I
SSN:
1
9
7
9
6
5
7
9

BULETIN KETENAGALISTRIKAN
Edi
si51Vol
ume XI
I
I/Sept
ember2017

DI
TJEN GATRI
K
Sos
i
al
i
s
as
i
kanAt
ur
anSt
andar
di
s
as
i
Kompet
ens
iT
enagaT
ekni
k
Ket
enagal
i
s
t
r
i
kan

Gr
oundbr
eaki
ngPL
T
UJ
awa4,

MenteriESDM
Amanat
kanPenggunaan
T
enagaKer
j
aSet
empat

DPR RI

Set
uj
uiUs
ul
anPemer
i
nt
ah
T
ambahAl
okas
iSubs
i
diL
i
s
t
r
i
k
Dal
am RAPBNP2017

KEMENTERI
AN ESDM

Sempur
nakanPer
at
ur
anAgarI
kl
i
m Us
ahaMaki
nBai
k
DIREKTORAT JENDERALKETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi
Buletin Ketenagalistrikan
Edisi 51 Volume XIII|
SEPTEMBER 2017

SUSUNAN REDAKSI
Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
Redaktur
Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Wiwid Muljadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Sangkam Tambunan
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
Utami Hikma Asih
Miftah Haris
Novan Akhiriyanto
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta
Wisnu Pujiantoro
Ridwan Budi Santoso
Ahmad Amiruddin
David F Silalahi
Hening Surya Bayu A.

Pembaca yang budiman,
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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 humas.djk@gmail.com
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
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|

3

DAFTAR ISI

6

Kementerian ESDM Sempurnakan
Peraturan Agar Iklim Usaha Makin Baik

Dari Redaksi
Tajuk Utama
6		

Kementerian ESDM Sempurnakan Peraturan Agar Iklim Usaha Makin Baik

8		

Percepat Invetasi Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Sempurnakan Regulasi

Liputan Khusus
10

13 Pegawai Mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

12

Wamen Arcandra Tahar: Jadikan Keberagaman Sebagai Modal untuk Membangun

			

Indonesia

Warta Kita
14

Menteri ESDM Bersama Komisi VII DPR RI Tetapkan Besaran Alokasi Subsidi Listrik

			

Tahun 2018

15

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah Tambah Alokasi Subsidi Listrik Dalam RAPBN-P

			

2017

17

Kementerian ESDM Gelar Sarasehan Media

18

Wujudkan Energi Berkeadilan, Tarif Listrik Diupayakan Turun

20

MVPP Belawan Tambah Pasokan Listrik 240 MW untuk Sumbagut

22

Dirjen Gatrik Menghadiri Pertemuan the 35th ASEAN SOME & Its Associated Meetings

23

Kementerian ESDM Meriahkan Parade Asean 50

24

Cegah Ancaman Terorisme, Kementerian ESDM Lakukan Perjanjian 			

			

Kerja Sama dengan BNPT

26

Menteri ESDM: Penyediaan Tenaga Listrik Harus Efisien dan Tarif

			

Listrik Turun

28

Kementerian ESDM Cermati dan Evaluasi

			

Implementasi Peraturan

4 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan

29

Ditjen Gatrik Selenggarakan FGD 		
Guna Bahas Peningkatan Efisiensi

			
31

PLTU Batubara Kalori Rendah
Ditjen Gatrik Sosialisasikan Aplikasi Sistem
Perizinan Elektronik

34

Ini Cara Pemerintah Terangi Wilayah yang

			

Belum Terlistriki

36

Groundbreaking PLTU Jawa 4, Menteri ESDM

			

Amanatkan Penggunaan Tenaga Kerja

			

Setempat

38

Kunjungi Ditjen Gatrik,

			

Menteri Jonan Berpesan Agar Tarif Listrik

			

Wajar

40

Ditjen Gatrik Tandatangani

			

Perjanjian Kerja Sama dengan BNSP

42

Ditjen Gatrik Sosialisasikan Aturan

			

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

			

Ketenagalistrikan

49

Direktur Pembinaan Program

			

Ketenagalistrikan Hadiri the 5th PEIC BIMP-

			

EAGA dan Workshop Energi Terbarukan

Galeri
32

Warna-Warni Perayaan HUT ke-72 RI

			

di Ditjen Gatrik

12
Wamen Arcandra Tahar: Jadikan
Keberagaman Sebagai Modal untuk
Membangun Indonesia

18
Wujudkan Energi Berkeadilan,
Tarif Listrik Diupayakan Turun

Kolom
46

Menurunkan Efek Rumah Kaca pada

			

Pembangkit Listrik dengan Teknologi Post

			

Combustion Carbon Capture

			

oleh Ahmad Amiruddin

50

Pengaruh Sistem Pentanahan/Grounding

			

Pada Instalasi Rumah Tangga Terhadap

			

Pengukuran kWh meter Prabayar

			

oleh Elif Doka

54

Penurunan Susut (Losses) Tidak Harus

			

Dengan Investasi Besar oleh Andi Kurniawan

29
Ditjen Gatrik Selenggarakan FGD Guna
Bahas Peningkatan Efisiensi
PLTU Batubara Kalori Rendah

Tips
56

Tips Menghilangkan Kejenuhan

			

di Tempat Kerja

Pojok Peraturan
44

Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru

			

Januari - Agustus 2017

Resensi
58

Resensi buku

40
Ditjen Gatrik Tandatangani Perjanjian
Kerja Sama dengan BNSP

			

Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|

5

Tajuk Utama

Kementerian ESDM

Sempurnakan Peraturan
Agar Iklim Usaha Makin
Baik

Dirjen Ketenagalistrikan Andy Sommeng dalam acara coffee morning untuk mensosialisasikan peraturan terbaru
subsektor ketenagalistrikan pada Kamis (10/8), Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.

Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber

revisi Permen ESDM 11/20117 tentang Pemanfaatan Gas

Daya

Mineral

morning

Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik menjadi Permen

untuk

mensosialisasikan

subsektor

ESDM Nomor 45 tahun 2017, dan revisi kedua Permen ESDM

ketenagalistrikan pada Kamis (10/8), bertempat di Ruang

12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Samaun

Untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi Permen ESDM

(ESDM)

Samadikun,

mengadakan
peraturan

Gedung

Ditjen

coffee
terbaru

Ketenagalistrikan,

Jakarta. Coffee morning kali ini untuk mensosialisasikan

Nomor 50 tahun 2017.

tiga revisi peraturan menteri, yakni: revisi Permen ESDM
10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli

Menurut

Tenaga Listrik menjadi Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017,

revisi peraturan merupakan suatu hal yang wajar dalam

6 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan

Dirjen

Ketenagalistrikan

Andy

Sommeng,

Tajuk Utama

Coffee morning menjadi ajang bertukar pikiran antara stakeholders dengan
pemerintah terkait kebijakan terbaru

masyarakat yang dinamis karena kebebasan berekspresi dan

dan standar kontrak pembangkit listrik yg memanfaatkan

berpendapat itu adalah sesuatu yang lumrah. Ia berpendapat

energi baru terbarukan (EBT).

masukan dari masyarakat perlu didengar.
Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan coffee morning
Lebih lanjut Andy Sommeng menyampaikan bahwa di dalam

dengan mengundang para pemangku kepentingan yang

sektor energi, ketenagalistrikan adalah suatu hal yang

berhubungan

vital, tidak bisa tergantikan. Energi harus memiliki unsur

tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana

availability (ketersediaan), accessibility (dapat diakses), dan

bertemu dan silaturahmi para pemangku kepentingan di

affordability (harga yang wajar).

subsektor ketenagalistrikan, sehingga dapat terjalin sinergi

langsung

dengan

aturan/kebijakan

baru

yang lebih baik antara pemerintah dengan para pemangku
"Perubahan aturan ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah

kepentingan. (AMH)

sebagai regulator dalam mewujudkan iklim usaha yang
makin baik dengan tetap mendorong praktek efisiensi. Di
samping itu, Pemerintah juga terus mengusahakan harga
listrik yang wajar dan terjangkau agar dapat dinikmati oleh
masyarakat," ujarnya.
Ia lantas menjelaskan bahwa secara umum revisi peraturan
ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu jual
beli tenaga listrik yang sehat, efisien, dan transparan
berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, yaitu PT PLN
(Persero) dan badan usaha penyediaan tenaga listrik.
Dalam coffee morning ini, Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan

Hendra

Iswahyudi

menyampaikan

paparannya mengenai pokok-pokok revisi Permen ESDM
10/2017, revisi Permen ESDM 11/20117, dan revisi kedua
Permen ESDM 12/2017. Setelah itu, Tohari Hadiat dari PT
PLN (persero) memaparkan materi terkait proses pengadaan
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|

7

Tajuk Utama

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat menyampaikan paparan mengenai
revisi Permen ESDM dalam coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (10/8)

Percepat Investasi Ketenagalistrikan,

Kementerian ESDM
Sempurnakan Regulasi
(Ditjen)

1.Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017 (penyempurnan

Ketenagalistrikan Jakarta, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)

Noorsaman Someng, Kamis pagi (10/8), membuka acara

2.Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017 (revisi Permen ESDM

coffee morning sosialisasi penerbitan beberapa regulasi

11/20117 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit

bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT)

Tenaga Listrik), dan

dalam rangka penyempurnaan dan percepatan investasi.

3.Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 (revisi kedua Permen

Beberapa regulasi yang diterbitkan meliputi:

ESDM

Bertempat

di

Kantor

Direktorat

Jenderal

8 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan

12/2017

tentang

Pemanfaatan

Sumber

Energi

Tajuk Utama

Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik).

Terakhir, dalam Permen ESDM Nomor 50/2017 (revisi kedua
Permen ESDM 12/2017) antara lain diatur penambahan

"Perubahan aturan ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah

ketentuan mengenai Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Air

sebagai regulator dalam mewujudkan iklim usaha yang makin

Laut dan perubahan ketentuan mengenai pembelian tenaga

baik dengan tetap mendorong praktek efisiensi. Di samping

listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber

itu, Pemerintah juga terus mengusahakan harga listrik yang

energi terbarukan yang hanya dilakukan melalui mekanisme

wajar dan terjangkau agar dapat dinikmati oleh masyarakat,"

pemilihan langsung.

ujar Andy Sommeng pada sosialisasi yang dihadiri oleh para
pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, badan usaha,

Permen ESDM 50/2017 juga mengatur perubahan formula

dan asosiasi subsektor ketenagalistrikan tersebut.

harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik, PLTB,
PLTBm dan PLTBg dalam hal BPP Pembangkitan di sistem

Lebih lanjut Someng menjelaskan, revisi ini dimaksudkan

ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP

untuk

beli

Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga

ketenagalistrikan. "Revisi Permen 10, 11, dan perubahan

listrik semula sebesar sama dengan BPP Pembangkitan di

kedua dari Permen 12 akan memberikan rambu-rambu dalam

sistem

jual beli tenaga listrikyang sehat, efisien dan transparan

berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan untuk

berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing," jelasnya.

PLTP, PLTA dan PLTSa, formula harga dilakukan secara B to B

memberikan

rambu-rambu

dalam

jual

ketenagalistrikan

setempat,

menjadi

ditetapkan

untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera dan maksimum BPP
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi memberikan paparan mengenai pokok-pokok

setempat untuk wilayah lainnya.

Permen ESDM nomor 49/2017, 45/2017, dan 50/2017.

Selain itu diatur juga penambahan ketentuan mengenai

Dalam

Permen

ESDM

49/2017

(revisi

Permen

ESDM

10/2017), ketentuan mengenai resiko yang ditanggung PT
PLN (Persero) dan Badan Usaha berupa perubahan kebijakan
atau regulasi (government force majeure) dan ketentuan
mengenai keadaan kahar (force majeure) berupa perubahan
kebijakan atau regulasi (government force majeure) dihapus
di aturan yang baru.

hak, antara lain: pengalihan saham yang hanya dapat
dilakukan kepada badan usaha satu tingkat dibawahnya dan
kewajiban pelaporan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen
Ketenagalistrikan, perubahan direksi dan/atau komisaris,
pengecualian

dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi
terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri
ESDM dengan menggunakan pola kerja sama Build, Own,
Operate, and Transfer (BOOT), kecuali PLTSa.
Dengan adanya perubahan beberapa regulasi ini, diharapkan
tujuan utama Energi Berkeadilan yaitu memberikan akses

Selain itu, ada penambahan ketentuan terkait pengalihan

serta

persetujuan harga, dimana semua pembelian tenaga listrik

ketentuan

terhadap

Badan

energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia
melalui pembangunan infrastruktur sektor ESDM serta
pengoptimalan potensi sumber energi setempat dengan
harga yang terjangkau dan bekelanjutan dapat terwujud.
(Klik/AMH)

Usaha

pembangkitan tenaga listrik berbasis panas bumi yang
diatur sesuai peraturan perundang undangan.
Pokok-pokok Permen ESDM 45/2017(revisi Permen ESDM
11/2017) meliputi perubahan pembelian harga gas. Jika
sebelumnya PLN/Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik
(BUPTL) dapat membeli gas dengan harga paling tinggi
11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit tenaga listrik tidak
berada di mulut sumur (wellhead), di aturan yang baru
(Permen ESDM 45/2017), PLN/BUPTL harga paling tinggi
ditetapkan sebesar 14,5% ICP di plant gate dengan syaratsyarat yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri yang baru,
bab mengenai jaminan sudah tidak diatur lagi.
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Upacara HUT ke-72 RI di Ditjen Gatrik

13 Pegawai Mendapatkan
Penghargaan Satyalancana
Karya Satya
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan

Agoes Triboesono kepada 13 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan

Upacara

yang telah mengabdi selama 10 tahun (4 pegawai), 20 tahun

Bendera

untuk

memperingati

HUT

ke-72

Republik Indonesia, bertempat di lapangan Gedung Ditjen

(2 pegawai), dan 30 tahun (7 pegawai).

Ketenagalistrikan, pagi ini, Kamis (17/8). Bertindak selaku
pembina

Triboesono.

"Masih banyak saudara kita yang belum pernah menikmati

Upacara ini terlihat lebih meriah karena setiap peserta

upacara

adalah

Sesditjen

Agoes

listrik sama sekali, masih ada saudara kita yang belum

upacara memakai pakaian adat nusantara. Agoes sendiri

menikmati harga BBM yang terjangkau. Hal tersebut hanya

mengenakan pakaian adat dari daerah Jawa Timur dengan

merupakan sebagian kecil tantangan yang kita hadapi," ujar

kaos khas bergaris-garis putih dan merah.

Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti yang disampaikan oleh
Agoes saat memberikan amanat pembina upacara. Untuk

Dalam

upacara

ini

juga

dilangsungkan

penyematan

itu, Jonan menambahkan, perlu lompatan inovasi birokrasi

Satyalancana Karya Satya oleh Sesditjen Ketenagalistrikan

dalam menyelesaikan segala permasalahan di sektor ESDM.

Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan dengan khidmat

10 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan

Liputan Khusus
Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono
menyerahkan penghargaan Satyalancana
Karya Satya kepada 13 pegawai
Ditjen Gatrik

Penghargaan Satyalancana
Karya Satya diberikan
kepada pegawai yang telah
mengabdi selama 10 tahun,
20 tahun, dan 30 tahun

"Saya meminta kepada seluruh pihak untuk bekerja dengan

"Saya ingin mengajak kepada seluruh insan di sektor ESDM

lebih efektif, dan mewujudkan efisiensi serta tetap optimis

ini untuk meningkatkan etos kerja dengan memulai dari diri

dalam memandang masa depan," Jonan menuturkan.

sendiri dengan menyelesaikan kerja secepatnya, usahakan
tidak menyisakan tugas yang bisa diselesaikan di hari yang

Jonan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma

sama," pungkasnya.

pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Yang semula
sebagai sumber pendapatan negara, sekarang menjadi

Seusai upacara, diadakan parade busana daerah dari tiap-

penggerak/driver perekonomian negara. Hal ini menurut

tiap unit eselon II yang dimenangkan oleh Sekretariat

Jonan haruslah dijadikan pecutan bagi anak bangsa Indonesia

Ditjen Ketenagalistrikan sebagai juara pertama. Dirgahayu

sebagai aktualisasi kekuatan diri melalui perubahan pola

Indonesia! (AMH)

pikir, sikap dan perilaku secara merdeka dan lebih kompetitif,
berintegritas, serta bekerja untuk kemakmuran rakyat dalam
menghadapi persaingan global.
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|
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Gebyar Kemerdekaan 2017

Wamen Arcandra Tahar:

Jadikan Keberagaman sebagai
Modal untuk Membangun Indonesia

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengingatkan para pegawai agar menjadikan
keberagaman sebagai modal untuk membangun bangsa

12 | September 2017|Buletin Ketenagalistrikan
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Wamen Arcandra mengangkat bendera tanda dimulainya
jalan sehat

Berfoto bersama untuk kebersamaan

Acara hiburan dimeriahkan dengan lagu-lagu perjuangan

Berbagai permainan dilakukan untuk menguji
kekompakan

Wakil

Menteri

Energi

dan

Sumber

Jalan sehat adalah penutup pekan olah

peserta upacara.

raga dan seni sektor ESDM di Bulan

Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar
mengingatkan hakekat keberagaman

“Mari kita bersyukur Indonesia penuh

Kemerdekaan ini. Kegiatan ini diikuti

bangsa Indonesia yang patut disyukuri.

dengan

pegawai di lingkungan ESDM beserta

“Jangan

keberagaman itu kita bisa membangun

para

melemahkan kita, jadikan keberagaman

dan

yang diusung tahun ini adalah "Dengan

sebagai modal untuk membangun ke

Arcandra.

sampai

keberagaman

keberagaman.

mengisi

Dengan

kemerdekaan,”

ujar

pemangku

kepentingan.

Tema

Kerja Bersama, Mari Kita Wujudkan
Energi Berkeadilan”.

depan,” demikan pesan Arcandra di
sela-sela kegiatan jalan sehat sektor

Selain mengangkat topik mengenai

ESDM

keberagaman, ia juga mengingatkan

Dirjen Migas Ego Syahrial selaku ketua

Republik Indonesia, Minggu (20/8), di

kembali

panitia menyampaikan bahwa kegiatan

Jakarta.

untuk

untuk

peringati

HUT

ke-72

tekad
bekerja

Kementerian
cepat

dan

ESDM
cerdas.

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

“Janganlah menunda pekerjaan. Kalau

solidaritas antarpegawai dan pemangku

bendera

ada dokumen masuk di meja kita pagi,

kepentingan serta seluruh jajaran di

pada Kamis (17/8) yang lalu di seluruh

sore sudah selesai. Ini salah satu

sektor

unit Kementerian ESDM, keberagaman

tekad kita untuk kerja cepat dan kerja

kegiatan ini juga diisi oleh berbagai

juga terlihat semarak dari pakaian adat

cerdas,” tuturnya.

hiburan

Sebelumnya,

saat

upacara

berbagai daerah yang dikenakan oleh

ESDM.

Selain

musik

dan

lomba-lomba,
pengundian

doorprize. (AMH)
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|
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Menteri ESDM Bersama Komisi VII DPR RI

Tetapkan Besaran Alokasi
Subsidi Listrik Tahun 2018
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan Komisi VII DPR RI tidak akan mencabut pemberian

(DPR RI) menyetujui usulan Kementerian Energi dan Sumber

subsidi listrik bagi rumah tangga 450 VA. "Anggaran subsidi

Daya Mineral (ESDM) untuk alokasi kebutuhan subsidi listrik

listrik 450 VA tidak diotak-atik. Hanya golongan 900 VA

tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 52,66-56,77 triliun.

yang subsidi listriknya akan ditertibkan atau mengalami

Persetujuan tersebut adalah salah satu kesepakatan antara

pengurangan agar tepat sasaran," jelas Mulyadi.

Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI dalam rapat
kerja pembahasan Asumsi Dasar dan Pagu Indikatif sektor

Sebelumnya,

ESDM dalam Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja

pemberitaan akan pencabutan dana subsidi listrik oleh

Satya

Widya

Yudha

meluruskan

tentang

Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri

Komisi VII bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. "Ini

ESDM Ignasius Jonan, Kamis (15/6) malam. Rapat Kerja ini

harus kita luruskan. Anggota Dewan tidak pernah bilang

merupakan rangkaian lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat

subsidi listrik golongan tidak mampu akan dicabut. Tolong

dengan Eselon I Kementerian ESDM yang telah dilaksanakan

Pemerintah komunikasikan secara masif," ujarnya.

sebelumnya masih pada hari yang sama.
Direktur

Jenderal

Ketenagalistrikan

Andy

Noorsaman

"Untuk subsidi listrik, saya kira tidak banyak berubah.

Sommeng mengonfirmasi pula bahwa Pemerintah tidak ada

Subsidi ini untuk 23,2 juta pelanggan 450 VA dan 4,1 juta

rencana untuk mencabut subsidi listrik 450 VA. “Kami tidak

pelanggan rumah tangga 900 VA yang miskin dan rentan

ada rencana itu,” jawabnya kepada Pimpinan Raker. Selain

miskin," jelas Menteri ESDM, Jonan.

itu, dalam kesimpulan Raker tersebut, Komisi VII DPR RI
juga mendesak Kementerian ESDM untuk mengevaluasi

Besaran subsidi listrik tersebut diperuntukkan bagi seluruh

pengurangan subsidi listrik 900 VA agar benar-benar tepat

pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan R1-900 rumah

sasaran. (DFS)

tangga miskin. Besaran subsidi listrik yang diusulkan
tersebut pun disetujui oleh para anggota Komisi VII DPR RI.
Besaran subsidi listrik tahun 2018 mengalami peningkatan
Rp. 7,68 triliun sampai dengan Rp. 11,79 triliun terhadap
alokasi dalam APBN 2017 sebesar Rp44,98 triliun tergantung
pada titik angka kurs dan ICP yang disepakati kemudian.
Asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan subsidi
listrik tahun 2018 antara lain: nilai tukar Rupiah terhadap
USD antara Rp. 13.500-13.800/USD, nilai ICP antara 45-50
USD/barrel, penjualan tenaga listrik sebesar 250,55 TWh,
pertumbuhan penjualan sebesar 8,36%, susut jaringan
9,34%, bauran BBM dalam pembangkitan tenaga listrik
sebesar 4,50%, dan BPP rata-rata antara Rp. 1.278-1.310
kWh.
Dalam rapat kerja tersebut juga disepakati bahwa Pemerintah

14 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan
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DPR RI Setujui Usulan
Pemerintah Tambah Alokasi
Subsidi Listrik
Dalam RAPBN-P 2017
Senin (10/7), Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM

VA. Hal ini turut menyebabkan kebutuhan subsidi listrik

menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas Asumsi

membengkak.

Makro Sektor ESDM dalam RAPBN-P TA 2017, antara
lain termasuk besaran subsidi listrik tahun 2017. Dalam

Dalam rangka penataan data pelanggan dan antisipasi

paparannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan

persiapan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran rumah

agar subsidi listrik RAPBN-P tahun 2017 disesuaikan dari

tangga 450 VA, Pemerintah dan PLN berinisiatif melaksanakan

alokasi APBN 2017 yang semula besarnya Rp. 44,98 triliun

verifikasi dan pencocokan ID Pelanggan dengan rumah

menjadi Rp. 51,99 triliun (perhitungan dengan asumsi ICP

tangga daya 450 VA yang masuk dalam Data Terpadu.

50 USD/barrel, Kurs Rp. 13.400). Jonan menyampaikan

Menurut Data Terpadu terdapat sebanyak 14,77 juta rumah

bahwa beberapa hal-hal yang mendesak yang menyebabkan

tangga miskin dan tidak mampu yang berlangganan daya

perlunya penambahan subsidi ini terutama dikarenakan

450 VA ke PLN. Terhadap 14,77 juta rumah tangga ini,

tambahan pelanggan 900 VA yang layak subsidi sekitar 2,44

petugas PLN melakukan survey verifikasi dan pencocokan ID

juta pelanggan.

pelanggannya dengan cara mendatangi door to door.

Selain itu pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran rumah

Saat melaksanakan survey ini, terdapat sekitar 2,44 juta

tangga 450 VA yang belum dapat dilaksanakan pada tahun

rumah tangga yang tercatat dalam Data Terpadu sebagai

2017, serta perubahan parameter perhitungan asumsi makro

pelanggan daya 450 VA, namun ditemukan berlangganan

subsidi listrik. Beberapa hal ini menyebabkan perlunya

daya 900 VA. Artinya pelanggan-pelanggan ini tidak termasuk

penambahan subsidi listrik sekitar Rp 7 triliun.

dalam data 4,1 juta yang telah diverifikasi sebelumnya dan
saat ini membayar listrik dengan tarif keekonomian, padahal

Jika mereview kembali hasil rapat pembahasan APBN 2017

mereka berhak membayar dengan tarif bersubsidi.

antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, 20
September 2016, Pemerintah diminta untuk melaksanakan

Mengingat

subsidi tepat sasaran juga terhadap rumah tangga daya

dialokasikan untuk 4,1 juta rumah tangga miskin, maka

450 VA sebagaimana dilaksanakan terhadap rumah tangga

perlu tambahan subsidi listrik bagi 2,44 juta rumah tangga

daya 900 VA. Rapat Badan Anggaran (Banggar) meminta

hasil survey lanjutan ini. Dengan demikian pelanggan rumah

Pemerintah mengeluarkan 4 juta pelanggan 450 VA dari

tangga miskin daya 900 VA yang disubsidi berjumlah 4,1 juta

total 23,1 juta pelanggan rumah tangga 450 VA penerima

rumah tangga (data awal) ditambah temuan survey lanjutan

subsidi listrik. Atas dasar ini, Banggar menetapkan alokasi

2,44 juta rumah tangga, sehingga keseluruhan menjadi 6,54

subsidi listrik sebesar Rp. 44,98 triliun dalam APBN 2017.

juta rumah tangga. Pemerintah telah menugasi PLN untuk

dalam

subsidi

dalam

APBN

2017

hanya

mengembalikan tarif keekonomian menjadi tarif bersubsidi
Namun demikian, Pemerintah belum dapat melaksanakan

bagi mereka per 1 Juli 2017, selain itu PLN juga merestitusi

hal tersebut karena perlunya verifikasi dan pencocokan ID

kelebihan pembayaran rekening Januari – Juni 2017.

Pelanggan PLN dengan Data Terpadu Program Penanganan
Fakir Miskin (Data Terpadu). Di sisi lain, Komisi VII DPR RI

Dalam paparannya di depan Komisi VII DPR RI, Menteri

hanya menyetujui pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran

Ignasius Jonan mengatakan, realisasi subsidi listrik di

bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900

2016 mencapai sekira Rp 58,04 triliun. Sementara untuk
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|
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realisasi subsidi listrik di pertengahan

juga setuju dengan usulan pemerintah

tahun sekitar Rp 17,97 triliun dengan

untuk

menggratiskan

anggaran dalam APBN 2017 sekitar

listrik

bagi

Rp44,98 triliun.

"Sepakat dengan catatan, kalau ada

pemasangan

masyarakat

miskin.

penghematan akan dialokasikan bisa
"Kami mengusulkan ada perubahan

sambungan 450 VA secara gratis," kata

jadi Rp 51 triliun. Kenapa? Ini yang

Gus Irawan.

tadi dikemukakan, awalnya, subsidi
listrik

450

VA

enggak

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan

diubah. Sedangkan yang 900 VA yang

Anggaran DPR RI, hari berikutnya,

masuk

berdasarkan

Selasa (11/7) disepakati asumsi harga

data TNP2K. Kami sudah lakukan data

minyak Indonesia (Indonesia Crude

ulang, ternyata datanya jadi 6,54 juta.

Price/ICP) dalam Anggaran Pendapatan

Ada tambahan 2,44 juta pelanggan ini

dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)

yang harus disubsidi. Ini survey kami

2017 sebesar 48 USD/barrel atau naik

di lapangan, ini data harus diubah yang

dari asumsi dalam APBN 2017 yaitu 45

punya TNP2K," jelasnya.

USD/barrel.

Dengan kesepakatan Menteri ESDM

"Dari 50 USD/barrel menjadi 48 USD/

dengan Komisi VII DPR RI bahwa

barrel itu konservatif," kata Wakil Ketua

nilai

USD/barrel,

Banggar Said Abdullah saat rapat kerja

maka perhitungan subsidi listrik turun

dengan pemerintah di Gedung DPR,

menjadi Rp. 51,72 triliun. Meskipun

Jakarta, Selasa (11/7). Angka tersebut

demikian,

juga

rentan

ICP

tetap

dan

miskin,

sebesar

pada

46

kesimpulan

rapat,

dinilai

sebagai

jalan

tengah

Komisi VII DPR RI mematok bahwa

lantaran Komisi Energi DPR sempat

subsidi listrik tahun RAPBN-P TA 2017

menyepakati asumsi harga minyak 46

hanya sebesar Rp. 51,00 triliun dengan

USD/barrel.

catatan:
a.Terkait subsidi listrik Komisi VII DPR

Seyogyanya dengan penetapan asumsi

RI dan Menteri ESDM RI menyepakati

ICP 48 USD/barel, perhitungan subsidi

penambahan

juta

listrik menjadi sebesar Rp. 51,85 triliun.

pelanggan sehingga jumlah pelanggan

Turun dari usulan dalam Nota Keuangan

listrik 900 VA dalam RAPBN-P 2017

RAPBN-P

yang layak mendapat subsidi sebanyak

51,99 triliun (dihitung dengan asumsi

6,54 juta pelanggan.

ICP 50 USD/barrel). Namun demikian,

sebesar

2,44

2017

yang

besarnya

Rp.

