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Di era pandemi seperti ini, Buletin Ketenagalistrikan berkomitmen
menyediakan informasi segar kepada para pembaca setia. Pandemi Covid-19
tidak menyurutkan semangat kami memberikan informasi triwulanan kepada
anda, melalui media yang kami bagikan kepada stakeholder, maupun e-book
yang dapat diunduh di website Ditjen Ketenagalistrikan.
Dalam Tajuk Buletin Ketenagalistrikan Edisi XVI Volume XVI ini, Tim Redaksi
menyajikan program pemerintah terkait stimulus keringanan tagihan
listrik di era pandemi Covid-19. Melalui kebijakan keringanan tagihan
listrik bagi masyarakat paling terdampak tersebut, pemerintah hadir
untuk meringankan beban masyarakat. Secara kumulatif, dana stimulus
yang disediakan Pemerintah dalam rangka menghadapi dampak Covid-19
kepada konsumen PLN berupa diskon tarif, pembebasan ketentuan rekening
minimum, dan pembebasan biaya beban/abonemen sebesar Rp 11,02 Triliun.
Dalam Liputan Khusus, Redaksi mengangkat pengenalan Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan Bermotor Listrik (SPBKLU) yang prototipenya ada di
Gedung Kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Pengenalan SPBKLU ini juga dalam
rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastuktur
Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai kepada
masyarakat.
Anda juga dapat membaca kolom yang ditulis oleh Ahmad Amiruddin,
Inspektur Ketenagalistrikan Madya Ditjen Ketenagalistrikan bertajuk Angin
Segar Energi Terbarukan dari Sulawesi. Semoga tulisan-tulisan kami dapat
memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Syarat Teknis :
1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata
Syarat Umum:
1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum
misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto
dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat
naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

Buletin Ketenagalistrikan| September 2020 |

3

DAFTAR ISI

4 | September 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Buletin Ketenagalistrikan
Buletin Ketenagalistrikan
| September
| Juni2020
2020|

5
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Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengeluarkan kebijakan
memberikan keringanan tagihan listrik bagi masyarakat. Pemerintah
menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan
pemberian stimulus yang terdiri dari:
1. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang
pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi:
•
Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S-2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA);
•
Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B-1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA); dan
•
Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas);
•
dan pelanggan membayar sesuai penggunaan energi listriknya;
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2.

Pembebasan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL);

3.

Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:
• Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA);
• Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA); dan
• Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/900 VA);

Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada butir 1 s.d butir 3 tersebut
berlaku untuk rekening bulan Juli
sampai dengan Desember 2020.
Perhitungan pembebasan penerapan
ketentuan rekening minimum dan
pembebasan biaya beban atau
abodemen untuk rekening bulan
Juli yang telah dibayarkan, menjadi
pengurang perhitungan rekening bulan
berikutnya dan diselesaikan paling
lambat pada perhitungan rekening
bulan Oktober 2020.
Pelanggan PLN yang penerima
stimulus tersebut diperkirakan
sebanyak 1,26 juta pelanggan yang
terdiri dari golongan pelanggan Sosial
sebanyak 661 ribu pelanggan,

Bisnis sebanyak 566 ribu pelanggan,
dan Industri lebih dari 29 ribu
pelanggan. Kebutuhan dana yang akan
dialokasikan untuk stimulus tersebut
diperkirakan sekitar Rp 3,07 Triliun.
Sebelumnya, Pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan untuk
membantu masyarakat miskin
dan sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) melalui Keputusan
Menteri ESDM Nomor 139K/26/
MEM/2020 tentang Penetapan Diskon
Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN
(Persero) dalam rangka Menghadapi
Dampak Corona Virus Disease 2019
(Covid -19), berupa pemberian diskon
tagihan listrik kepada konsumen, yang
meliputi Rumah Tangga golongan tarif

R.1/450 VA diskon 100% dan Rumah
Tangga golongan tarif R.1/900 VA
subsidi diskon 50% selama 6 bulan
(April-September 2020); dan Bisnis
Kecil B.1/450 VA dan Industri Kecil
I.1/450 VA diskon tagihan listrik 100%
selama 6 bulan (Mei-Oktober 2020).
Kebijakan tersebut sebagai wujud
kehadiran negara bagi masyarakat
yang terdampak pandemi. Secara
kumulatif, dana stimulus yang
disediakan Pemerintah dalam rangka
menghadapi dampak Covid-19 kepada
konsumen PLN berupa diskon tarif,
pembebasan ketentuan rekening
minimum, dan pembebasan biaya
beban/abonemen sebesar Rp 11,02
Triliun. (Tim Komunikasi ESDM)
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Upaya Pemerintah
Bantu Masyarakat melalui Stimulus Ekonomi
Subsektor Ketenagalistrikan

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/7/2020), di Jakarta.

