rida mengajak PT PJB jeli
melihat potensi pembangkit listrik
tenaga air (PLTA) untuk dikembangkan,
yaitu dengan memanfaatkan waduk
yang dibangun oleh Kementerian
Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Saat ini PT PJB mengelola beberapa
pembangkit tenaga air seperti PLTA
Cirata (1.008 MW), PLTA Brantas
(275 MW) dan ikut mengembangkan
PLTA Asahan dan PLTA Batang Toru.
Kementerian ESDM mendorong PT
PJB untuk dapat mengembangkan
pembangkit tenaga air yang lebih
kecil seperti PLTM atau PLTMH di
waduk-waduk yang dibangun oleh
Kementerian PUPR.
PJB Connect adalah kegiatan seminar
dan pameran tahunan dalam rangka
memperingati ulang tahun PJB dan
hari listrik nasional. Tahun ini tema
yang diangkat adalah Facing Future
Energy & Operational Excellence.
PJB Connect diharapkan menjadi
sarana bagi industri kelistrikan untuk
mengembangkan inovasi terbaru serta
meningkatkan kuaitas SDM melalui
beragam seminar di dalamnya. (PSJ)
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Buka Munas Ke-8 MKI, Ini
Arahan Dirjen Gatrik

pameran dan seminar PJB Connect 2019 di kantor PT PJB Surabaya, Selasa (29/10).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Rabu (30/10) di Auditorium PT PLN (Persero)Kantor Pusat.

Pemerintah terbuka atas masukan dari masyarakat
agar kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan
dapat mendukung tujuan nasional. Saat ini pemerintah
fokus pada dua tujuan besar, yaitu mengurangi defisit
neraca perdagangan dan meningkatkan ekspor nasional.
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) yang telah
berkecimpung di bidang ketenagalistrikan sejak tahun
1998 diharap dapat memberikan kontribusi terkait dua hal
tersebut.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana saat menyampaikan arahan sekaligus
membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Masyarakat
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Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Rabu (30/10) di
Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Dalam
kesempatan tersebut Rida menyampaikan pesan Menteri
ESDM Arifin Tasrif bahwa Pemerintah terbuka dengan segala
masukan dari masyarakat, khususnya untuk mencapai
tujuan bersama mengurangi defisit neraca perdagangan
dan meningkatkan ekspor yang saat ini menjadi tujuan
besar di sektor perekonomian. Menteri ESDM berharap MKI
dapat mendorong industri ketenagalistrikan lebih kompetitif
dan menyiapkan SDM yang kompetitif juga agar subsektor
ketenagalistrikan

Warta Kita
siap mendukung program besar
nasional. alam kesempatan
tersebut Rida mengajak seluruh
anggota MKI untuk memberikan
masukan kepada pemerintah terkait
mewujudkan 5K ketenagalistrikan,
yaitu Kecukupan, Keandalan,
Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan
Keadilan. Terkait kecukupan atau
ketersediaan, pemerintah berharap
MKI dapat memberikan masukan
terkait perencanaan dan implementasi
kebutuhan listrik. Rida menyebutkan
Dpuncak COD program percepatan
pembangunan pembangkit listrik
35.000 MW adalah tahun 2020.

Arief Indarto,

Widyaiswara Madya
PPS D M KEBTKE

"Untuk itu MKI diharap membantu
menciptakan kebutuhan listrik,
diantaranya mencari potensi pelanggan
PLN dan meningkatkan investasi dalam
negeri," ungkap Rida.

Terkait keandalan atau kualitas,
Rida mengajak MKI memanfaatkan
teknologi untuk pembangkit
listrik seperti penggunaan sensor
untuk meningkatkan efisiensi.
Keberlanjutan yang dimaksud Rida
adalah mendorong menggunaan EBT.
Sedangkan keterjangkauan merupakan
upaya mewujudkan tarif listrik
yang terjangkau oleh masyarakat.
"Bukan murah tapi terjangkau, untuk
membantu daya beli rasio elektrifikasi.
masyarakat yang tidak mampu serta
mendorong industri dalam negeri
untuk bersaing lebih kompetitif,"
ujarnya. Sedangkan keadilan atau

pemerataan diwujudnyatakan dalam
Hingga September 2019, rasio
elektrifikasi nasional mencapai angka
98,86%. Pemerintah berharap MKI
dapat terus berpartisipasi dalam
peningkatan rasio elektrifikasi,
diantaranya dengan membantu biaya
pasang baru listrik untuk masyarakat
tidak mampu.
Munas MKI diawali dengan serangkaian
diskusi panel dengan tema
Transformasi Bisnis Ketenagalistrikan
Indonesia di Era 4.0 dimana Dirbinus
menjadi pembicara dengan tema
Kebijakan Pemerintah Mengantisipasi
Transisi Bisnis Ketenagalistrikan.
Tujuan Munas MKI ke-8 ini selain
memberikan serangkaian rekomendasi
pemerintah juga menyiapkan
kepengurusan MKI periode mendatang.
(PSJ)

Buletin Ketenagalistrikan|Desember 2019|

35

Warta Kita

Smart Grid Akan Diterapkan
di Tahun 2020

"

"Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diterapkan di beberapa
wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali."