Banggar DPR RI hanya menyetujui
b.Seluruh pelanggan rumah tangga

alokasi subsidi listrik dalam RAPBN-P

daya

2017 sebesar Rp. 51,00 triliun, sama

450

VA

tetap

disubsidi

dan

bila ada penghematan oleh PT PLN

besarnya

(Persero)

Komisi VII DPR RI sebelumnya. (DFS)

untuk

maka

akan

pembebasan

dialokasikan
pembayaran

penyambungan baru listrik bersubsidi
450 VA.
"Kalau pelanggan tidak mampu yang
harus disubsidi 450 VA, kelebihannya
digunakan untuk biaya pemasangan
gratis,"ujar Menteri Jonan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan
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Kementerian ESDM

Gelar Sarasehan Media

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar
menerangkan skema gross split dalam Sarasehan Media, Jumat (7/7), di Jakarta.

Kementerian ESDM menyelenggarakan

yang dimulai selepas Shalat Jumat.

Semua awak media tampak begitu

Sarasehan Media dengan tema "Isu
Terkini
di

Sektor

Ruang

ESDM"

Damar

Gedung

Kementerian

ESDM,

ini

oleh

dihadiri

Ketenagalitsrikan

Jumat

(7/7)

Heritage

di antaranya penerapan gross split.

Kepala

Biro

Komunikasi,

Layanan

Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK)

antusias

mengajukan

pertanyaan-

pertanyaan kepada Arcandra.

Jakarta.

Acara

Sujatmiko membuka acara Sarasehan

Sekretaris

Ditjen

dan diikuti dengan Wakil Menteri ESDM

Acara

Arcandra

pengumuman doorprize dan pemberian

Agoes

Triboesono

Tahar

yang

memberikan

sarasehan

ditutup

dengan

hadiah kepada beberapa awak media

dan pejabat lainnya dari unit eselon I di

sambutannya.

bawah Kementerian ESDM serta para

Allah akan mengalir, kita juga akan

yang

mensosialisasikan

Kepala Biro KLIK Sujatmiko. (UH)

awak media sektor ESDM.

"Informasi

insya

program-program

memenangkan

doorprize

oleh

yang bermanfaat untuk publik," ujar
Sebelum

acara

sarasehan

dimulai,

Arcandra.

para undangan mengawalinya dengan
makan

siang

bersama

dan

ramah

Acara

Sarasehan

dibagi

menjadi

tamah. Ruang Damar tampak penuh

beberapa sesi yang berisi tanya jawab

dengan

antara

para

awak

media

yang

bersemangat untuk mengikuti acara

awak

media

dengan

Wakil

Menteri ESDM mengenai isu terkini,
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|
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Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam
kunjungan kerja ke P2B Jawa-Bali PLN Gandul, Cinere, Depok (15/6)

Wujudkan Energi Berkeadilan,

Tarif Listrik Diupayakan
Turun
Pemerintah terus mengusahakan tarif listrik bisa turun

diharapkan berdampak pada turunnya tarif tenaga listrik

semaksimal mungin untuk mewujudkan energi berkeadilan.

(TTL). "Efisiensi PLN semakin baik, tentunya tarif jualnya

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya

makin lama juga makin turun," sambungnya.

Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada kunjungan kerja ke

Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali (P2B JB) PLN Gandul,

Seperti diketahui, regulasi yang dikeluarkan pemerintah di

Cinere, Depok, hari Kamis (15/6).

sub sektor ketenagalistrikan terus mengarah pada efisiensi.
Ketentuan jual beli tenaga listrik dalam Permen ESDM

"Kita (pemerintah) akan berusaha setiap tiga bulan mayoritas

10/2017

golongan tarifnya bisa turun. Turunnya itu kita usahakan

nilai risiko antara PLN dan pembangkit listrik swasta,

semaksimal mungkin," ujar Jonan.

sehingga mewujudkan pengelolaan energi listrik yang lebih

misalnya,

bertujuan

untuk

menyeimbangkan

berkeadilan.
Jonan

mengapresiasi

upaya

PT

PLN

(Persero)

dalam

melaksanakan efisiensi di segala lini. Efisiensi tersebut
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Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan pemerintah
terus mengusahakan tarif listrik bisa turun semaksimal
mungin untuk mewujudkan energi berkeadilan

Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono (tengah) dan
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi (kanan) turut hadir dalam kunjungan kerja ke
P2B Jawa-Bali PLN Gandul

Jonan menegaskan bahwa Pemerintah mencabut subsidi

lainnya belum memiliki akses listrik yang layak. "Ini harus

listrik bagi pelanggan 900 VA yang tidak termasuk dalam

dikembangkan, akan kita penuhi secepat-cepatnya. Mungkin

kelompok kategori miskin dan rentan miskin. "Kalau dianggap

sampai 2019 ini akan diupayakan untuk itu," ungkapnya.

tidak miskin, tidak rentan miskin, dan tidak memerlukan

Salah satu program yang telah dan akan dilaksanakan

subsidi yang memang subsidinya dikurangi pelan-pelan,

adalah pembagian lampu listrik tenaga surya secara gratis

sampai terakhir bulan Mei 2017 lalu,” ujar Jonan.

untuk hampir 400 ribu rumah tangga di 2.500 desa tanpa
listrik. Dimulai tahun 2017, program ini direncanakan tuntas

Saat ini rumah tangga tidak mampu pelanggan 450 VA

dalam dua tahun.

dan sebagian 900VA yang masuk kategori masyarakat
miskin dan rentan miskin tetap mendapat subsidi dan tarif

Masyarakat tidak mampu yang keberatan dan merasa

listriknya tetap. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan

tetap pantas disubsidi, dapat mengadu dan melapor untuk

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masih ada sekitar

kemudian

27,26 juta pelanggan listrik rumah tangga kategori tidak

membuka Posko Pusat Pengaduan Subsidi Listrik di kantor

mampu yang tarifnya tidak naik dan tetap disubsidi. Yaitu

Direktorat

4,1 juta pelanggan 900 VA dan 23,16 juta pelanggan 450

ESDM di Jakarta. Alamat website subsidi.djk.esdm.go.id,

VA. Dengan kata lain subsidi hanya diberikan kepada mereka

nomor telepon 021-522483. Mekanismenya, masyarakat

yang berhak menerima.

menyampaikan pengaduan ke kantor desa/kelurahan, untuk

dilakukan
Jenderal

verifikasi

dan

revisi.

Kentenagaslitrikan,

Pemerintah
Kementerian

diteruskan ke kecamatan. Selanjutnya pengaduan tersebut
Dana pengalihan subsidi ini diungkapkan Jonan untuk

akan diteruskan secara online di posko pusat. (PSJ)

pembangunan listrik di seluruh Indonesia. Ia mengatakan
bahwa

sekitar

mendapatkan

2.500
akses

desa
listrik,

di
dan

Indonesia

yang

sekitar

10.000

belum
desa
Buletin Ketenagalistrikan|September 2017|

19

Warta Kita

MVPP Belawan

Tambah Pasokan Listrik
240 MW untuk Sumbagut

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meninjau Marine Vessel Power Plant (MVPP)
Belawan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik di Sumatera Utara menjelang Lebaran

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

daya mampu Sistem Kelistrikan Sumatera Bagian Utara

Arcandra Tahar hari ini (19/6) meninjau Marine Vessel Power

(Sumbagut) menjadi 2.287 MW dengan dengan perkiraan

Plant (MVPP) Belawan untuk memastikan kesiapan pasokan

beban puncak tertinggi yang mencapai 2.075 MW. Artinya,

listrik di Sumatera Utara menjelang Lebaran.

saat ini Sistem Sumbagut memiliki cadangan daya sekitar
212 MW (9%) atau cadangan meningkat sebesar 4% dengan

“Kita ingin melihat kesiapan PLN dalam menghadapi Lebaran

adanya MVPP ini.

tahun ini. Kita ingin lihat pelajaran apa yang bisa kita
ambil pada tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin tahun

“Dengan adanya kapal ini (MVPP-red), maka pasokan listrik

ini bisa kita antisipasi lebih awal,” tutur Arcandra. Untuk

bertambah 240 MW dan kalau diperlukan bisa bertambah

kunjungan Ramadan tahun ini, Arcandra sebelumnya juga

dua kali lipat,” Arcandra menjelaskan.

melakukan kunjungan lapangan ke Balikpapan dan Riau
untuk memantau kesiapan sektor ESDM di sana.

MVPP dari Turki ini merupakan salah satu solusi jangka
pendek untuk mengatasi kurangnya pasokan listrik di

Dengan tambahan daya sebesar 240 MW dari MVPP ini, maka
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Kiri atas: Wamen Arcandra menyimak penjelasan dari
PT PLN (Persero) tentang lokasi MVPP Belawan
Kiri bawah: Rapat dengan PT PLN (Persero) guna
mengetahui kesiapan pasokan listrik di Sumatera Utara
Kanan atas: Wamen Arcandra juga memantau kesiapan
pasokan BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak Grup
Medan

akan mendapat tambahan daya dari PLTP Sarulla Unit

atas adanya MVPP Belawan. “Terimakasih pada Pemerintah

2 sebesar 110 MW serta tambahan sebesar 200 MW dari

karena memberikan support, terima kasih juga kepada PLN.

Sistem Kelistrikan Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng)

Program-program seperti ini akan kita dukung ke depannya,”

melalui jaringan transmisi 275 kV. Hingga tahun 2019,

ujarnya.

Sistem

Kelistrikan

Sumbagut

diproyeksikan

mendapat

tambahan pasokan listrik sebesar 400 MW.

Dalam kunjungan lapangan Wakil Menteri ESDM ke MVPP
Belawan ini, turut hadir Dirjen Ketenagalistrikan Andy

Selain dapat dipindahkan, MVPP yang disewa PLN selama

Noorsaman Sommeng, Kepala BPH Migas, serta jajaran

lima tahun ke depan ini memiliki beberapa keunggulan

direksi PT PLN (Persero) dan direksi PT Pertamina (Persero).

lainnya. Di samping tidak membutuhkan lahan yang luas,

Setelah

MVPP ini juga memiliki dua fuel engine sehingga fleksibel

rombongan juga memantau kesiapan pasokan BBM untuk

dalam penggunaan energi primer. Konsumsi bahan bakar

wilayah Sumatera Utara di Terminal Bahan Bakar Minyak

MVPP juga lebih hemat dengan tingkat produksi limbah

(TBMM) Grup Medan. (AMH)

relatif

rendah.

Selain

itu

pengaruh

kebisingan

mengunjungi

MVPP

Belawan,

Arcandra

dan

MVPP

terhadap masyarakat juga relatif lebih kecil. MVPP dari Turki
ini disewa oleh PT PLN (Persero) dan telah tiba di dermaga
PLTU Belawan tanggal 21 Mei 2017.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang juga hadir
dalam kunjungan lapangan ini menyampaikan apresiasinya
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Dirjen Gatrik Hadiri

The 35th ASEAN SOME and
Its Associated Meetings
Direktur
Andi

Jenderal

Ketenagalistrikan,

Noorsaman

Sommeng,

Senior

Official

on

Leader

Indonesia

Energy

untuk

diharapkan

ASEAN.

Filipina

secara

Posadas, SOE Leader, Undersecretary

menetapkan

bahwa

Office

selaku

nasional

(SOE)

saat ini merupakan Golden Age untuk

Department of Energy of the Philippines

pembangunan infrastruktur.

dan Vice-Chair oleh Mr. Jonathan Goh,

kerjasama

telah

ASEAN memimpin delegasi Indonesia

of

the

Undersecretary

Director

External

ASEAN

Berdasarkan Duterte Law (Presiden

Planning

and

Energy

Filipina) menyatakan “Bangun, Bangun

Energy, Market Authority of Singapore.

Meetings

dan Bangun” dengan tone yang tegas

Secara

yang diselenggarakan di Paranaque

dan

membahas

City,

penting dari pembangunan tersebut.

deliverables

(17/07) sampai Jum'at (21/07). SOME

Filipina

sistem

APAEC 2016-2025 Phase 1 (2016-

merupakan pertemuan tahunan antar

ketenagalistrikan hingga 44 MW sampai

2020), Clean Coal Technology, Civilian

para

tahun

Nuclear Energy, Renewable Energy,

pada

pertemuan

Senior

Official

(SOME)

&

35th

Meeting

its

on

Associated

Manila,

pejabat

The

Filipina

tinggi

dari

Senin

energi

ASEAN

berulang
akan
2040

menunjukkan
membangun

dengan

arti

keseimbangan

garis

bauran

international yang relevan.

berkomitmen menjadi penyedia daya

Trans-ASEAN

listrik terbesar di Asia, diantaranya

ASEAN

dengan mempercepat proses birokrasi.

Petroleum

Dalam

pertemuan

tersebut,

Andy

Bahkan

Filipina

didampingi oleh Direktur Panas Bumi,

besar,
pending

dengan mitra wicara dan organisasi

energi.

Relations,

Development

dan

Energy
Division

pertemuan
measures/

implementasi

dari

Energy Efficiency and Conservation,
Gas

Power

(APSA),

Pipeline

Grid
Security

dan

kerja

(TAGP),

(APG),

ASEAN

Agreement
sama

dengan

Ditjen Energi Baru dan Terbarukan

Namun Filipina juga memahami kondisi

dialogue partners, serta international

(EBTKE) Kementerian ESDM, dan wakil

geografisnya yang berupa kepulauan

organizations.

dari unit kerja terkait Kementerian

dan rawan bencana alam, seperti gempa

ESDM, Setjen Dewan Energi Nasional

bumi, taifun, banjir, dan tanah longsor.

Selanjutnya pada pertemuan dengan

(DEN), Direktorat Kerja Sama Ekonomi

Sehingga

mitra

ASEAN

kedaruratan energi, oleh karenanya

dipimpin

Negeri (Kemenlu), dan PT. Pertamina

Filipina

Direktur

(Persero).

menjamin pasokan domestiknya dan

Ketenagalistrikan selaku Alternate SOE

diharapkan

Leader Indonesia. Pertemuan dengan

(KSEA)-Kementerian

Pertemuan

yang

dihadiri

Luar

negara-

sangat
dari

terancam

berkepentingan
negara

Delegasi

Indonesia

Alihuddin

Sitompul,

Pembinaan

Program

mitra wicara terdiri atas Pertemuan
(i) the 8th SOME-IEA Dialogue; (ii)

Energi

Alfonso

kerjasama energi ASEAN adalah “One

8th SOME-Russia; (iii) 8th SOME-U.S

G. Cusi. Dalam sambutannya, Cusi

ASEAN Community through Resilient

Dialogue; (iv) the 18th SOME-METI;

mengharapkan ASEAN meningkatkan

and Sustainable Energy”.

(v) the 16th SOME+3 EPGG Meeting;

ketersediaan

itu

oleh

sebagai tuan rumah mengangkat tema

ketahanan,

Untuk

tetangga,

wicara,

negara ASEAN ini dibuka oleh Menteri
Secretary

ASEAN.

juga

Filipina

Filipina,

anggota

Filipina

dan

(vi) the 22nd EAS ECTF Meeting. (RBS)

keterjangkauan atas sumber energi

Dalam pertemuan ini diserahterimakan

yang

Ia

keketuaan kerjasama energi ASEAN

juga mengharapkan kerjasama dan

ada

di

kawasan

ASEAN.

dari Myanmar kepada Filipina. Ketua

kemitraan dengan mitra wicara dapat

kerjasama

memperlancar tercapainya target yang

2017-2018 adalah Mr. Jesus Cristino P.
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Kementerian ESDM
Meriahkan Parade ASEAN 50

Kementerian ESDM mengikuti Parade ASEAN 50 (peringatan ulang tahun ASEAN ke-50)
dari Silang Monas ke Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (27/8)

Minggu

(27/8)

pagi,

Kementerian

berseragam

merah,

ESDM mengikuti Parade ASEAN 50

balon

dan

(peringatan ulang tahun ASEAN ke-50)

sambil

dari Silang Monas ke Bundaran Hotel

sama ASEAN dan ESDM sepanjang

Masyarakat

Indonesia. Acara ini dikoordinasi oleh

perjalanan.