Untuk membantu masyarakat
menghadapi dampak pandemi
COVID-19, Pemerintah melakukan
upaya-upaya meringankan beban
masyarakat dengan mengeluarkan
stimulus ekonomi, termasuk
pada subsektor ketenagalistrikan.
Kementerian ESDM melalui
Ditjen Ketenagalistrikan telah
menginstruksikan kepada PT
PLN (Persero) terkait mekanisme
pelaksanaan pemberian diskon tarif
Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis,
dan Industri sebagai bagian stimulus
ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Keringanan tagihan listrik ini diberikan
kepada pelanggan rumah tangga daya
450 VA (R1/TR 450 VA) dengan diskon
100% dan pelanggan rumah tangga
daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA)
dengan diskon 50% dari April hingga
September 2020. Selain itu, pelanggan
bisnis kecil daya 450 VA (B1/450 VA) dan
industri kecil daya 450 VA (I1/450 VA)
juga mendapat diskon 100% dari Mei
hingga Oktober 2020.

8 | September 2020|Buletin Ketenagalistrikan

“Stimulus ini sebagai upaya kita,
sebagai representasi dari negara hadir
untuk ikut membantu saudara-saudara
kita yang terdampak, kemudian juga
untuk yang bergerak di UMKM (Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah-red), serta
paket stimulus lanjutannya berupa
bantuan untuk kalangan sosial, bisnis,
dan industri yang lebih besar,” ujar Rida
dalam konferensi pers secara virtual,
Kamis (30/7/2020), di Jakarta.

Tajuk Utama
Rida menyebut Pemerintah kembali memberikan keringanan tagihan listrik sebagai berikut:
1. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang
pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan
bagi:
A.

Pelanggan Golongan Sosial daya 1300 VA ke atas (S2/1300 VA s.d. S-3/> 200 kVA)

B.

Pelanggan Golongan Bisnis daya 1300 VA ke atas (B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA)

C.

Pelanggan golongan Industri daya 1300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000

		

kVA ke atas)

2. Pembebasan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus 		
disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:
A.

Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d.

		S-1/900 VA)
B.

Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA)

C.

Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/900 VA)

“Karena ada masukan dari kalangan
industri yang terdampak, seperti
pengusaha hotel, dan juga dari
golongan sosial seperti masjid atau
gereja yang jemaahnya tidak ada
sementara biaya operasionalnya
sedikit banyak membebani mereka,
pemerintah memutuskan untuk
memberikan stimulus berupa
pembebasan penerapan ketentuan
minimum,” Rida menjelaskan.

Keringanan ini berlaku untuk rekening
bulan Juli hingga Desember 2020.
Perhitungan pembebasan penerapan
ketentuan rekening minimum dan
pembebasan biaya beban atau
abonemen untuk rekening bulan
Juli yang telah dibayarkan, menjadi
pengurang perhitungan rekening bulan
berikutnya dan diselesaikan paling
lambat pada perhitungan rekening
bulan Oktober 2020.

Dengan stimulus ini, pelanggan hanya
membayar sesuai penggunaan energi
listriknya.

“PLN dijamin tidak rugi karena
selisihnya ditanggung oleh negara,”
Rida menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Rida
juga memaparkan pertumbuhan
konsumsi listrik secara kumulatif
year on year (yoy) s.d. Juni 2020
sebesar 0,96%. Kumulatif yoy s.d.
Juni 2020 dihitung dari pertumbuhan
kumulatif Juni 2020 (Januari-Juni
2020) terhadap Juni 2019 (Januari-Juni
2019). Rinciannya adalah rumah tangga
9,84%, bisnis -6,68%, industri -7,18%,
sosial -1,13%, pemerintah 1%, dan
lainnya termasuk curah dan pelayanan
khusus 42,92%. (AMH)
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Stimulus Keringanan Tagihan Listrik
Ringankan Beban Industri Akibat Pandemi

https://www.freepik.com/

https://www.freepik.com/

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan stimulasi keringanan tagihan listrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah
memberikan stimulasi keringanan tagihan listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero)
golongan rumah tangga 450 VA, 900 VA bersubsidi, pelanggan bisnis dan industri kecil
(UMKM) 450 VA. Khusus bagi pelanggan sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus
diberikan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan pembebasan
biaya beban/abonemen.
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"

Kami menghaturkan terima kasih karena apa yang menjadi
harapan kami sudah dijawab oleh pemerintah dengan
adanya stimulus pengurangan biaya listrik.