Munir Ahmad

Smart grid atau jaringan cerdas akan mulai diterapkan pada
tahun 2020. Penerapan smart grid perlu dilakukan secara
bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya
manusia, teknologi, serta biaya. Hal tersebut disampaikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir
Ahmad saat mewakili Dirjen Ketenagalistrikan menjadi
narasumber pada Seminar Plenary Session rangkaian
EBTKE Conex yang diselenggarakan di JI Expo Kemayoran
Jakarta, Rabu (6/11).
"Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid
sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali
dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa
Bali," ujar Munir. Ia mengatakan bahwa penerapan smart
grid sangat penting dalam bagi peningkatan keandalan,
peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam
bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan
efisiensi energi. Munir menambahkan bahwa penerapan
smart grid di tahun 2020 sesuai dengan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038.
Penerapan smart grid dan metering yang memanfaatkan
teknologi terkini merupakan salah satu upaya Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menghadapi
perubahan tren pengembangan energi listrik ke depan.
Selain penerapan smart grid, reformasi kebijakan dan
peraturan dalam peningkatan bauran pembangkit EBT
juga dilakukandengan mengembangkan penambahan
pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan
dapat dilakukan di luar perincian Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2019-2028.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 39K / 20 /
MEM / 2019 tentang Pengesahan RUPTL 2019-2028 PLN,
pada diktum Kelima disebutkan bahwa untuk mendorong
percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan,
tambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan dapat
dilakukan di luar rincian RUPTL 2019-2028 PLN sesuai
dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal.
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Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad mewakili Dirjen Ketenagalistrikan
menjadi narasumber pada Seminar Plenary Session rangkaian EBTKE Conex di JI Expo Kemayoran
Jakarta, Rabu (6/11).

Munir juga menyebutkan upaya lain yang dilakukan
pemerintah dalam meningkatan bauran pembangkit EBT,
yaitu dengan merevisi aturan jaringan atau Grid Code untuk
mengakomodasi penggunaan pembangkit energi terbarukan
yang intermitten seperti pembangkit dari tenaga surya
dan angin. "Revisi Grid Code saat ini sedang dalam proses
penyelesaian dan diharapkan akan selesai pada tahun 2019,"
ungkap Munir.
Selain upaya-upaya di atas, Munir juga mengatakan
bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam
mereformasi kebijakan terhadap energi bersih dilakukan
dengan pengembangan distributed generation, micro-grid and
distributed storage, serta memperkenalkan PLTS atap kepada
pelanggan PLN. Selain itu, beberapa upaya juga dilakukan
dengan mendorong penggunaan Biodiesel untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel, mendorong pengembangan
pembangkit listrik berbasis CPO untuk campuran EBT,
mendorong penggunaan energi bersih di kawasan khusus
wisata, serta memperkenalkan kendaraan listrik.

Warta Kita
Seminar sesi ini juga dihadiri Sugeng Prawoto Ketua Komisi
VII DPR RI, Rasmus Abidgaard Kristensen Duta Besar
Denmark untuk Indonesia, Ahmad Redi Dosen Universitas
Tarumanegara, dan Norman Ginting dari Pertamina Power
Energi. (PSJ)
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Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik. Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Program Trade In El-Mo, Jumat (6/12)

Pemerintah Dukung Percepatan
Penggunaan Kendaraan Listrik
Komitmen global untuk mendorong energi bersih merambah
juga ke sektor otomotif dengan hadirnya kendaraan listrik.
Selain mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM),
kendaraan listrik juga dapat menurunkan emisi gas rumah
kaca dan lebih ramah lingkungan.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Berbagai insentif
fiskal maupun nonfiskal telah diatur dalam Perpres tersebut
agar mempercepat masyarakat untuk beralih menggunakan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
PT PLN (Persero) juga mendorong masyarakat untuk
menggunakan kendaraan listrik. Hari ini, Jumat (6/12/2019),
PLN meluncurkan Program Trade In EL-MO (Electrical
Motorcycle) di kantor pusat PLN, Jakarta. Melalui program
ini, masyarakat dapat menukarkan sepeda motor lama
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mereka dengan sepeda motor listrik yang baru.
"Kami sangat menghargai inisiatif ini, dalam rangka
mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai khususnya sepeda motor listrik. Inisiatif ini
juga akan mempercepat munculnya bisnis baru yaitu bisnis
battery swapping," ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat hadir dalam acara
tersebut.

Dengan battery swapping, Hendra melanjutkan, pengguna
sepeda motor listrik dapat melakukan penggantian baterai
yang sudah habis dengan baterai yang diisi penuh di Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau Stasiun
Pengisian Listrik Umum (SPLU) terdekat. Pengguna tidak
perlu menghabiskan waktu untuk mengisi baterai karena
tinggal mengganti dengan baterai yang sudah terisi. Saat ini
pemerintah sedang melakukan kajian untuk merumuskan
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skema bisnis dan tarif tenaga listrik terkait battery swapping.

Guna mendorong implementasi percepatan program
kendaraan listrik, Hendra juga memastikan bahwa
pasokan energi listrik tersedia dalam jumlah cukup, andal,
berkualitas, dan ramah lingkungan.
"Saat ini, 22 sistem kelistrikan besar berada pada kondisi
"aman", artinya sistem masih memiliki cadangan operasi
dan tidak ada yang defisit. Ketersediaan pasokan energi
listrik dengan jumlah yang cukup, andal, dan berkualitas
adalah salah satu modal untuk mendukung implementasi
Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi
Jalan," Hendra melanjutkan. Dalam kesempatan yang sama,
Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menargetkan
1000 sepeda motor listrik untuk tahap pertama Program
Trade In EL-MO. PLN menjamin infrastruktur kendaraan
listrik dengan

menyediakan 7000 titik SPKLU yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Sementara itu, SPKLU untuk fasilitas
fast charging baru ada di empat lokasi, yakni di AEON
Serpong, Jakarta, Bandung, dan Denpasar. PLN akan terus
menyiapkan SPKLU yang fast charging di lokasi-lokasi
lainnya di tahun 2020.
"Program ini bisa juga memberikan pergerakan roda
ekonomi bagi peningkatan pemanfaatan komponen dalam
negeri. Kita harapkan dengan program-program seperti ini,
ekonomi tumbuh baik. Bukan hanya ekonomi yang berasal
dari kegiatan-kegiatan financing seperti leasing dalam
hal ini perbankan, tetapi juga industri sparepart," ujarnya.
Ia mengatakan PLN akan terus melakukan inovasi untuk
menumbuhkembangkan ekosistem kendaraan listrik di
Indonesia. (AMH)
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Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, membuka Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/11).