ESDM

peralatan listrik jika ditinggalkan. Data

Subdit Kerja Sama Ketenagalistrikan,

juga

gerakan

rasio elektrifikasi Indonesia semester

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

hemat energi potong 10% dengan

I tahun 2017 menunjukkan angka

bekerja

membentangkan

memakai

92,8%, masih ada sekitar 7,2% rumah

membagi-

tangga Indonesia belum mendapatkan

sama

Kementerian

dengan

ESDM,

unit-unit

ASEAN

di

Center

atribut

tepuk

membawa

atribut

meneriakkan

yel-yel

Kementerian

mengampanyekan
spanduk,

kampanye,

serta

energi.

Hal

mudah

yang

dapat

lainnya

dilakukan masyarakat adalah dengan

kerja

mematikan lampu bila tidak digunakan.
juga

diajak

mencabut

for Energy (ACE) dan BUMN di sektor

bagikan

ribuan

listrik dan 2.500 desa belum menikmati

ESDM. Hadir pula pula dalam acara

masyarakat yang menonton. Parade ini

listrik. Gerakan hemat energi ini juga

tersebut Direktur Jenderal Energi Baru

memang diselenggarakan bersamaan

sebagai solidaritas terhadap saudara-

Terbarukan dan Konservasi Energi Rida

dengan

saudara yang belum menikmati listrik

Mulyana dan Kepala Biro Komunikasi,

Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

tersebut.

Semangat yang diusung sektor ESDM

Dengan kerja sama ASEAN di sektor

dalam

ini,

informasi

kepada

pelaksanaan

Hari

Bebas

Layanan Informasi Pubik dan Kerja
Sama KESDM Dadan Kusdiana.
Dengan

mengangkat

ini

adalah

ingin

diharapkan

dapat

mewujudkan

"One

menginformasikan kepada masyarakat

ketahanan energi untuk mewujudkan

ASEAN Community through Resilient

bahwa negara-negara ASEAN melalui

energi berkeadilan. (PSJ)

and

lima

berbagai pertemuan dan komunikasi

puluh karyawan Kementerian ESDM

yang dilakukan peduli pada ketahanan

Sustainable

tema

kegiatan

Energy",
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Cegah Ancaman Terorisme,

Kementerian ESDM Lakukan
Perjanjian Kerja Sama dengan BNPT
Guna menanggulangi ancaman terorisme di sektor Energi

Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta mengoptimalkan

Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistrikan yang diwakili oleh

pengamanan pada kegiatan di sektor ESDM, Kementerian

Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono, dan Deputi

ESDM melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Abdul

dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Rahman Kadir.

Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama dengan Kepala BNPT
Suhardi Alius menyaksikan penandatangan perjanjian kerja

Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan bahwa masalah

sama tersebut yang dilakukan pada hari ini, Selasa (18/7),

terorisme adalah masalah global yang menjadi perhatian

bertempat di Ruang Sarulla, Gedung Kementerian ESDM.

seluruh dunia. Menurutnya, target terorisme biasanya

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan kedua

adalah

belah pihak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan

untuk menimbulkan ketakutan masyarakat. “Selain tempat-

atas potensi ancaman terorisme.

tempat tadi, objek vital juga harus kita jaga. Kalau objek

tempat-tempat

yang

ramai

yang

dimaksudkan

vital sampai terganggu, terganggu juga hajat hidup orang
Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Migas IGN Wiratmaja

banyak,” ujarnya.

Puja, Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot, Dirjen

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala BNPT Suhardi Alius menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama
penanggulangan terorisme, Selasa (18/7), bertempat di Ruang Sarulla, Gedung Kementerian ESDM.

24 |September 2017|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
Menteri ESDM Ignasius Jonan menekankan
pentingnya prosedur untuk mengamankan
objek vital

Konferensi pers seusai penandatanganan
perjanjian kerja sama

Suhardi Alius menuturkan bahwa harus ada standard

setelah acara menjelaskan bahwa sektor ketenagalistrikan

operating procedure (SOP) yang harus ditaati. “Jangan

memiliki

pernah melewatkan prosedur,” ia menegaskan.

“Pembangkit harus dijaga, khususnya PLTA. Karena sekali

banyak

infrastruktur

yang

harus

dijaga.

tanggulnya jebol, maka dampaknya bisa luas, bisa terjadi
Senada dengan Kepala BNPT, Menteri Jonan juga menekankan

banjir bandang dan sebagainya.”

pentingnya prosedur untuk mengamankan objek vital. “Di
samping prosedur, kalau bisa ada upaya-upaya pencegahan.

Selain pembangkit, transmisi dan distribusi listrik juga harus

Kalau bisa ada satu atau dua orang di setiap unit yang

dijaga. “Distribusi juga harus dijaga, contohnya kontrol

ditugaskan untuk latihan bersama agar memahami kalau

distribusi Gambir harus dijaga ketat karena supply listrik ke

ada kondisi darurat,” Jonan menyarankan.

Jakarta dan sekitarnya ada di distribusi itu. Istana Negara
tidak boleh mati lampu,” ujar Agoes.

Ia menegaskan perlunya upaya pencegahan dalam menjaga
objek vital yang kalau terganggu bisa berdampak luas ke

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari

masyarakat. Jonan mencontohkan jika terjadi gangguan di

penandatangan Nota Kesepahaman KESDM dengan BNPT

Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul yang mengatur beban

pada tanggal 13 Maret 2017 dan berlaku untuk jangka waktu

seluruh Jawa-Bali, maka kelistrikan di Jawa dan Bali bisa

5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat

bermasalah.

diperbaharui. (AMH)

Agoes Triboesono dalam konferensi pers yang dilaksanakan
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Menteri ESDM:
Penyediaan Tenaga Listrik
Harus Efisien dan Tarif Listrik
Turun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan keynote speech
pada Konferensi Powering Indonesia, Rabu (19/7), yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius

di daerah-daerah terpencil dengan program listrik perdesaan

Jonan

dan program melistriki 2.500 desa. Jonan mengungkapkan

menginginkan

mengedepankan

penyediaan

prinsip

efisien

tenaga
dan

listrik

harus

berkeadilan.

Ia

berpendapat bahwa mahalnya tarif listrik di suatu daerah

bahwa ia terus mendorong pelaksanaan program 35.000 MW
sehingga berjalan sesuai dengan target.

dapat memicu kecemburuan sosial di daerah tersebut. Untuk
itu ia berharap tarif listrik dapat terus turun dengan langkah-

Dengan efisiensi yang dilakukan oleh PT PLN, Jonan berharap

langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).

tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat menyambung

Hal tersebut disampaikan Jonan pada saat membawakan

listrik karena tarifnya mahal.

keynote speech pada Konferensi Powering Indonesia yang

daerah yang yang sudah mulai mendapatkan akses listrik

diselenggarakan di Hotel Mulia, Rabu (19/7).

akan tetapi penduduk setempat tidak mampu untuk membeli

Ia mencontohkan suatu

listrik karena tarif yang mahal.
Menurut

Jonan,

pemerintah

saat

ini

terus

berupaya

mewujudkan energi berkeadilan di sektor ketenagalistrikan

“Kalau ini dilihat oleh anak-anak kita yang umurnya itu

dengan menerbitkan aturan-aturan terkait jual beli tenaga

masih remaja, 15, 17, dan 18 tahun, yang tidak pernah lihat

listrik. Pemerintah juga terus mendorong penyediaan listrik

listrik dalam hidupnya, pada satu hari dia lihat ada kabel
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Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono (kedua dari kanan) menjadi salah satu panelis dalam
Konferensi Powering Indonesia 2017. Agoes mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan
regulasi untuk mengatur bisnis ketenagalistrikan sehingga lebih berkeadilan.

listrik depan rumahnya, tapi orang tuanya juga tidak mampu

Jonan telah mempertimbangkan konsep penyediaan energi

beli, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat

untuk mobil listrik melalui baterai yang bisa dibeli di Stasiun

besar," katanya.

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Jonan,
penjualan baterai di SPBU akan lebih efektif dan efisien

Selain mewujudkan efisiensi di bidang ketenagalistrikan,

karena pemilik mobil listrik tidak perlu mengisi ulang daya

Jonan mengungkapkan bahwa bauran energi terbarukan

terlalu lama di SPBU.

tidak hanya diaplikasikan dalam penyediaan listrik saja.
Menurutnya sektor transportasi juga memiliki peranan besar

“Teknologi baterai itu penting. Semua 6.000 SPBU di

dalam upaya peningkatan EBT dalam bauran energi. Dalam

Indonesia nantinya bisa menyediakan baterai. Setiap mobil

forum tersebut Jonan kembali mendorong penggunaan

listrik masuk SPBU tidak untuk mengisi bahan bakar, tetapi

mobil listrik sebagai bagian dari pemanfaatan energi bersih

mengganti baterai. Jadi baterai daya kosong bisa dilepas,

di sektor transportasi.

lalu menukarnya dengan baterai yang terisi,” katanya.

Kementerian

ESDM

menyiapkan

aturan

terkait

Selain keynote speech dari Menteri ESDM dalam acara

pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon,

tersebut juga dilaksanakan diskusi panel dimana Sekretaris

serta mencapai target bauran energi baru dan terbarukan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono

23 persen. "Mungkin pakai peraturan Presiden, sudah ada

menjadi salah satu panelis. Dalam pemaparannya, Agoes

instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah akan

mengungkapkan

mendukung pengembangan mobil listrik dan Ibu Menteri

regulasi untuk mengatur bisnis ketenagalistrikan sehingga

Keuangan juga beberapa kali berdiskusi dengan saya

lebih berkeadilan. Agoes juga berharap pengembang energi

bagaimana kita menunjang lingkungan yang lebih hijau atau

terbarukan dapat menggunakan peraturan menteri ini untuk

lebih bersih,"ujarnya.

perjanjian jual beli tenaga listrik khususnya untuk melistriki

bahwa

pemerintah

telah

menerbitkan

kawasan timur Indonesia. (PSJ)
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Kementerian ESDM Cermati dan
Evaluasi Implementasi Peraturan

Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Munir Ahmad
menyampaikan sambutan dalam
acara Halal bi Halal Masyarakat
Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 2017 di
Grha Bimasena, Jakarta.

Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi

senantiasa mencermati dan mengevaluasi implementasi

dan sumber daya mineral, Permen ESDM 42/2017 tentang

peraturan

dalam

Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor

dikeluarkan

Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan oleh

yang

implementasinya

telah

diterbitkan.

peraturan

yang

Apabila
telah

memerlukan suatu penyesuaian dengan perkembangan

Menteri ESDM.

yang ada, peraturan tersebut dapat dipertimbangkan untuk
dilakukan perbaikan dengan tetap memegang prinsip adil,

“Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM ini, diharapkan

efisien, dan wajar. Demikian disampaikan oleh Direktur

kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral,

Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad,

termasuk sektor ketenagalistrikan dapat dikelola dengan

Senin (24/7) ini, dalam acara Halal bi Halal Masyarakat

baik, transparan, efisien, akuntabel untuk kemakmuran

Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 2017 di Grha Bimasena,

negara dan masyarakat,” tutur Munir.

Jakarta. Munir menyampaikan sambutan mewakili Dirjen
Ketenagalistrikan.

Kementerian

ESDM

senantiasa

menjaga

keseimbangan

antara penyedia energi di sisi hulu dengan masyarakat
“Hal ini seperti yang terjadi terhadap Permen ESDM 12/2017

selaku pembeli di sisi hilir. Di sisi hulu, Kementerian ESDM

tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk

mengawasi pelaksanaan usaha penyediaan energi agar

Penyediaan Tenaga Listrik, yang khusus untuk PLTA telah

dapat dilakukan secara efisien sesuai kaidah usaha yang

dilakukan penyesuaian harga pembelian tenaga listriknya

sehat. Sedangkan di sisi hilir, Kementerian ESDM berupaya

dan telah dituangkan dalam Permen ESDM 43/2017,” Munir

agar masyarakat mendapatkan akses energi dengan baik,

menjelaskan.

termasuk listrik dengan harga yang terjangkau dan wajar.

Hingga pertengahan tahun ini, Kementerian ESDM telah

“Dengan keseimbangan ini diharapkan kedaulatan energi

mengeluarkan beberapa peraturan terkait ketenagalistrikan

dapat terwujud,” pungkas Munir. (AMH)

untuk menciptakan bisnis ketenagalistrikan yang efisien dan
harga listrik yang wajar. Selain itu, lanjut Munir, sebagai
upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap
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Ditjen Gatrik
Selenggarakan FGD Guna Bahas
Peningkatan Efisiensi
PLTU Batubara Kalori Rendah
Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan Focus Group

Dalam usaha pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional,

Discussion (FGD) Inspektur Ketenagalistrikan Tahap II Tahun

sektor ketenagalistrikan masih bertumpu pada pembangkit

2017 dengan mengambil tema diskusi "Peningkatan Efisiensi

tenaga listrik berbahan bakar batubara. Data realisasi bauran

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Kalori

energi primer tahun 2016, yang menjadi basis penyusunan

Rendah" pada tanggal 10-11 Agustus 2017 di Tangerang

RUPTL 2017-2026, menyebutkan bahwa dari total kapasitas

Selatan.

pembangkit listrik milik PLN dan IPP sebesar 51.915 MW,
sebanyak 23.206 MW atau sekitar 44,7 % merupakan

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir

pembangkitlistrik berbahan bakar batubara. Hal tersebut

Ahmad

bahwa

menyebabkan energi primer batubara masih mendominasi

pemerintah terus berupaya mengendalikan beban subsidi

bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik

listrik dan menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga

sebesar 54,6 %.

dalam

sambutannya

menyampaikan

Listrik.
Selain itu, dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan
"Caranya antara lain dengan cara memantau efisiensi

Nasional (RUKN) 2015-2034, yang menjadi acuan rencana

pembangkit-pembangkit

bakar

pengembangan sektor ketenagalistrikan jangka panjang,

fosil serta memilih teknologi konversi energi listrik yang

energi primer batubara juga masih akan terus mendominasi

lebih efisien dalam rencana pengembangan pembangkit ke

bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik.

depannya," Munir menjelaskan.

Pada tahun 2025, target bauran energi primer batubara

tenaga

listrik

berbahan

untuk pembangkitan tenaga listrik adalah sebesar 50%.

Ditjen Ketenagalistrikan
menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD)
Inspektur Ketenagalistrikan Tahap II
Tahun 2017 pada tanggal 10-11 Agustus
2017 di Tangerang Selatan.
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Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam sambutannya
menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengendalikan beban subsidi listrik
dan menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik.

Porsi penggunaan energi primer batubara yang relatif besar

Oleh

sebab

itu,

Munir

menambahkan,

penting

bagi

pada bauran energi sekarang ini maupun pada perencanaan

pembangkit listrik berbahan bakar batubara, termasuk di

bauran energi di masa yang akan datang disebabkan karena

dalamnya PLTU Batubara Kalori Rendah untuk senantiasa

ketersediaan batubara kalori sedang dan kalori rendah

menjaga dan meningkatkan tingkat efisiensi produksi kWh

yang melimpah. Di samping itu, prinsip pengembangan

listriknya selain tetap menjaga keandalan operasi dari

pembangkit listrik nasional mengacu pada UU 30/2009

pembangkit listrik tersebut.

tentang Ketenagalistrikan, yakni prinsip biaya penyediaan
listrik

terendah

namun

dengan

tetap

memperhatikan

kecukupan daya dan tingkat keandalan daya yang baik.

Kegiatan FGD ini diadakan dengan harapan dapat menjadi
wadah komunikasi antara operator pembangkit, industri
penyedia peralatan pembangkit, serta regulator untuk

Jumlah pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara

mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi

yang sangat besar pada sistem ketenagalistrikan nasional

dalam upaya peningkatan efisiensi pembangkit batubara

menyebabkan kinerja PLTU memberikan pengaruh yang

serta diharapkan mengidentifikasi teknologi yang tepat guna

signifikan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan

sebagai solusi peningkatan perbandingan produksi kWh

Belanja

listrik yang dihasilkan terhadap jumlah kilokalori batubara

Negara

(APBN).

Tingkat

efisiensi

pembangkit

yang dipengaruhi jumlah bahan bakar yang dikonsumsi

yang dikonsumsi.

berpengaruh kuat terhadap BPP Tenaga Listrik, dan kemudian
berkaitan erat pula dengan beban subsidi listrik yang harus

Di samping itu, kegiatan ini diharapkan juga dapat menambah

ditanggung oleh Pemerintah. Dengan demikian, efisiensi

wawasan dan pengetahuan Inspektur Ketenagalistrikan

pembangkit secara tidak langsung menjadi salah satu materi

dalam pelaksanaan inspeksi pemantauan keandalan dan

bahasan yang terkandung dalam penyusunan APBN.

efisiensi pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara.
(AW/AMH)

Dalam Rencana Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) yang dituangkan dalam Permen ESDM
13/2015, pengendalian subsidi listrik dan penekanan BPP
Tenaga Listrik merupakan salah satu poin Rencana Strategis
sektor ESDM yang telah digariskan.
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Ditjen Gatrik Sosialisasikan
Aplikasi Sistem Perizinan
Elektronik
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
pada Kamis (24/8) menyelenggarakan
Sosialisasi Aplikasi Sistem Perizinan
Elektronik di Gedung Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Kamis (24/8)

peningkatan pelayanan perizinan," tegas Agus. "Selain itu

menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Perizinan

inovasi ini juga dapat mengantisipasi pungli (pungutan

Elektronik di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.

liar-red) dan gratifikasi," lanjutnya. Aplikasi ini juga dapat

Sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas

mendata

ESDM

didaftarkan secara berkelanjutan.

Provinsi

ini

mengundang

pula

perwakilan

dari

perizinan-perizinan

ketenagalistrikan

yang

kementerian Dalam negeri dan Pokja IV Satgas Percepatan
dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Ekonomi dan Kementerian

Agus menjelaskan, aplikasi sistem perizinan elektronik ini

Dalam negeri.

mencakup tentang permohonan perizinan berupa izin usaha
penyediaan tenaga listrik, wilayah usaha dan izin operasi,

Menurut

Usaha

serta laporan berkala pemegang izin usaha. Aplikasi sistem

Ketenagalistrikan, Agus Bahagianto, tujuan sosialisasi ini

Kepala

Subdirektorat

Penyiapan

perizinan elektronik yang berbasis web ini telah disampaikan

adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh

kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 1983/04/

Pemerintah Daerah dan sebagai inovasi dalam pelayanan

DJL/2016 tanggal 6 September lalu. Melalui sosialisasi

proses perizinan dan mekanisme perizinan.

yang berjalan satu hari ini diharapkan Pemerintah Daerah
memperoleh pemahaman yang baik untuk mendukung

"Sosialisasi ini juga diselenggarakan sebagai tindak lanjut

percepatan

rekomendasi Pokja IV," jelas Agus.

Indonesia. (PSJ)

pertumbuhan

sektor

ketenagalistrikan

di
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Aplikasi Sistem Perizinan Elektronik ini diharapkan dapat
menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab
kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik
yang transparan, efisien , dan tepat waktu. "Pada prinsipnya
pemerintah akan terus mendorong inovasi perbaikan dan

Galeri

WARNA-WARNI PERAYAAN

HUT ke-72 RI
di Ditjen Gatrik

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan
Upacara

Bendera

untuk

memperingati

HUT

ke-72

Republik Indonesia, bertempat di lapangan Gedung Ditjen
Ketenagalistrikan, Kamis (17/8). Bertindak selaku pembina
upacara adalah Sesditjen Agoes Triboesono. Upacara ini
terlihat lebih meriah karena setiap peserta upacara memakai
pakaian adat nusantara. Agoes sendiri mengenakan pakaian
adat dari daerah Jawa Timur dengan kaos khas bergaris-garis
putih dan merah. Seusai upacara, diadakan parade busana
daerah dari tiap-tiap unit eselon II yang dimenangkan oleh
Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan sebagai juara pertama.
(AMH)
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Ini Cara Pemerintah Terangi
Wilayah yang Belum
Terlistriki
Pemerintah

memiliki

beberapa

cara

untuk

melistriki

melakukan

penambahan

jaringan

distribusi

tegangan

masyarakat yang belum terjangkau elektrifikasi. Untuk

rendah atau menengah. Untuk daerah terpencil dimana

daerah pra-elektrifikasi, pemerintah melalui Kementerian

masyarakatnya tinggal di daerah komunal di beberapa

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki program

tempat namun tempat mereka jauh dari jangkauan jaringan

pemberian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

PLN, maka solusinya adalah menciptakan jaringan micro grid

Tahun ini Kementerian ESDM memasang di enam provinsi

- off grid untuk memasok listrik ke rumah-rumah mereka.

ter timur Indonesia yang menjangkau 95.729 rumah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Rencana dan
Untuk desa belum berlistrik yang dekat dengan desa yang

Laporan Ditjen Ketenagalistrikan, Chrisnawan Anditya saat

telah berlistrik, pemerintah bekerja sama dengan PT PLN

menjadi pembicara pada acara plenary session Diaspora

Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Ketenagalistrikan, Chrisnawan Anditya
(paling kanan) saat menjadi pembicara pada acara plenary session Diaspora Indonesia
Global Summit yang diselenggarakan di Hotel J.S Luwansa Jakarta, Senin (21/8).
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Peserta Indonesia Global Summit menyimak paparan pembicara dalam panel
diskusi yang mengangkat tema "Break-Trough Energy Initiative to Meet
National Demand for Electricity"

Indonesia Global Summit yang diselenggarakan di Hotel J.S

Chrisnawan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah terus

Luwansa Jakarta, Senin (21/8). Dalam panel diskusi yang

melakukan terobosan guna melistriki masyarakat Indonesia,

mengangkat tema "Break-Trough Energy Initiative to Meet

salah satunya adalah program 35.000 MW yang ditargetkan

National Demand for Electricity" ini hadir pula perwakilan

semua

dari PT PLN (Persero), PT Siemens Coorporation, dan PT

"Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Infra Cerdas Indonesia- Pasific Infra Capital.

Ketenagalistrikan, pasokan listrik tidak hanya disediakan

proyek

dapat

terkontrak

pada

tahun

2019.

oleh PLN," ungkap Chrisnawan. Menurutnya saat ini terdapat
Data Ditjen Ketenagalistrikan menunjukkan hingga akhir

28 Wilayah Usaha di luar PLN yang telah beroperasi di

semester I tahun 2017, rasio elektrifikasi nasional mencapai

Indonesia. "Kita sering menyebutnya PLN mini," lanjutnya.

sebesar 92,80 %. Masih ada 2 provinsi yaitu NTT and
Papua yang memiliki rasio elektrifikasi yang lebih kecil dari

Permen ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan

70%. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, rasio

Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil,

elektrifikasi nasional Indonesia masih rendah. 2.424 dari

Perbatasan,

dan

82.190 desa di Indonesia belum berlistrik atau masih gelap

Pelaksanaan

Usaha

gulita. Dari 2.424 desa belum berlistrik, diantaranya 2.110

Skala Kecil memungkinkan setiap daerah untuk menunjuk

desa berlokasi di Provinsi Papua dan 260 desa di Provinsi

wilayah usaha ketenagalistrikan. Kepala daerah juga dapat

Papua Barat. Pemerintah mempunyai target untuk melistriki

menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika tidak

kedua Provinsi tersebut pada tahun 2019.

ada investor yang berminat. (PSJ)

Chrisnawan

menambahkan,

walaupun

konsumsi

Pulau

Kecil

Penyediaan

Berpenduduk
Tenaga

Listrik

Melalui
Untuk

listrik

(kWh) per-kapita Indonesia meningkat setiap tahun namun
masih rendah, yaitu 978,74 kWh di semester I tahun 2017.
"Dibandingkan

dengan

negara

ASEAN

lainnya,

kWh

per-kapita Indonesia pada tahun 2015 masih rendah
dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam,"
jelasnya.
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Groundbreaking PLTU Jawa 4,

Menteri ESDM Amanatkan
Penggunaan Tenaga Kerja
Setempat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (depan, kanan) dan
Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeing (depan, kiri) saat groundbreaking)
Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Perluasan Tanjung Jati B Unit 5 dan 6, atau
yang disebut juga PLTU Jawa 4, Kamis (31/8), di Jepara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, pada

Dalam sambutannya Jonan menyampaikan bahwa arahan

Kamis (31/8) menekan tombol dimulainya pembangunan

Presiden

(groundbreaking) Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU)

ketenagalistrikan adalah harus menyerap tenaga kerja

Perluasan Tanjung Jati B Unit 5 dan 6, atau yang disebut

setempat. Untuk itu Jonan berpesan pada Bupati Jepara dan

juga PLTU Jawa 4. Pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 MW

Gubernur Jawa Tengah agar menggunakan tenaga kerja dari

ini diprediksi Commercial Operation Date (COD) pada tahun

daerah setempat sesuai dengan standard kompetensi yang

2021 mendatang, dan akan menjadi salah satu pembangkit

dimiliki. PLTU Jawa 4 ini juga telah meggunakan teknologi

terbesar di Indonesia dengan total kapasitas Unit 1 sampai

pembakaran yang ramah lingkungan yaitu teknologi Ultra

6 adalah 4.640 MW.

Super Critical (USC) dengan efisiensi hingga 10%. "Mengenai

Jokowi

terhadap

pembangunan

infrastruktur

emisi gas buang mohon dijaga betul karena kita punya
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan (tengah) menekan tombol
dimulainya pembangunan (groundbreaking)
Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU)
Perluasan Tanjung Jati B Unit 5 dan 6, atau
yang disebut juga PLTU Jawa 4.

Foto bersama usai groundbreaking Pembangkit Listrik
tenaga Uap (PLTU) Perluasan Tanjung Jati B Unit 5 dan
6 di Jepara. Pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 MW
ini diprediksi Commercial Operation Date (COD) pada
tahun 2021 mendatang, dan akan menjadi salah satu
pembangkit terbesar di Indonesia dengan total kapasitas
Unit 1 sampai 6 adalah 4.640 MW.

komitmen Paris Agreement untuk kurangi emisi. Makanya

terjangkau oleh masyarakat," kata Jonan. Menurutnya tugas

kita ada program mobil listrik juga," ungkapnya.

pemerintah khususnya Kementerian ESDM adalah menjaga
agar harga listrik tidak mahal.

Menteri ESDM menyoroti skema bisnis PLTU Jawa 4 yang
masih menggunakan aturan lama yaitu take or pay, karena

Komplek PLTU Tanjung Jati B yang terletak di Jepara Jawa

power purchase agreement (PPA) PLTU Jawa 4 ini telah

Tengah ini merupakan salah satu obyek vital nasional yang

dilakukan tahun 2015. Ia menyampaikan bahwa sejak tahun

harus dijaga keamanannya. Untuk itu Jonan menitipkan

ini, sesuai Nomor Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2017

proyek pembangunan PLTU Jawa 4 ini kepada Pemerintah

tentang Pokok Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga

Daerah, Kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat sehingga

Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor

pembangunan PLTU Jawa 4 ini dapat selesai tepat waktu

49/2017, terdapat klausul delivery or pay, bukan lagi take

pada tahun 2021. (PSJ)

or pay. Ia berharap gangguan pasokan listrik diusahakan
sangat minim sehingga tidak merugikan masyarakat.
Jonan juga mengapresiasi tarif jual beli yang efisien dari
pembangkit ini. "Saya dengar harga listrik yang dijual
ke PLN sebesar US$ 5,3 cent per kWh, saya kira ini fair.
Presiden minta pembangunan ketenagalistrikan harus bisa
memberikan manfaat dalam arti tarifnya nanti harus bisa
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Jumat (11/8) melakukan
kunjungan ke Ditjen Ketenagalistrikan. Dalam kunjungannya tersebut, Jonan menekankan pentingnya
tarif listrik yang wajar.

Kunjungi Ditjen Gatrik,
Menteri Jonan Berpesan Agar
Tarif Listrik Wajar
Dalam kunjungannya ke Ditjen Ketenagalistrikan pagi ini,

Selain

Jumat (11/8), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ketenagalistrikan, Jonan juga memotivasi pegawai dengan

(ESDM)

tarif

menampilkan cuplikan video Jack Ma yang inspiratif. Sebagai

listrik yang wajar. Jonan menyampaikan hal tersebut saat

informasi, Jack Ma yang pernah ditolak di puluhan pekerjaan

memberikan arahan di depan 70 pejabat eselon dan pejabat

karena dianggap “tidak cukup bagus”, kini menjadi salah

fungsional madya Ditjen Ketenagalistrikan.

satu orang paling kaya di Tiongkok karena pemikirannya

Ignasius

Jonan

menekankan

pentingnya

menyampaikan

arahannya

terkait

subsektor

yang visioner dan inovatif. Jonan berharap para pegawai
“Listrik harus terjangkau. Kalau ada listrik tapi masyarakat

Ditjen Ketenagalistrikan dapat mengikuti perkembangan

tidak bisa beli, buat apa?” tanyanya retoris. Untuk itu,

jaman dan tidak gampang menyerah.

pemerintah terus berupaya agar tarif listrik terjangkau.
Jonan menambahkan, rasio elektrifikasi juga harus merata

“Bekerja itu yang ikhlas dan memberikan manfaat bagi

agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

banyak orang,” Jonan berpesan, “Yakinlah bahwa rejeki itu
tidak akan tertukar.”
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Menteri Jonan
menyempatkan
diri melakukan
swafoto bersama
pegawai Ditjen
Ketenagalistrikan

Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng
memberikan gambaran mengenai kekuatan pegawai di
Ditjen Ketenagalistrikan.