"Forum Konsensus Tahun 2019 ini diharapkan dapat menghasilkan Rancangan Standar
Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan, sehingga dapat ditetapkan sebagai
Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan berlaku wajib,"

Wanhar
40 |Desember 2019 |Buletin Ketenagalistrikan
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Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Harus Bisa Bersaing dan Diakui Internasional

Kualitas dan kuantitas tenaga teknik ketenagalistrikan
harus terus ditingkatkan, sehingga diharapkan tenaga
teknik kita dapat berperan lebih besar pada pembangunan
ketenagalistrikan, serta diakui secara internasional. Hal
tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar, saat membuka Forum Konsensus
Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(SKTTK) Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Wanhar, banyaknya jumlah tenaga teknik kompeten
yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan di sektor
ketenagalistrikan, ternyata tidak sebanding dengan tenaga
teknik kompeten yang tersedia. "Saat ini jumlah tenaga
teknik kompeten yang tersedia di Indonesia belum mampu
memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang dipersyaratkan untuk
pekerjaan di subsektor ketenagalistrikan tersebut, sehingga
mengakibatkan banyaknya bidang pekerjaan teknis dan
strategis masih diisi oleh tenaga kerja asing," ujarnya.
Pemerintah menurut Wanhar akan terus melaksanakan
kebijakan secara tegas dan konsisten dalam penerapan
standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi pada usaha ketenagalistrikan. UU UU Nomor 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jelas mengamanatkan
bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik menurut Wanhar juga
mengamanatkan pemerintah untuk membangun kepastian/
jaminan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa di
sub sektor ketenagalistrikan, mewujudkan keselamatan
ketenagalistrikan, khususnya dalam pengembangan sumber
daya manusia, serta mewujudkan kepastian/jaminan tenaga
kerja yang kompeten pada usaha ketenagalistrikan.
Forum konsensus 2019 ini dihadiri para pemangku
kepentingan dari asosiasi profesi, organisasi perusahaan/
asosiasi perusahaan, Perguruan Tinggi, dan para pakar/
tenaga ahli. Dalam forum satu hari ini, terdapat 343 unit
kompetensi dan 134 okupasi jabatan baru yang dibahas
dan akan disahkan.Wanhar berharap forum ini membawa
kemajuan bagi pengembangan SDM Ketenagalistrikan.
"Forum Konsensus Tahun 2019 ini diharapkan dapat
menghasilkan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga
Teknik ketenagalistrikan, sehingga dapat ditetapkan sebagai
Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan
berlaku wajib," ungkapnya. (PSJ)
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Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Jadi Prioritas Pembangunan Sektor ESDM
Kian banyak masyarakat Indonesia
yang dapat menikmati listrik.
Rasio elektrifikasi per triwulan III
tahun 2019 sudah mencapai angka
98.86%. Artinya, hampir seluruh
rumah tangga di negeri ini sudah
merasakan listrik. Angka ini naik
14.51% dalam lima tahun terakhir.
Akan tetapi, 1.14% rumah tangga
yang belum berlistrik tak luput dari
perhatian pemerintah. Pemenuhan
kebutuhan listrik bahkan masuk
menjadi salah satu prioritas
pembangunan sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
selama lima tahun ke depan.
Ini untuk mencapai target rasio
elektrifikasi 100% pada 2020.
Pemenuhan kebutuhan listrik
ini dilakukan antara lain melalui
penyelesaian program percepatan
pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan 35.000 MW.
"Tentu saja ini untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, baik
industri, bisnis, rumah tangga agar
konsumsi per kapita negara kita
semakin baik yang merupakan
indikator kesejahteraan," ujar
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi saat membuka Indonesia
Power Generation: Convention &
Exhibition, Rabu (27/11/2019), di
Jakarta.
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi membuka Indonesia
Power Generation: Convention & Exhibition, Rabu (27/11/2019), di Jakarta.

Saat ini program 35.000 MW sebagian besar sudah
memasuki tahap konstruksi yaitu sebesar 23.130 MW dan
yang telah beroperasi sebesar 3.946 MW. Pemerintah
memastikan beroperasinya pembangkit-pembangkit
program 35.000 MW ini disesuaikan dengan kebutuhan
sistem tenaga listrik setempat dengan memperhatikan
reserve margin yang cukup untuk menjaga keandalan
sistem.

Warta Kita

"Pemerintah juga mendorong potensi energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit
listrik. Energi bersih yang dihasilkannya ramah lingkungan sehingga mendukung kesehatan
masyarakat. "Kita tahu bahwa pembangkit listrik dari energi baru terbarukan saat ini bukan
lagi alternatif, namun merupakan kebutuhan agar negara kita terlepas dari ketergantungan
pada energi fosil."