Berdialog dengan pegawai

Sebelum arahan Jonan, Dirjen Ketenagalistrikan Andy

Saat ini Ditjen Ketenagalistrikan memiliki 31 orang Pejabat

Noorsaman Sommeng memberikan gambaran mengenai

Inspektur Ketenagalistrikan (PIK) murni dan 37 orang PPNS

kekuatan

dimana sebanyak 22 orang juga merupakan PIK.

pegawai

di

Ditjen

Ketenagalistrikan.

Andy

Sommeng menjelaskan total pegawai adalah 337 orang,
yang terdiri atas Golongan IV (37 orang), Golongan III (272

Jonan mengapresiasi Ditjen Ketenagalistrikan karena inovasi

orang), dan Golongan II (28 orang).

yang dilakukan. Salah satunya adalah sistem tata persuratan
internal yang dilaksanakan secara on line.

“Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di
subsektor ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan dibantu

Pertemuan

oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai

santai dan sesekali diselingi canda. Sebelum mengakhiri

Negeri Sipil (PPNS) apabila ada indikasi tindak pidana di

kunjungannya, Jonan tak sungkan melayani permintaan

bidang ketenagalistrikan. Tentunya ini dengan berkoordinasi

para pegawai yang antusias untuk berswafoto dengannya.

dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

(AMH)

Jonan

dengan

para

pegawai

berlangsung
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Ditjen Gatrik
Tandatangani Perjanjian
Kerja Sama dengan BNSP

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng (kiri) dan
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna
F. Abdurahman (kanan) menandatangani Perjanjian Kerja
Sama pada Rabu (16/8), di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan,
Jakarta

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng dan Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurahman menandatangani
Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
dengan BNSP tentang Harmonisasi Skema Sertifikasi dan Penilaian Uji
Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan.
Penandatanganan tersebut dilakukan saat coffee morning Sosialisasi
Permen ESDM 46/2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan, Rabu (16/8), di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.
Sumarna mengapresiasi harmonisasi antara Ditjen Ketenagalistrikan dan
BNSP ini. Sebelumnya di awal 2017, Sumarna menambahkan, BNSP telah
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Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F.
Abdurahman mengapresiasi harmonisasi antara
Ditjen Ketenagalistrikan dan BNSP

Salah satu tujuan Perjanjian
Kerja Sama antara Ditjen
Ketenagalistrikan dan BNSP ini
adalah terjalinnya kerja sama
dan komunikasi bagi kedua
belah pihak untuk penyetaraan
dan saling pengakuan sertifikasi
kompetensi

melakukan harmonisasi dengan jasa kontruksi sehingga

Ketenagalistrikan dan BNSP ini adalah terjalinnya kerja

sertifikasi jasa konstruksi kini terintegrasi dengan BNSP.

sama dan komunikasi bagi kedua belah pihak untuk
penyetaraan dan saling pengakuan sertifikasi kompetensi.

"Tugas BNSP di hilir adalah memastikan sebelum masuk

Di samping itu, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini

pasar

Tapi

diharapkan ada penyelarasan penilaian uji kompetensi

untuk menuju fase ini, harus ada pengembangan standar

untuk dijadikan sebagai acuan pengujian klasifikasi dan

kompetensi dan diklat berbasis kompetensi. Jika dua pilar ini

kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor bidang

tidak dibangun, sulit bagi BNSP untuk bisa mendapat tenaga

ketenagalistrikan.

kerja,

seseorang

memang

berkompeten.

kerja yang kompeten," ujar Sumarna.
Kedua institusi ini sepakat untuk memperluas lingkup
Lebih lanjut Sumarna menyampaikan bahwa rekognisi

pelaksanaan kerja sama skema sertifikasi dan penilaian

(pengakuan)

tidak

uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan

direkognisi, sertifikasi tidak berfungsi. Oleh karena itu, ada

melibatkan lembaga sertifikasi kompetensi dan pendidikan

penyetaraan dan sebagainya namun yang lebih penting

vokasi/keterampilan atau pelatihan bidang ketenagalistrikan.

adalah rekognisi tenaga teknik ketenagalistrikan," Sumarna

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan

menuturkan.

dapat diperpanjang/diperbarui sesuai kesepakatan kedua

sangat

penting.

"Kalau

kualitas

belah pihak. (AMH)
Salah satu tujuan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen
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Ditjen Gatrik Sosialisasikan

Aturan Standardisasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N. Sommeng saat menyampaikan sambutan pada acara
coffee morning sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan, Rabu (16/8) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta.

Pemberlakuan standar kompetensi pada tenaga teknik

kerja asing yang masuk ke Indonesia, khususnya di era

ketenagalistrikan sangat diperlukan untuk mewujudkan

Masyarakat Ekonomi ASEAN seperti sekarang ini.

Keselamatan Ketenagalistrikan. Dengan memiliki sertifikat
kompetensi tenaga teknik, maka para tenaga kerja di sub

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

sektor ketenagalistrikan memiliki bukti terhadap kemampuan

Kementerian ESDM Andy N. Sommeng saat menyampaikan

formal atas kompetensi yang dimilikinya. Selain itu sertifikat

sambutan pada acara coffee morning sosialisasi Peraturan

kompetensi dapat meningkatkan nilai tambah para tenaga

Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

teknik saat bekerja di luar negeri. Sertifikat kompetensi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Rabu (16/8) di

juga berfungsi sebagai barrier dalam menyeleksi tenaga

kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta.
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Direktur Teknik
dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menyampaikan
paparannya

Menurut

Andy,

Standar

kompetensi

pada

sub

sektor

Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 ini menurut

ketenagalistrikan sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun

Andy

2001 atau 16 tahun yang lalu melalui Keputusan Menteri

Kompetensi

ESDM Nomor 2052K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi

yang

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. "Permen ESDM

Standar Kompetensi lainya, seperti Standar Kompetensi

Nomor 46 Tahun 2017 yang baru diterbitkan ini mencabut

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diberlakukan oleh

Keputusan Menteri tersebut," ungkapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia melanjutkan, perubahan paradigm dalam Permen ESDM

Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kerja progrea 35.000

Nomor 46 Tahun 2017 memberikan dampak pada efisiensi

MW, Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen Pendidikan Dasar

terkait

efisiensi

dan Menengah Kemendikbud telah merintis jalur Link and

pelaksanaan sertifikasi kompetensi, serta sinergi penyiapan

Match antara pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan,

Sumber Daya Manusia (SDM).

dengan usaha ketenagalistrikan. Kerja sama tersebut dimulai

penyederhanaan

standar

kompetensi,

mengatur

juga

Tenaga

diberlakukan

mengenai

Teknik
oleh

harmonisasi

Standar

Ketenagalistrikan

(SKTTK)

Kementerian

ESDM

dengan

sejak melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Dijelaskan kemudian, jumlah standar kompetensi semula

pada tanggal 30 September 2016.

berjumlah 2.795 standar yang disusun berdasar unit
kompetensi telah disederhanakan menjadi kurang lebih

Dalam coffee morning ini juga dilaksanakan penandatangan

400

berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Ketenagalistrikan

okupasi jabatan. Penerbitan Sertifikat Kompetensi semula

Kementerian ESDM dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

berdasarkan satu standar kompetensi, sekarang penerbitan

(BNSP) untuk harmonisasi skema sertifikasi dan penilaian

Sertifikat Kompetensi berdasarkan satu okupasi jabatan.

uji kompetensi bidang ketenagalistrikan. Harmonisasi ini

Okupasi jabatan ketenagalistrikan diberlakukan berdasarkan

bertujuan untuk penyetaraan dan saling pengakuan Sertifikat

Kerangka Kualifikasi kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang

Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi

bersinergi

Kompetensi

standar

kompetensi

dengan

yang

kementerian

disusun

terkait

lainnya

dalam

(Ditjen

Gatrik)

atau

Lembaga

Sertifikasi

menyiapkan SDM berbasis kompetensi ketenagalistrikan

Profesi (BNSP) guna menjawab tantangan percepatan akan

melalui jalur pendidikan vokasi, seperti antara lainBalai

kebutuhan SDM kompeten untuk mendukung pembangunan

Latihan Kerja (BLK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

infrastruktur ketenagalistrikan. (PSJ)

serta Pendidikan Diploma.
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Pojok Peraturan

Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru
Koleksi Perpustakaan Ditjen Gatrik
Bulan Januari - Agustus 2017

No.

Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru
Koleksi Perpustakaan DJK

Status

1.

Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Aktif

2.

Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2017 tentang
Rencana Umum Energi Nasional

Aktif

3.

Peraturan Presiden RI No.47 Tahun 2017 tentang
Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi
Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Aktif

4.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel
Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga
Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Aktif

5.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

6.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi
Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Gas Bumi
Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber
Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
Nomor 50 tahun
2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga
Listrik

8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha
Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman
Modal

Mengubah Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 35/2014

9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.18 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Eergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28
Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Mengubah Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 28/2016

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara
Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan
Tenaga Listrik (Excess Power)

Mencabut Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 03/2015

10.
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Pojok Peraturan
11.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 24 Tahun 2017 Mekanisme Penetapan Biaya
Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero)

Aktif

12.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.27 Tahun 2017 Tingkat Mutu Pelayanan dan
Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga
Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Mencabut Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 33/2014

13.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.33 Tahun 2017 Tata Cara Penyediaan Lampu
Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang
Belum Mendapatkan Akses Listrik

Aktif

14.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga
Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero)

Mengubah Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 28/2016

15.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan
Tenaga Listrik

Dicabut Oleh Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 50/2017

16.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas
Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Mencabut Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 11/2017

17.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Mencabut Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 2052 K/40/
MEM/2001

18.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok
Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Mengubah Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 10/2017

19.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber
Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Mencabut Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 12/2017

20.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No.96 K/73/MEM / 2017 tentang
Perubahan atas Keptusan Menteri ESDM Nomor
7891 K/73/MEM/2016 tentang Tim Percepatan
Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan

Aktif

21.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.1404 K/20/MEM / 2017 tentang Besaran Biaya
Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Tahun 2016

Aktif

22.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No.1750 K/20/MEM /2017 tentang
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi
Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Oleh
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Aktif

23.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Aktif
1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d 2026

Oleh: Dina Andriani, S.Hum.
Pustakawan Madya
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MENURUNKAN
EFEK RUMAH KACA

pada Pembangkit Listrik
dengan Teknologi Post Combustion
Carbon Capture
Gas Rumah Kaca
Jika beberapa tahun terakhir ini anda merasa bumi semakin
panas, selalu berkeringat dan AC harus selalu dinyalakan,
mungkin itulah tanda-tanda pemanasan global. Anda tak
sendiri, para ahli NASA berpendapat suhu bumi memang
meningkat sekitar 0,8 derajat celcius sejak 1880 dan bisa
meningkat jadi 6 derajat ditahun 2100. Peningkatan tersebut
dipengaruhi oleh gas rumah kaca akibat ulah manusia, dan

oksida, dan ozon.

Manusia berperan besar menambah

jumlah gas-gas ini dengan banyaknya karbondioksida yang
dilepas keatmosfer. Semakin banyak karbondioksida yang
dilepas maka jumlah gas rumah kaca akan meningkat,
sehingga akan makin panas di bumi.
Berdasarkan data IPCC 2014, gas rumah kaca terbesar
adalah karbondioksida sebesar 65% yang berasal dari energi
fosil dan proses industri.

itu adalah fakta yang hanya bisa dibantah oleh Donald
Trump.
Pemananasan global adalah dampak dari gas rumah kaca.
Disebut demikian karena bumi seperti sebuah rumah
kaca. Suhunya meningkat karena udara didalamnya tidak
bersirkulasi.

Seumpama kita berada dirumah kaca, yang

tembus sinar matahari. Maka atap dan dinding kaca dari
rumah kaca tersebut memerangkap panas sehingga tak bisa
keluar.
Efek yang mirip terjadi di bumi. Pada bagian lapisan stratosfer
bumi terdapat gas-gas yang menjadi isolator bumi. Gasgas ini sebenarnya berguna, karena tanpanya kita akan
kedinginan. Gas-gas ini menyerap panas dari matahari dan
mengemisikan sebagian kembali ke bumi. Namun gas-gas
tersebut harus berada pada level yang wajar agar efeknya
tidak membuat kita kepanasan.
Gas-gas ini antara lain adalah karbondioksida, uap air, nitrous
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Gambar 1. Proporsi gas rumah kaca. [1]
Sementara itu, ditinjau dari sisi sektor yang menyumbang
gas rumah kaca terbesar adalah listrik dan pemanasan.

Kolom

Gambar 2. Sumber Gas Rumah Kaca berdasarkan sektor. [1]
Gambar 3. Proses Post Combustion Carbon Capture pada
Untuk mengurangi emisi CO2, terdapat 3 cara yang umum

IGCC [4]

digunakan yaitu: menurunkan intensitas energi melalui
efisiensi energi, mengurangi intensitas karbon dengan

Konsep menangkap carbon-nya pada dasarnya sama dengan

penggunaan sumber energi non-fosil dan mengintensifkan

peralatan

Carbon Capture and Storage (CCS) atau dengan kata lain,

kerjanya menggunakan proses absorbsi dengan mengunakan

kita

oleh

amina khususnya Monoethanomine (MEA). Reagen yang

pembangkit atau industri sebelum gas tersebut mencapai

digunakan untuk menangkap karbondioksida disemprotkan

atmosfer.

dari bagian atas reaktor yang disebut absorpstion tower,

menangkap

karbondioksida

yang

dilepaskan

Fluidized

Gas

Desulfurization

(FGD).

Proses

dimana gas buang masuk dari bagian bawah ke atas.
Bagian paling penting dari proses CCS adalah bagaimana

Reagen yang disemprotkan dari atas bercampur dengan

memisahkan CO2 dari gas lain dan kemudian menangkapnya,

gas buang dan karbondioksida yang kemudian di pisahkan

dikarenakan proses tersebut memerlukan energi yang relatif

dengan mengikat secara kimia dengan reagen. Model proses

besar. Telah banyak riset dilakukan untuk meningkatkan

ini dapat memisahkan hingga 90% dari karbondioksida yang

teknologi carbon capture. Terdapat tiga jenis teknologi

terdapat dalam gas buang.[3]

untuk mengurangi emisi CO2 yaitu prapembakaran (precombustion), pascapembakaran (post combustion) dan

Reagen yang sudah bercampur dengan karbondioksida

pembakaran

dikumpulkan

bahan-bakar-oxy

(oxyfuel

combustion).[2]

pada

bagian

bawah

absorption

tower,

Diantara ketiga teknologi carbon capture tersebut yang bisa

sementara gas buang yang telah dibersihkan dilepaskan

diterapkan pada pembangkit eksisting maupun yang baru

secara bebas ke atmosfer. Proses selanjutnya adalah

akan dibangun adalah Teknologi Post Combustion.

memisahkan karbondioksida dengan reagen, sehingga bisa
digunakan kembali oleh sistem. Proses ini membutuhkan

Post Combustion

energi yang relatif besar dikarenakan ikatan molekul
karbondioksida relatif kuat dengan reagen, yang dapat

Post

combustion

carbon

capture

merupakan

metode

menyebabkan turunnya efesiensi hingga 28%. Ini berarti

carbon capture termudah. Pada skema ini ditambahkan

bahwa PLTU super critical yang memiliki efisiensi sampai

sebuah subsistem yang akan menangkap dan memisahkan

45% bisa turun sampai hanya 33% atau kurang pada saat

karbondioksida

proses carbon capture ditambahkan. [3]

dari gas buang sebelum dilepas oleh

pembangkit ke atmosfer. Jenis carbon capture ini adalah
yang paling cocok untuk pembangkit listrik eksisting, karena

Setelah karbondioksida dipisahkan, kemudian dikompress

tidak perlu penyesuaian pada peralatan utama. Hal ini akan

untuk kemudian di transportasikan melalui pipanisassi ke

menjadi penting nantinya jika carbon capture menjadi

fasilitas penyimpanan. Skema pembangkit dengan post-

kewajiban seluruh pembangkit fosil[3].

combustion capture ditunjukkan di bawah ini. [3]
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dan fisikal dan memiliki toleransi terhadap kontaminan dari
gas buang.