Hendra Iswahyudi

Pemerintah juga mendorong potensi energi baru terbarukan
(EBT) untuk pembangkit listrik. Energi bersih yang
dihasilkannya ramah lingkungan sehingga mendukung
kesehatan masyarakat. "Kita tahu bahwa pembangkit listrik
dari energi baru terbarukan saat ini bukan lagi alternatif,
namun merupakan kebutuhan agar negara kita terlepas dari
ketergantungan pada energi fosil," Hendra menyampaikan.
Upaya lain yang jadi fokus perhatian Kementerian ESDM lima
tahun mendatang adalah pembangunan transmisi listrik
dan gas. Hendra menyampaikan bahwa PT PLN (Persero)
tengah menyelesaikan pembangunan jaringan interkoneksi
listrik (tol listrik) di pulau Sumatera. Ia berharap jaringan
interkoneksi yang menghubungkan satu pulau ini dapat
segera diimplementasikan di pulau lain seperti Kalimantan
dan Sulawesi. Ketersediaan listrik, khususnya dari EBT,
diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor wisata
di berbagai daerah.
Selain itu, kebutuhan listrik di Ibukota negara yang baru
juga menjadi prioritas pembangunan sektor ESDM. Rencana
pemindahan ibukota baru di Kalimantan Timur harus
diiringi oleh perencanaan kebutuhan listrik yang tepat. "Ini
adalah peluang bisnis bagi para pelaku usaha di subsektor
ketenagalistrikan untuk membantu pemerintah mewujudkan
spesifikasi pengembangan ketenagalistrikan di daerah
tersebut," kata Hendra melanjutkan. Pada prinsipnya,
perencanaan yang diusulkan adalah menggunakan jaringan
cerdas, kabel bawah tanah, pembangkit energi baru
terbarukan dan adanya stasiun pengisian kendaraan listrik
umum.
Hendra lalu menyampaikan pemerintah menerima
masukan dari para pemangku kepentingan untuk
memberikan rekomendasi-rekomendasi demi perbaikan
regulasi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim
investasi ketenagalistrikan yang kondusif. "Kontribusi juga
dapat diwujudkan dengan berpartisipasi mengupayakan
pembangunan ketenagalistrikan untuk peningkatan
perekonomian nasional," pungkasnya. (AMH)
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Hadapi Era Disruptif,

ASN

Dituntut Lebih Inovatif

Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad bertindak sebagai pembina
upacara mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada upacara peringatan
Hari Ulang Tahun KORPRI ke-48 di halaman Gedung Soemantri Brodjonegoro I,
Jakarta (29/11).

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Direktorat Jenderal (Ditjen)
Ketenagalistrikan melaksanakan upacara di halaman Gedung Soemantri Brodjonegoro I, Jakarta (29/11). Sejak
pukul tujuh pagi, para pegawai Ditjen Ketenagalistrikan yang mengenakan batik Korpri sudah berkumpul di
depan gedung untuk merapikan barisan upacara. Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad bertindak
sebagai pembina upacara mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
Selama ini, Korpri beserta seluruh jajaran Aparatur
Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu pengikat dalam
memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam
keberagaman. Jajaran ASN telah menjadi garda terdepan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan
menjadi motor penting dalam pembangunan nasional.
ASN juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam
mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme.
Revolusi lndustri 4.0 telah membawa perubahan lanskap
sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Era
disruptif ini tak terelakkan. Pemanfaatan teknologi oleh
masyarakat dan juga dunia usaha akan menjadi beban jika
ASN tidak mengikuti dengan mengubah cara kerja.
"Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus melayani
masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan
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kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga
akuntabilitas. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara
harus selalu open minded, terus melakukan inovasi,
menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan
pihak-pihak terkait," ujar Munir membacakan sambutan
Presiden Joko Widodo selaku penasihat nasional Korpri.
Presiden berharap seluruh jaiaran ASN segera memperkuat
diri untuk menjadi agen transformasi penguatan sumber
daya manusia, dan menjadi agen transformasi dalam
membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran
ASN yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, Presiden
yakin bahwa transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan
secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang
positif bagi kemajuan bangsa. (U)

Warta Kita
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SLO di Genggaman, Rumah Aman
dan Hati Tenang Jelang
Natal dan Tahun Baru
Merasa aman dan terlindung dari bahaya kebakaran, itulah
yang dirasakan Henry Silaban (43) saat mengetahui instalasi
listrik di rumahnya sudah mendapatkan Sertifikat Laik
Operasi (SLO). Ia tak perlu risau lagi terjadi korsleting listrik
di rumahnya di daerah Kayumas, Pulo Gadung, Jakarta
Timur. Terlebih, jelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini.
Henry biasanya meninggalkan rumahnya untuk berlibur ke
luar kota pada akhir tahun bersama keluarga.
Semenjak membangun rumah, Henry telah menaruh
perhatian besar terhadap pengamanan listrik. Saat pertama
kali menempati tempat tinggalnya tiga tahun lalu, ia sudah
memikirkan faktor keamanan, tak mau ada masalah yang
timbul di kemudian hari. “Sebagai kepala keluarga, saya
punya kewajiban untuk memastikan keluarga saya aman dari
bahaya apapun, tak terkecuali bahaya kebakaran,” ujar pria
dengan dua orang anak ini.
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Apa yang dikhawatirkan Henry cukup beralasan. Pasalnya,
pemukiman di kota-kota besar Indonesia masih dihantui
bahaya kebakaran. Misalnya data yang disajikan oleh Data
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta menyebut rata-rata kebakaran listrik
adalah 718 kejadian per tahun selama 2013-2018, bahkan
72% kebakaran di 2017 terjadi karena penggunaan energi
listrik yang tidak mengikuti standar dan kaidah-kaidah
semestinya.
“Ketika membangun rumah, saya pastikan orang-orang yang
membangun rumah saya memang kompeten. Termasuk
saat pemasangan instalasi listrik, saya suruh instalatir
yang memang punya kompetensi. Kan PLN tidak layani
pemasangan listrik kalau tidak ada SLO,” ungkap Henry.
SLO merupakan sertifikat yang menjadi bukti bahwa suatu
instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk
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beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Henry
pun mempercayakan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang
ditunjuk Pemerintah guna melakukan inspeksi kelaikan
operasi listrik rumahnya. Mereka menerapkan ketetapan
standar pemasangan listrik yang sudah ditentukan.