Kesimpulan
Dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca maka salah
satu teknologi yang digunakan adalah menangkap langsung
CO2. Teknologi terkait dengan carbon capture terdiri atas
tiga jenis, yaitu Post-Combustion, Pre-Combustion dan
Oxifuel Combustion.
Teknologi-teknologi

tersebut

disesuaikan

dengan

jenis

pembangkit yang akan digunakan. Pre-Combustion lebih
tepat digunakan untuk IGCC, sementara post-combustion
dan oxyfuel combustion dapat digunakan untuk PLTU dan
Gambar 4. Proses post-combustion carbon capture

PLTG. Teknologi yang dapat digunakan untuk pembangkit
eksisting adalah Post-combustion carbon capture namun

Tantangan

utama

post-combustion

capture

adalah

memisahkan CO2 dengan nitrogen dalam gas buang. Pada

memiliki kelemahan tingginya energi yang diperlukan untuk
proses tersebut.

area ini riset dan pengembangan difokuskan pada sovent
terbaru, solid sorben dan sistem membrane. Selain itu

Teknologi carbon capture telah digunakan pada beberapa

terdapat konsep gabungan yaitu teknologi hybrid yang

industri, namun penggunaan khusus untuk pembangkit skala

secara efisien menggabungkan teknologi.

besar belum secara komersial dapat dilaksanakan mengingat
biaya yang tinggi. Riset dan pengembangan teknologi yang

Solvent-based CO2 capture terdiri atas proses absorbsi

lebih murah masih dalam tahap penelitian.

kimiawi dan fisikal dari CO2 dari gas buang. Cairan absorbsi
dapat digunakan kembali dengan meningkatkan suhu atau
mengurangi tekanan untuk memutuskan ikatan absorben

Daftar Pustaka

dan CO2. Sistem ini berpotensi menangkap CO2 pada

[1]EPA. (2017, 23 Agustus 2017). Global Greenhouse

konsentrasi tinggi dengan sistem solvent yang secara

Gas Emissions Data. Available: https://www.epa.gov/

komersial tersedia. Riset dan pengembangan termasuk

ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

advanced solvent yang mensyaratkan energi yang lebih

[2]A. A. Olajire, "CO2 capture and separation technologies

rendah dibandingkan dengan menggunakan sistem amine,

for end-of-pipe applications – A review," Energy, vol. 35,

disamping itu sistem ini lebih tahan terhadap impuritas pada

pp. 2610-2628, 6// 2010.

gas buang.

[3]P. Breeze, Coal-Fired Generation: Academic Press, 2015.
[4]NETL. (2017, 4 July). Post-Combustion CO2 Capture.

Sorben

juga

sedang

diteliti

untuk

penggunaan

post-

combustion CO2 capture dan berpotensial menawarkan
kelebihan

dibandingkan

dengan

proses

Available: https://www.netl.doe.gov/research/coal/carboncapture/post-combustion

menggunakan

aqueous solvent based (misalnya, energi yang diperlukan
lebih rendah). Tujuan riset dan pengembangan mencakup
sorben tahan lama yang berbiaya murah dan memiliki
selektifitas CO2 yang tinggi, kapasitas asorbsi yang tinggi
dan dapat bertahan dalam beberapa kali proses pemakaian.
CO2 capture berbasis membran menggunakan material
dengan

permeabilitas

yang

bisa

melewatkan

media

transport dan memisahkan CO2 dari gas buang. Riset dan
pengembangannya

mencakup

pengembangan

membran

berbiaya murah namun memiliki daya tahan lebih lama,
perbaikan permeabilitas dan selektifitas, stabilitas thermal
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Oleh: Ahmad Amiruddin
Inspektur Ketenagalistrikan Muda

Warta Kita

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Hadiri the 5th PEIC BIMP-EAGA
dan Workshop Energi Terbarukan
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin

dapat didorong realisasinya dan mengharapkan dukungan

Sitompul menghadiri rangkaian pertemuan the 5th Power

mitra semacam Asian Development Bank (ADB). Proyek ini

and Energy Infrastructure Cluster (PEIC) dalam kerangka

sebagai model yang dapat diduplikasi untuk interkoneksi

kerjasama sub-regional ASEAN yaitu Brunei Darussalam -

yang layak implementasi di masa mendatang.

Indonesia - Malaysia - the Philippines East ASEAN Growth
Area (BIMP-EAGA) serta Workshop Energi Terbarukan dan

Dalam workshop di hari Rabu (26/7), Kepala Sub-Direktorat

kunjungan teknis yang berlangsung pada tanggal 26-28 Juli

Kerjasama Ketenagalistrikan Afrizal menyampaikan paparan

2017 di Bintulu, Serawak, Malaysia.

tentang “Electrify Indonesia by the Frontiers”. Judul ini
mengemuka untuk mengakomodasi Program Nawa Cita

Dalam sambutan pembukaan, PEIC Chairman Leonido J.

Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun Indonesia dari

Pulido, menjelaskan hasil utama PEIC ke-4 yang berlangsung

Pinggiran denga Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa

tanggal 27 Juli 2016 di Manado, Indonesia, yaitu: studi proyek

dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

interkoneksi listrik lintas negara, pengembangan proyek
energi terbarukan, listrik perdesaan, dan promosi program

Selanjutnya pertemuan ke-5 Power and Energy Infratsructure

efisiensi dan konservasi energi. Leonido mengharapkan

Cluster (PEIC) BIMP-EAGA berlangsung pada hari Kamis

melalui workshop dan pertemuan para peserta dapat berbagi

(27/7) dibuka oleh Leonido J. Pulido. BIMP-Facilitation

ide, pengetahuan dan pengalaman mengembangkan listrik

Center (FC) melaporkan hasil penting pertemuan PEIC ke-4

perdesaan melalui pemanfaatan energi terbarukan yang

yang berlangsung pada 27 Juli 2016 di Manado, Indonesia,

tersedia secara lokal.

tentang prioritas koneksi listrik dalam wilayah masingmasing negara BIMP (enclave) dan pra-studi kelayakan

Selanjutnya Stephen Rundi Anak Utom, Minister for Utilities

interkoneksi listrik lintas batas, dan sejumlah proposal

Sarawak, mengucapkan selamat datang kepada seluruh

inisiatif kerjasama yang akan dilakukan.

delegasi yang menempuh perjalanan panjang untuk tiba
di Bintulu. Ia menyampaikan bahwa melistriki masyarakat

Kegiatan terakhir dalam rangkaian pertemuan tersebut

merupakan pekerjaan yang sangat menantang dan dilakukan

adalah meninjau proyek listrik perdesaan menggunakan

dengan usaha terbaik. Stephen mendorong dinamika BIMP-

Solar Home System (SHS) di Rumah Irai, Bintulu. Akses ke

EAGA mampu menciptakan hasil yang konkrit melayani

Rumah Irai hanya dapat dilakukan dengan perjalanan dua

masyarakat

perbatasan

jam menggunakan speedboat dari Kota Bintulu ke arah hulu

masing-masing negara BIMP, dan sekaligus memastikan

Sungai Binyo Sebauh. Delegasi disambut oleh tuan rumah

relevansinya dengan pengembangan jangka panjang untuk

Irai dengan baik dan tuan rumah membagi pengalamannya

ASEAN.

yang memberi tanggapan positif atas program Sarawak

di

perdesaan

dan

khususnya

Alternative Rural Electrification Scheme (SARES) yang
Stephen

menyambut

baik

proyek

interkoneksi

antara

mampu menyediakan listrik 24 jam secara off grid dengan

Serawak – Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh kedua entitas

PLTS Terpusat sehingga masyarakat yang berada diplosok

bisnis (Serawak Energy Berhad dan PLN) dan didukung

dapat menikmati listrik dengan harga yang terjangkau dan

oleh kedua pemerintahan telah resmi beroperasi komersial

mudah operasionalnya. (RBS/AMH)

satu setengah tahun sejak Januari 2016. Ia mengharapkan
keberhasilan proyek ini bukanlah proyek tunggal, namun
sejumlah inisiatif proyek interkoneksi yang layak dilakukan
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Pengaruh Sistem Pentanahan/
Grounding pada Instalasi
Rumah Tangga terhadap
Pengukuran kWh Meter
Prabayar
Hampir seluruh pengguna listrik di rumah-rumah pasti tidak

Secara umum saat ini terdapat 2 (dua) jenis kWh meter yang

asing dengan peralatan kWh meter milik PT PLN (Pesero)

dipasang oleh PT PLN (Persero) pada pelanggan golongan

atau

dengan

tarif R1 dan R2 yaitu jenis kWh meter pascabayar dan kWh

istilah meteran PLN. Pada tulisan ini akan dibatasi pada

meter prabayar. Pada kWh meter pascabayar konsumen

pembahasan terkait pada meteran listrik untuk instalasi

menggunakan tenaga listrik dahulu kemudian tagihan listrik

listrik rumah tangga 1 fase dengan golongan tarif R1 dan R2.

akan diberikan di akhir bulan sesuai dengan penggunaan

yang

sering

disebut

masyarakat

awam

yang diketahui dari selisih angka pada kWh meter antara
angka tercatat bulan sebelumnya dengan angka yang
tertera pada bulan tagihan. Sedangkan pada kWh meter
prabayar konsumen menggunakan tenaga listrik dengan
membeli listrik dalam bentuk nomor token yang diisikan di
kWh meter prabayar sehingga menambah jumlah kWh yang
dapat digunakan oleh konsumen.
Sistem pentanahan/grounding pada konsumen listrik PT PLN
(Persero) tarif R1 dan R2 kebanyakan menggunakan tipe
pentanahan TN-C-S (Terre Neutral - Combined - Separate)
yang mana menggabungkan antara kabel netral dan kabel
grounding pada Kotak Hubung Bagi setelah kWh meter
sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Panel MCB Setelah kWh meter
Gambar 1. kWh Meter PT PLN (Persero) (1). kWh meter
pascabayar (2). kWh meter prabayar
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mengurangi jumlah daya/kWh yang dapat dipakai konsumen
sesuai dengan hasil perhitungan. Hal tersebut merupakan
kondisi ideal dari instalasi dimana kondisi sistem distribusi
dalam kondisi berimbang setiap fasenya. Prakteknya tidak
akan tercapai kondisi ideal dimana arus pada fase R, Fase
S dan fase T pada sistem distribusi sebagaimana pada
Gambar 3 berimbang, kondisi tidak berimbang tersebut
menyebabkan adanya arus pada sisi Netral (IN).
Apabila sistem pentanahan menggunakan sistem TN-C-S
maka akan ada arus yang mengalir dari sisi Netral menuju

Gambar 3. Konfigurasi Umum Pengkabelan sistem
Distribusi ke Konsumen PT. PLN (Persero)

ke Grounding yang juga melewati kWh Meter sebagai mana
terlihat pada Gambar 5 berikut,

Kondisi sistem distribusi sebagaimana yang tergambar pada
Gambar 3 merupakan kondisi yang biasa ditemui pada
instalasi distribusi milik PT PLN (Persero) yang menyuplai
tegangan 220 V menuju konsumen PT PLN (Persero).
Sumber listrik dari pembangkit merupakan listrik tegangan
AC dengan 3 (tiga) Fase yang biasanya dialirkan dari
pembangkit ke sistem transmisi Tegangan Tinggi bertegangan
150 kV – 500 kV lalu diturunkan tegangannya pada sistem
distribusi menjadi 20 kV dan terakhir diturunkan menjadi
220 V tegangan Fase-Netral dan disalurkan ke Konsumen
PT PLN (persero). Listrik Digunakan oleh Konsumen untuk
menyalakan peralatan listrik yang ada dirumah seperti
terlihat pada Gambar 4, maka arus listrik akan mengalir dari
sambungan Fase menuju ke peralatan listrik dan kemudian
kembali ke sambungan Netral.

Gambar 5. Aliran Arus Saat ada Arus di Sisi Netral
Kondisi yang tidak ideal tersebut tentu akan menyebabkan
kondisi yang tidak ideal juga pada alat ukur kWh meter.
Pada kWh meter pascabayar/kWh meter Analog kondisi
tersebut tidak berpengaruh karena pengukuran didasarkan
putaran akibat arus eddy yang timbul dari arus pada sisi
fase, kalaupun terjadi arus yang besar pada sisi Netral yang
melebihi arus fase maka pada kWh analog sudah dilengkapi
dengan magnet permanen yang menjaga agar tidak terjadi
putaran piringan dengan arah yang berlawanan.
Kondisi berbeda yang dialami oleh kWh meter prabayar/
kWh meter digital, keadaan yang tidak ideal ini memberikan
efek perhitungan penggunaan tenaga listrik yang kurang
tepat karena pada kWh meter digital terdapat sensor arus

Gambar 4. Aliran Arus Saat Penggunaan Listrik
kWh meter akan mengukur jumlah penggunaan tenaga
listrik berdasarkan arus yang mengalir serta tegangan yang
digunakan. kWh meter pascabayar akan berputar piringan
aluminium untuk menghitung jumlah pemakaian daya listrik,
sedangkan kWh meter prabayar akan memproses informasi

yang ditempatkan di kedua sisi baik fase maupun netral
sehingga saat ada arus di sisi netral maka ada kemungkinan
data tersebut akan diproses untuk perhitungan penggunaan
daya dan membuat perhitungan menjadi tidak tepat.
Kondisi ini akan sangat terlihat justru saat konsumen tidak
menggunakan listrik sama sekali sebagaimana tergambar
pada Gambar 6 berikut.

dari sensor arus dan sensor tegangan yang kemudian akan
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Gambar 6. Aliran Arus Saat ada Arus di Sisi Netral dan

Gambar 7. Stop Kontak L(Line/Fase), PE (Grounding),
N (Netral)

Kondisi Peralatan Listrik “OFF”
Saat konsumen mematikan seluruh peralatan listrik, maka
Arus di sisi netral akan mengalir ke sisi Grounding dan
melewati sensor arus yang ada di kWH meter digital dan
dihitung sebagai pemakaian tenaga listrik. Hal inilah yang
dapat merugikan dari sisi konsumen karena arus disisi netral
yang timbul pada sistem distribusi untuk beban rumah
tangga berkisar rata-rata dari 0,5 Ampere – 2 Ampere yang
artinya apabila dihitung menggunakan tegangan reverensi
dari sensor tegangan sebesar 220 V dan Cos Phi 0,9, maka
setidaknya

konsumen

akan

seolah-olah

menggunakan

tenaga listrik sebesar 99 watt – 396 watt per jam atau
sekitar sebesar 2,37 – 9,5 kWh per hari atau jika tarif per
kwh adalah Rp. 1490/kWh maka sebesar Rp. 3.531 – Rp.
14.155 per hari atau Rp. 105.930 – Rp. 424.650 per bulan.
Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi ketidaktepatan
pengukuran penggunaan tenaga listrik akibat dari sistem
Grounding pada kWh meter prabayar, yaitu :
1.Mengubah

sistem

grounding

dari

instalasi.