Rida meyakini kejadian kebakaran yang kerap menimpa
akan terminimalisir bila tingkat kepatuhan terhadap kaidah
terbilang tinggi. “Minimal kalau kaidah-kaidah ini diikuti,
tingkat keselamatan kita lebih tinggi dan tingkat kebakaran
jadi menurun,” ujar Rida.

Ia juga tidak mengalami kerepotan saat mengurus
penerbitan SLO. Butuh waktu paling lama tiga hari untuk
tegangan rendah dengan ketentuan biaya mengikuti
Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Akreditasi dan Sertifikat Ketenagalistrikan.

Selain kewajiban memiliki SLO untuk instalasi tenaga
listrik, ada beberapa kaidah yang harus diterapkan untuk
keselamatan ketenagalistrikan, seperti Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk peralatan listrik, Sertifikat Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) bagi tenaga teknik
ketenagalistrikan, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi
badan usaha penunjang tenaga listrik. Di samping itu, setiap
kegiatan usaha ketenagalistrikan juga wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida
Mulyana menyampaikan bahwa masyarakat maupun industri
tak boleh abai terhadap standar dan kaidah sebagai penentu
utama dalam pemasangan listrik. "Keseharian kita dekat
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Terima Sambungan Listrik Gratis,
Mariana Bisa Baca Firman Tuhan
Malam Hari
"Siang kami sibuk berkerja, malam mau
baca tidak bisa. Sekarang su bisa. Ini nikmat
Tuhan yang luar biasa. Terima kasih,"
Mariana Well

Raut muka Mariana Well malam itu begitu bahagia. Sejak listrik
hadir di rumahnya, wanita yang disapa Mama Merri ini kini bisa
membaca Alkitab di waktu malam, sembari menemani belajar
anaknya, Aris Yanto Well, yang masih duduk di bangku Sekolah
Dasar.
"Sekarang bahagia sekali, su bisa baca Firman (Tuhan), juga
menemani belajar. Dulu tidak bisa, lampu menyala sangat kecil,
menyalur dari tetangga," ungkap Mama Merri di rumahnya yang
terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (12/10).
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Mariana Well beserta anaknya Aris Yanto Well, penerima manfaat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA yang digagas oleh Kementerian ESDM.

Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ladang ini
bercerita, sebelum sambungan listrik datang dia sangat
kesulitan mencari waktu untuk membaca Alkitab. "Siang
kami sibuk berkerja, malam mau baca tidak bisa. Sekarang
su bisa. Ini nikmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih,"
ungkapnya tak bisa menahan haru. Ia pun bercita-cita untuk
mengumpulkan uang agar bisa membeli televisi. "Kalau
kami ada uang lebih, ingin beli televisi, supaya anak nonton
di rumah bersama-sama, sekarang menumpang di rumah
tetangga kalau mau menonton," ucapnya.
Mama Merri merupakan satu dari ratusan ribu warga
penerima manfaat program Bantuan Pasang Baru Listrik
(BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu. Program
yang digagas oleh Kementerian ESDM ini memberikan biaya
sambungan baru bagi sekitar tujuh ratus ribu masyarakat
tidak mampu dimana jaringan listrik sudah ada di depan
rumah rumah mereka.
Program BPBL dilaksanakan melalui program sinergi
BUMN, CSR PT PLN (Persero), APBD yang dianggarkan
Pemerintah Daerah, program one man one hope PT PLN
(Persero) dan program KESDM Peduli dari menyisihkan
sebagian pendapatan pejabat dan pegawai Kementerian
ESDM. Saat ini melalui koordinasi Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mengetuk badan

usaha sektor ESDM agar dapat menganggarkan dana CSR
perusahaan untuk program ini.
Menteri ESDM Ignasius Jonan pada pembukaan Seminar
dan Pameran dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-74,
Rabu (9/10) di Jakarta Convention Center mengapresiasi
partisipasi badan usaha yang terlibat dalam program ini.
"Saya mengucapkan terima kasih untuk sambungan listrik
gratis. PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan mengidentifikasi
700 ribu rumah tangga yang kurang mampu. Biaya
pasang listrik sekitar Rp 700.000, rumah tangga ini tidak
mampu. Apa yang kita usahakan? Kita menggalang semua
stakeholder untuk partisipasi. Kurangnya 125 ribu. Kita
minta Plt. Dirut PLN untuk selesaikan sisanya, karena ini
bisnisnya PLN," tutur Jonan.
Dalam kesempatan yang sama Menteri ESDM mengatakan
bahwa rasio elektrifikasi merupakan salah satu capaian
dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut
rasio elektrifikasi sampai Oktober 2019 telah mencapai
sebesar 98,83 persen. Pencapaian itu melebihi Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar
97,6 persen di akhir 2019. "Harapannya rasio elektrifikasi
tahun ini mencapai 99 persen, target Bappenas di RPJMN
97,5 persen jadi kita lebih jauh," kata Jonan.
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Hak Konsumen
Listrik