Sistem

TN-C-S harus diubah menjadi sistem TT (Double Terre) yaitu
memisahkan antara sambungan netral dengan grounding
pada panel hubung bagi (PHB)/kotak MCB, kemudian
menambah sambungan grounding pada stopkontak di
seluruh rumah dan disambungkan dengan sambungan
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(Double Terre)
2.Sistem grounding yang sebelumnya menggunakan sistem
TN-C-S yang dipasang pada sambungan setelah kWh meter
maka perlu diubah sistem TN-C-S dipasang pada sebelum

Grounding yang sebelumnya adalah menggunakan sistem

grounding ke tanah yang sudah ada.

Gambar 8. Instalasi Rumah Dengan Grounding Sistem TT

kWh meter atau dengan kata lain menghubungkan kabel
netral ke grounding sebelum masuk ke kwH meter seperti
terlihat gada Gambar 9 berikut. Alternatif solusi ini adalah
solusi yang lebih efektif dari sisi pembiayaan karena hanya
perlu mengubah sambungan kabel grounding ke sisi netral
sebelum kWh meter, hanya saja memerlukan persetujuan
dari pihak PT. PLN (Persero) untuk melakukan alternatif
solusi ini.

Kolom

Referensi:
1.PUIL- 2000
2.http://blog.kangmiftah.com/2015/06/cara-kerjameteran-listrik-kwh-meter.html
3.http://ibnubahrulrama.blogspot.co.id/2013/11/kwhmeter-dugunakan-untuk-mengukur.html
4.http://pneuhiver.info/energy-meter-circuit-diagram/
5.https://direktorilistrik.blogspot.co.id/2013/10/jenis-jenispentanahan-sistem-grounding.html
Penulis

Elif Doka Marliska ST, MT
Gambar 9. Instalasi Rumah Dengan Grounding Sistem
TN-CT pada sisi kabel sebelum masuk Kwh meter
Kondisi ketidaktepatan pengukuran kWh meter Prabayar
yang

terjadi

saat

ini

sebenarnya

bukan

sepenuhnya

tanggung jawab PT. PLN (Persero) karena wilayah tanggung
jawab PT PLN (Persero) berada sampai dengan instalasi kWh
meter sedangkan instalasi setelah kWh meter merupakan
tanggung jawab konsumen. Yang menjadi tanggung jawab
PT PLN (Persero) adalah adanya sosialisasi/kesepakatan
dengan pihak konsumen tentang spesifikasi instalasi rumah
yang benar disesuaikan dengan PUIL-2000 dan sistem
pengukuran kWh meter milik PT. PLN (Persero) agar tidak

Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Muda

merugikan kedua belah pihak baik pihak konsumen maupun
pihak PT PLN (Persero).
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PENURUNAN SUSUT (LOSSES)

TIDAK HARUS
DENGAN
INVESTASI BESAR
Susut jaringan tenaga listrik atau yang sering dikenal “losses”

dimana hal ini memerlukan investasi yang cukup besar.

merupakan salah satu persoalan yang tak bisa terpisahkan
dalam pengusahaan tenaga listrik.   Secara definisi susut

Upaya penurunan susut tidak harus dengan investasi besar

jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang

(Susut Teknis). Untuk penurunan susut non-teknis yaitu

diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke

mengurangi pemakaian listrik ilegal melalui Penertiban

pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan

Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak memerlukan investasi

untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian

yang besar tetapi yang dibutuhkan adalah usaha yang

energi listrik.

sungguh-sungguh dan juga ketelatenan dari personil unit
terdepan PT PLN (Persero) di tingkat paling bawah.

Susut jaringan tenaga listrik dapat dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu susut teknis dan susut nonteknis. Secara teknis susut

Gambar 1. kWh Terselamatkan Hasil Pelaksanaan P2TL

jaringan disebabkan oleh sifat material jaringan, gangguan

Tahun 2016

jaringan distribusi, trafo dan penghantar yang overload,
dan drop pada tegangan ujung jaringan. Sedangkan susut
nonteknis antara lain disebabkan oleh pemakaian listrik
ilegal.
Dapat disimulasikan dengan revenue requirement PT PLN
(Persero) tahun 2016 sekitar Rp 300 trilliun, maka susut
sebesar 1% setara dengan Rp 3 trilliun yang berarti bahwa
dengan melakukan upaya penurunan susut sebesar 1%,
akan diperoleh penghematan biaya sebesar Rp 3 trilliun
tersebut.
Untuk itu, Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk
terus melakukan upaya penurunan susut jaringan, karena
susut dapat menjadi cerminan efisiensi dalam pengusahaan

Sebagai gambaran hasil pelaksanaan P2TL berdasarkan

tenaga listrik salah satu cara atau langkah-langkah dalam

laporan dari PT PLN (Persero) yang disampaikan ke Direktorat

rangka efisiensi pengusahaan tenaga listrik melalui program

Jenederal Ketenagalistrikan tahun 2016 sesuai Gambar 1 di

penurunan susut jaringan atau losses.

atas, rata-rata kWh yang diselamatkan sebesar 27,8 juta
kWh/bulan. Apabila diasumsikan Rp/kWh harga Tarif tenaga

Dalam upaya penurunan susut di sisi teknis diperlukan

Listrik (TTL) Keekonomian sebesar Rp. 1.467/kWh, maka

adanya peningkatan kualitas jaringan dan juga penambahan

dapat diartikan bahwa PT PLN (Persero) telah melakukan

jaringan termasuk trafo distribusi ataupun trafo sisipan baru,

efisiensi sebesar Rp. 40,8 Milliar/ bulan.
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Selain bertujuan untuk mengurangi susut non-teknis, P2TL

Penulis:

juga bertujuan untuk menghindari terjadinya bahaya listrik
terhadap masyarakat (kebakaran, tersengat aliran listrik dan
kerusakan peralatan) dan meningkatkan keandalan tenaga
listrik bagi masyarakat. Gambar 2 dibawah ini merupakan
penjelasan pelaksanaan pemeriksaan lapangan P2TL
Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan P2TL

Andi Kurniawan
Inspektur Ketenagalistrikan

Namun, dalam hal ini pemerintah tetap harus melakukan
pengawasan
(Persero)

agar

dalam

melaksanakan

pelaksanaan
dengan

P2TL,

PT

PLN

profesionalisme

dan

mengimplementasikan peraturan yang berlaku sehingga
mencapai tujuan dari pelaksanaan P2TL dengan baik tetapi
tidak merugikan pelanggan.
Referensi :
-Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 44/
PMK.02/2017 tentang tata cara penyediaan, penghitungan,
pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik;
-Peraturan

Direktur

Jenderal

1257.K/20/DJL.3/2013

Tata

Ketenagalistrikan
Cara

Nomor:

Permohonan

dan

Penetapan Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik Pada PT
PLN (Persero);
-Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088.Z.P/
DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL).
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Tips

Menghilangkan

KEJENUHAN
di Tempat Kerja

Kegiatan sehari-hari di kantor yang monoton dapat membuat
anda merasa jenuh dan bosan. Mungkin hampir semua
pekerja pernah merasakan hal yang sama. Apabila dibiarkan,
kejenuhan dapat menganggu produktivitas dan efektivitas
waktu kerja. Cobalah beberapa trik dalam menyiasati rasa
kejenuhan anda di tempat kerja.

2.Mengobrol Dengan Rekan Kerja
Jika orang di dekat anda tidak terlihat sibuk, mulailah
pembicaraan untuk mengisi kebosanan anda. Tentunya hal
ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu
suasana kantor. Selain mengisi kebosanan anda, hal ini juga
membangun kerja sama dan lingkungan kerja.

1.Atur Ulang Meja Kerja Anda
Lingkungan

kerja

anda

adalah

salah

satu

hal

yang

mempengaruhi mood kerja. Sebuah meja kerja yang
membosankan, kecil dan berantakan tentu akan membuat
anda merasa jenuh. Anda dapat memberikan dekorasi seperti
foto keluarga, tanaman atau miniatur berwarna-warni yang
dapat memberikan rasa nyaman. Hal lain yang anda dapat
lakukan adalah bersihkanlah meja kerja jika Anda bosan, hal
ini akan mengisi waktu dengan cepat. Lalu jika meja kerja
anda sudah bersih, cobalah untuk mengatur penyimpanan
file-file dalam komputer. Suasana dan lingkungan yang
baru akan membuat pikiran anda merasa fresh dan kembali
bersemangat.

Ngobrol dengan rekan kerja juga bisa menghilangkan
suntuk

3.Eksplorasi Lingkungan Kerja
Anda
Cobalah mengenali lingkungan kerja anda. Mungkin anda
selama ini belum tahu apabila terdapat fasilitas seperti ruang
olahraga atau perpustakaan. Hal lain yang dapat dilakukan
adalah dengan berkenalan dengan kolega hingga atasan.
Gunakan waktu luang untuk membangun persahabatan
antar rekan kerja. Anda juga dapat mengunjungi bagian lain
untuk mengenal kantor lebih dalam. Keuntungannya, anda
dapat mengenal orang baru dan mengetahui hal-hal baru
yang dapat membuat lebih betah pada pekerjaan.
Meja kerja yang ditata ulang bisa mengubah mood
jadi lebih baik
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Cobalah kenali lingkungan kerja Anda dengan
mengeksplor tempat yang belum pernah Anda
kunjungi, seperti perpustakaan kantor misalnya

4.Istirahat dan Bersantai Sejenak
Memanfaatkan kejenuhan untuk mengistirahatkan otak
merupakan hal yang baik untuk peningkatan produktivitas.
Janganlah terlalu memikirkan suatu masalah dan bersantailah
sejenak. Perhatikan sekitar dan anggaplah waktu jenuh
sebagai sesuatu yang berharga. Coba dengarkan lagu favorit
anda agar pikiran kembali rileks.

Minum teh atau kopi dapat meningkatkan mood agar
kembali semangat bekerja

Kejenuhan dan kebosanan di tempat kerja bisa datang
kapanpun dan itu merupakan hal yang wajar terjadi. Tapi
hal tersebut jangan anda jadikan sebagai alasan untuk
Mendengarkan lagu dapat membuat pikiran kembali
rileks

bermalas-malasan di kantor ya. Semoga dengan beberapa
tips tersebut dapat mengatasi rasa jenuh anda apabila di
kantor. (UH)

5.Buatlah Snack, Kopi atau Teh

Sumber gambar: Google

Makan cemilan, minum kopi atau teh, adalah salah satu hal
favorit di beberapa tempat kerja. Hal ini juga dapat membantu
Anda dalam mengatasi rasa bosan saat bekerja, karena
selain meningkatkan mood, hal ini juga akan memotivasi
Anda untuk bekerja kembali. Selalu sediakan camilan ringan
favorit di laci kerja, apabila anda sedang jenuh makanlah
camilan tersebut agar mood anda kembali baik.
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Resensi Buku

Judul: Teknik Tegangan Tinggi: Prinsip
dan Aplikasi Praktis
Pengarang: I Made Yulistya Negara
Data Terbit: Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013
Data Fisik: xiv, 160 hlm.

Judul: Strategi Menyiasati Pemeriksaan
Pengarang: Sumardjo
Data Terbit: Jakarta: Cipta Karya, 2012
Data Fisik: xii, 386 hal.

Jika

Auditing

kita

mendiskusikan

tegangan

tinggi,

maka

(pemeriksaan)

lagi

dikalangan

kampus dan para akademisi. Tetapi, auditing atau fungsi

karena

tinggi

apalagi

asing

penyaluran tenaga listrik. Hal ini tidaklah keliru,
tegangan

luas,

tidak

kecenderungan yang kita diskusikan adalah sistem
perkembangan

masyarakat

sudah

masyarakat

dimulai

pengawasan masih menjadi bahan seloroh yang kurang

dengan keinginan membangkitkan tegangan tinggi

populer bahkan dipandang sedikit sinis (miring) atau

untuk kemudahan penyaluran tenaga listrik. Jika kita

sumir. Akan tetapi apabila dikaji dari siklus manajemen,

mendiskusikan lebih detil ternyata aplikasi tegangan

pengawasan merupakan tahapan akhir tetapi juga dapat

tinggi sering kita jumpai pada keseharian. Seperti yang

berubah, bergeser menjadi tahap awal untuk menyusun

sangat umum kita jumpai adalah mesin printer dan

rencana perbaikan atau penyempurnaan.

mesin fotokopi yang ternyata menggunakan tegangan
tinggi DC.

Buku

Menyiasati

Pemeriksaan

ini

diarahkan

tidak

saja terbatas kelompok akademisi, tetapi lebih luas
Buku Teknik Tegangan Tinggi terdiri dari tiga bagian

lagi masyarakat awam, diarahkan pula para praktisi,

besar

tentang

auditor pemula maupun senior dengan harapan muatan

pengujian

pergeseran kesan dari "polisi" menjadi konsultan dapat

yakni

bagian

pertama

membahas

pembangkitan

tegangan

tinggi

material

peralatan

tegangan

dan

untuk

bagian

lebih cepat merambat ke semua lapisan masyarakat

kedua menguraikan dengan detil bahan-bahan isolasi

tinggi,

sehingga fungsi pengawasan lebih cepat mendapat

tegangan tinggi beserta proses kegagalannya. Bagian

tanggapan dan support dalam pelaksanaan tugasnya.

akhir dari buku ini membahas tentang gejala dan
fenomena transien atu gejala tegangan lebih pada

Beberapa

teknik tegangan tinggi. Buku ini ditujukan untuk para

mendasar, dimaksudkan sebagai tanggapan sekaligus

subbahasan

disajikan

mahasiswa teknik elektro, praktisi dan profesional yang

usaha untuk pemeriksa sebagai pedoman bersikap

ingin mempelajari prinsip fenomena tegangan tinggi

dan utamanya berperilaku dalam pelaksanaan tugas,

dan aplikasi praktisnya.

sehingga keluhan auditee dalam memberikan support
pemeriksaan semakin kurang.

Resensi oleh:
Ernawaty, S.Sos. (Pustakawan Madya)
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detail

dan

Infografis
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Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
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