Dilindungi UndangUndang
Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan
dilindungi oleh Undang-Undang, salah satunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah
dalam upaya memberikan hak kepada pelanggan listrik
adalah menetapkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Hal
tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat membuka acara
Forum Konsumen Listrik yang bertema "Membangun
Edukasi Menjadi Konsumen Listrik Yang Cerdas" di Hotel
Borobudur Jakarta, Rabu, (03/12/9).
Hendra mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang
dikeluarkan Pemerintah dalam upaya memberikan
pelayanan penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017
adalah menetapkan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)
PT PLN (Persero). "TMP terdiri atas tiga belas indikator
yang mengatur nilai tegangan di titik pemakaian, frekuensi,
kejadian padam listrik, penyambungan pelanggan baru, dan
perubahan daya serta keakuratan pencatatan pemakaian
kWh meter," ucapnya.
Hendra mengatakan bahwa pada tahun 2019 Kementerian
ESDM juga telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 18
Tahun 2019 sebagai perubahan Permen ESDM Nomor 27
Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang
Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN
(Persero) dengan diberikan kompensasi 50% sampai dengan
500% untuk durasi lama padam.

Forum Konsumen Listrik yang bertema "Membangun Edukasi Menjadi Konsumen Listrik Yang
Cerdas" di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, (03/12/9).
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Sesuai dengan arahan Menteri ESDM dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan listrik sekaligus guna
berkontribusi maksimal terhadap pembangunan nasional,
maka Tingkat Mutu Pelayanan 6 ketenagalistrikan agar terus
ditingkatkan. "Kementerian ESDM menginstruksikan kepada
PT PLN (Persero) untuk meningkatkan mutu pelayanan di
wilayah/lokasi yang pasokan tenaga listriknya belum 24 jam/
hari dan akan ditargetkan selesai pada Tahun 2020," ujar
Hendra.
Forum Konsumen Listrik ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak
dan kewajiban konsumen listrik sehingga konsumen listrik
dapat merespon dan menilai terhadap layanan penyediaan
tenaga listrik yang diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai narasumber acara tersebut, Kepala Sub Direktorat
Perlindungan Konsumen Sugeng Prahoro, Kepala Seksi
Bimbingan Hubungan Komersial Firdaus Aguslian, General
Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi
Jakarta Raya M Ikhsan Asaad, dan perwakilan dari Yayasan
Perlindungan Konsumen Warsito Aji. (AT)

"Kementerian ESDM menginstruksikan kepada
PT PLN (Persero) untuk meningkatkan mutu
pelayanan di wilayah/lokasi yang pasokan
tenaga listriknya belum 24 jam/hari dan akan
ditargetkan selesai pada Tahun 2020."

Hendra Iswahyudi
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Lindungi Obvitnas dari Aksi Terorisme,
Ini Upaya Ditjen Ketenagalistrikan

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad melakukan penandatanganan keputusan bersama dengan Direktur Perlindungan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Herwan Chaidir, Selasa (19/11/2019), di Jakarta.

Sebagai salah satu upaya melindungi objek vital nasional
(Obvitnas) ketenagalistrikan dari serangan terorisme,
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Munir Ahmad melakukan penandatanganan keputusan
bersama dengan Direktur Perlindungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) Herwan Chaidir, Selasa
(19/11/2019), di Jakarta. Keputusan bersama ini berisi
tentang petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kerja sama
pengamanan di subbidang ketenagalistrikan dalam rangka
penanggulangan terorisme.
"Kita tahu bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan
sektor yang sangat penting dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Penyerangan terhadap Obvitnas
ketenagalistrikan dapat melumpuhkan berbagai
sektor kehidupan. Untuk itu, pengamanan Obvitnas
ketenagalistrikan harus dijaga sungguh-sungguh," ujar
Munir saat menyampaikan sambutannya.
Penandatanganan keputusan bersama ini merupakan tindak
lanjut dari penandatanganan nota kesepamahaman Menteri
ESDM dengan Kepala BNPT tanggal 13 Maret 2017 dan
perjanjian kerja sama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi BNPT tanggal 18 Juli 2017.
Saat ini Obvitnas ketenagalistrikan mencakup pembangkit,
gardu induk, termasuk pengatur beban, dan beberapa unit
lainnya. Ke depan, ujar Munir, transmisi juga direncanakan
akan masuk ke dalam Obvitnas. Munir menambahkan,
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penjagaan Obvitnas ketenagalistrikan harus dilaksanakan
sebaik-baiknya dan tak boleh longgar. "Pelaksanaan
pengamanan, prosedur, personel, dan peralatan harus
dilaksanakan sesuai SOP (Standard Operating Procedure-red)
yang ada," Munir menegaskan.
Herwan Chaidir dari BNPT mengungkapkan Obvitnas
merupakan wilayah yang berhubungan dengan hajat hidup
orang banyak, memiliki nilai politik, sosial, ekonomi, dan
menyangkut pertahanan dan keamanan negara. "Kerusakan
yang terjadi di Obvitnas dapat memberikan dampak yang
sangat besar, bukan hanya pada masyarakat, tapi juga
pertahanan negara. Inilah yang menjadi alasan pelaku
terorisme untuk melakukan aksinya di Obvitnas." Herwan
menyampaikan.
Adanya juknis ini diharapkan dapat membuat Kementerian
ESDM dan BNPT bersinergi dan saling mendukung dalam
program penanggulangan terorisme. "Kami berharap setiap
kita di unit-unit kerja kita dapat meningkatkan deteksi dini di
lingkungan kerja kita agar tidak kebobolan, tidak kecolongan.
Karena ancaman terorisme itu serta-merta," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula
penandatanganan keputusan bersama antara BNPT dan
Kementerian ESDM di subbidang minyak dan gas bumi oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Iwan
Prasetya Adhi, serta di subbidang energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi (EBTKE) oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal EBTKE Halim Sari Wardana. (AMH)
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BATTERY STORAGE UNTUK INTEGRASI
PEMBANGKIT INTERMITEN
DAN MENINGKATKAN KEANDALAN SISTEM
Oleh : Ahmad Amiruddin, S.T, M.Sc
(Inspektur Ketenagalistrikan Madya)

Pendahuluan
Pada dasarnya sistem kelistrikan memerlukan keseimbangan
antara suplai dan beban setiap saat. Variabilitas dari kedua
komponen tersebut akan sangat menentukan realibilitas dari
sistem kelistrikan. Beban sifatnya tak tentu karena bergantung
kepada pola hidup dan pemakaian konsumen, tapi kabar baiknya
pola beban sangat predictible sesuai dengan kebiasaan masyarakat
sekitar dan pola ekonomi. Dari sisi pembangkitan variabilitas
muncul dengan masuknya pembangkit Angin dan Surya. Variabilitas
ini muncul karena dua hal, kapasitasnya berubah tergantung
intensitas dan sinar matahari, dan juga ada ketidak tentuan output
yang berdasarkan kepada prediksi.

Untuk menjaga keseimbangan sistem ini, ada banyak tools yang
bisa digunakan baik fisikal maupun institusional. Salah satu
tools untuk menjaga keseimbangan itu adalah Energy Storage.
Energy storage system adalah teknologi yang memungkinkan
sebuah sumber listrik diisi dari luar dan energinya dapat disimpan
kemudian digunakan saat diperlukan.

Gambar 1 : Tipe Intervensi untuk mengintegarsikan Energi Terbarukan
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Lokasi Energy Storage
Sistem Energy Storage dapat dikategorikan berdasarkan dua hal
: 1) Lokasi interkoneksi (misalnya setelah-meter (after-meter),
sebelum-meter (behind-the-meter) atau off grid; 2) berdasarkan
jenis energi yang disimpan (misalnya thermal, mekanikal,
elektromekanikal, dll).
Lokasi storage mempunyai implikasi terhadap jenis teknologi yang
digunakan, ukuran dan jenis layanan yang diberikan:
•

•

•

•

Behind-the-meter (BTM)
Jenis ini adalah sistem kecil yang terletak di lakasi
pelanggan yang terhubung dengan sistem distribusi.
Biasanya sistem ini menyediakan cadangan untuk
meningkatkan keandalan pasokan pemilik sistem.
Namun dengan semakin meningkatnya teknologi 		
telekomunikasi, telemetri dan inverter, maka jenis
sistem storage ini semakin banyak digunakan untuk
mensupport level distribusi. Di sistem market yang lebih
maju, sistem distribusi dapat juga diagregat untuk
menyediakan support pada leve transmisi.
Grid-scale, distribution systems
System ini jauh lebih besar dari sistem BTM dan 		
mesnuplai sistem transmisi dan distribusi misanya
untuk cadangan daya, load following atau dapat 		
menunda upgrade jaringan.
Grid-scale, transmission systems
sistem ini adalah jenis storage yang terbesar dan 		
terhubung langsung dengan sistem transmisi untuk
menyediakan pengaturan atau load following.
Off-grid systems
Sistem ini adalah sistem isolated yang tidak terhubung
dengan grid.

•

Mekanikal storage :
Sistem ini mengubah energi potensial dan/atau energi
kinetik menjadi listrik. Contoh dari mekanikal storage
adalah pump storage dan flywheel. Pump storage 		
biasanya kapasitas sangat besar dan mensuplai sistem
transmisi sementara flywheels digunakan untuk aplikasi
behind-the-meter seperti untuk UPS.
•
Electrical Storage :
Sistem ini biasanya digunakan untuk menyimpan listrik
dalam periode yang singkat dengan menggunakan super
kapasitor. Penggunaannya pada sistem kelistrikan untuk
menjaga kualitas daya.
•
Electrochemical storage :
Sistem ini menghasikan listrik melalui reaksi kimia. Battery
energy storage systems (BESS) merupakan jenis yang paling umum
dan telah dikomersilkan dan telah digunakan pada semua level
penggunakan termasuk di konsumen, distribusi dan transmisi.
Teknlogi baterai dikategorisasi berdasarkan perbedaan kandungan
kimiawi dan teknikalnya termasuk diantaranya jenis strage ini
adalah lithium-ion; lead-acid; nickel-based; sodium-based; dan flow
battery. Setiap jenis baterai ini memiliki karakteristik kimiawi,
teknikal dan biaya yang berbeda dengan rentang penggunaan yang
bermacam-macam.

Battery Energy Storage System (BESS)
Energy storage yang terbanyak sekarang adalah Pump Storage.
Tapi jumlah itu disebabkan karena sejarah pump storage yang
sudah ratusan tahun. Pump strorage punya kelemahan mendasar.
Dia harus berada pada daerah dengan ketinggian tertentu, harus
punya dam menampung air yang cukup luas, dan juga hal tersebut
berakibat lokasi pump storage berada di daerah yang jauh dari pusat
beban sehingga diperlukan tambahan jaringan transmisi.

Jenis Teknologi
Jenis teknologi yang digunakan juga memiliki dampak yang
signifikan terhadap jenis layanan yang diberikan. Setiap jenis
teknologi, baik yang mekanikal seperti pump storage atau
elektomekanikal seperti baterai lithium-ion akan memberikan
karakteristik dengan keunikan dan kelebihan masing-masing.
•
Thermal Storage :
Sistem storage ini bekerja berdasarkan gradien 		
temperatur atau menginduksikan perbedaan fasa pada
material. Masa bekerjanya dalam rentang periode jam
sampai dengan musiman. Biasanya sistem ini
dipasangankan dengan concentrated solarpower (CSP)
dan menggunakan media garam fluorida cair (molten
salt).

Gambar 2 : Ilustrasi Pump Storage
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Gambar 2 : Ilustrasi Pump Storage

BESS khususnya jenis Lithium-Ion menjadi pilihan seiring dengan perkembangan baterai untuk smartphone dan juga industri kendaraan
listrik yang juga menggunakan Lithium-Ion. Economic of scale dari battery ini memicu penurunan harga Lithium-Ion. Harga Lithium-Ion
battery menurun sampai sekitar 85% sejak 2010.

Gambar 4 : Tabel Penurunan Harga Baterai Lithium-Ion
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Gambar 5 : Penggunaan Energy Storage

Battery storage punya value stacking, sebuah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk
banyak fungsi. Battery storage dapat digunakan untuk banyak
kebutuhan dan range waktu millisecond sampai dengan harian.
Untuk jenis service energy dan kapasitas, battery storage dapat
bekerja dalam rentang menit hingga harian. Sebagai ancillary
service, battery storage dapat digunakan untuk membantu respon
inersia, fast frequensi response, primary response. Respon-respon
tersebut kan sangat berguna untuk mencegah black out seperti
yang terjadi di Jakarta Agustus lalu. Fungsi lain dapat digunakan
ramping reserves, sebuah fungsi yang akan sangat berguna kalau
digunakan pada tempat dengan sistem kelistrikan yang memiliki
proporsi Pembangkit Intermiten yang mulai signifikan. Sistem
Sulselrabar adalah sistem yang cocok untuk fungsi ini, ketika
angina di Sidrap sedang angin-anginan.
Pada level transmisi, battery storage dapat digunakan untuk
menunda proyek transmisi. Ketimbang upgrade transmisi atau
menambah jaringan, maka dengan memasang baterai di titik

terdekat dari beban akan menunda upgrading transmisi. Bisa juga
digunakan ketika tidak tersedia cukup saluran transmisi saat
terjadi pemeliharaan, maka battery storage bisa menjadi alternatif.
Pada level distribusi, baterai dapat digunakan juga untuk
keperluan seperiti pada transmisi untuk menunda proyek
upgrading, mengurangi losses jaringan karena jarak yang transfer
daya yang lebih dekat dan juga untuk memperbaiki tegangan.
Di sisi konsumen, baterai dapat meningkatkan kualitas daya,
meningkatkan keandalan, serta sebagai back up saat ada
mekanisme harga beban puncak dan luar beban puncak.
Dari banyak fungsi tersebut, sudah jelas bahwa teknologi baterai
storage adalah teknologi masa depan yang akan booming ketika
harga keekonomiaanya sudah kompetitif. Arah ke sana masih
beberapa tahun lagii. Indonesia sebaiknya bersiap dengan pilot
project di skala grid seperti yang telah dilakukan di Thailand
dengan menginstal baterai storage untuk skala grid dengan
kapasitas di atas 10 MW.
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Daftar Pustaka

Meskipun memiliki banyak kelebihan dan teknologinya telah
mapan, namun Energy Storage masih menghadapi tantangan
sebagai berikut:
1.
Instalasi BESS haruslah berbiaya yang efektif
2.
BESS harus menyediakan layanan yang dapat 		
dimonetisasi atau setidaknya memiliki harapan untuk
dimonetisasi
3.
Masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai biaya dan persyaratan teknis yang diperlukan
untuk dapat dibangun dalam skala yang lebih banyak.
4.
Diperlukan pemahaman mengenai peranan BESS dalam
rangkan mengintegrasikan pembangkit intermiten skala besar.

1.

Kesimpulan
1.

2.
3.
4.

Battery Storage merupakan salah satu tools yang
dapat digunakan untuk mempercepat integrasi Energi
Terbarukan dan meningkatkan keandalan sistem 		
kelistrikan.
Battery Energy Storage System memiliki fungsi yang luas
mulai dari konsumen, distribusi, dan transmisi.
Dengan semakin menurunnya harga Lithium-Ion, maka
di masa depan BESS akan menjadi pilihan yang secara
komersial akan feasible.
Masih diperlukan study dan pengetahuan lebih mendalam
mengenai BESS yang cocok untuk penggunaan 		
di Indonesia baik teknologi maupun sistem pasar yang
mendukung BESS tersebut.

Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan :
1.
Karena di Indonesia belum ada pilot project BESS skala
besar, maka Pemerintah bersama PLN dapat memulai
untuk membuat pilot project di daerah dengan penetrasi
EBT yang cukup besar, misalnya di Sistem Sulawesi.
2.
Melakukan asesmen sistem market yang cocok untuk
BESS di Indonesia
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2.
3.

Ilya Chernyakhovskiy. Principles of Energy Storage. USAID
Energy Storage Workshop 2019. Bangkok, Thailand
Thomas Bowen and Sika Gadzanku. Grid Integration
Toolkit – Storage. August 2019.
Asian Development Bank. Handbook on Battery Energy
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