Herman Tony,
Sekretaris Badan Perhimpunan Daerah Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (BPD PHRI) Yogyakarta

Salah satu industri yang mendapatkan
manfaat dari stimulus keringanan
tarif listrik tersebut adalah sektor
perhotelan dan restoran. Menurut
Sekretaris Badan Perhimpunan Daerah
Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (BPD PHRI) Yogyakarta
Herman Tony, pada awal pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
merebak, PHRI telah mengusulkan
adanya stimulus listrik untuk industri
pariwisata.
"Harapan industri hotel dan restoran
untuk sektor listrik ini sudah kami
sampaikan di awal-awal pandemi
covid merebak. Yaitu menghilangkan
pembayaran minimum jam nyala, jadi
perhitungan pembayaran mengikuti
pemakaian riil," ujar Herman pada
Webinar Stimulus Keringanan Tagihan
Listrik, Selasa (18/8).

keringanan tagihan listrik berlaku,
Herman mengaku stimulus tersebut
meringankan beban pelaku usaha,
khususnya di sektor perhotelan dan
restoran.
"Kami menghaturkan terima kasih
karena apa yang menjadi harapan kami
sudah dijawab oleh pemerintah dengan
adanya stimulus pengurangan biaya
listrik. Diharapkan stimulus ini akan
meringankan beban pelaku usaha,
khususnya di sektor perhotelan,"
ungkap Herman.
Namun demikian, Herman juga
menyampaikan usulan lain dari PHRI
kepada pemerintah dan PLN agar dapat
menampung usulan pelaku usaha
yang ingin berhenti sebagai pelanggan
premium PLN maupun yang ingin
melakukan penurunan daya sementara.

Pandemi Covid-19 memang membuat
industri pariwisata, termasuk hotel
dan restoran 'mati suri'. Industri ini,
menurut Herman, terlebih dahulu
terdampak, tapi hampir pasti juga yang
paling terakhir bangkit.

Terkait usulan tersebut, Direktur
Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi
mengatakan pihaknya akan
memfasilitasi pelaku usaha untuk
melakukan diskusi dengan PLN.

"Maka dari itu dari sektor pariwisata
amat mengharapkan kebijakan dari
pemerintah untuk menjaga supaya
pariwisata ini bisa jangan terlalu lama
'tidur', tentu dengan menerapkan
protokol kesehatan secara ketat," tutur
Herman. Kini, setelah stimulus

"Case seperti cuti daya, pindah
sementara, itu mungkin bisa
didiskusikan kembali dengan PLN
dan kami akan fasilitasi. Kami akan
perhatikan masukan itu, kami siap
memfasilitasi dengan PLN, nanti
secara teknis akan kita bahas dengan

PLN, baik dari aspek regulasi dan
ekonomisnya," tandas Hendra.
Pada webinar tersebut, Ketua Asosiasi
Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP)
Yustinus Gunawan memberikan
apresiasi kepada Kementerian
ESDM yang telah mengeluarkan
stimulus keringanan tarif listrik yang
strategis bagi UMKM. Yustinus juga
mengungkapkan harapan AKLP kepada
Pemerintah, yakni untuk menerapkan
penyederhanaan tarif listrik untuk
industri, yakni satu tarif industri
untuk pelanggan dengan daya di atas
3.500 VA, penyediaan listriknya hanya
oleh PLN, dan hanya dikenakan biaya
pemakaian, tanpa biaya lainnya.
"Pemerintah sudah secara cepat dan
strategis membuat suatu stimulus
yang kami anggap untuk UMKM, kami
harapkan untuk dapat berlanjut ke
industri yang lebih besar. Kami sangat
mengapresiasi webinar semacam ini,
sehingga kami mendapatkan informasi
yang lebih lengkap dan komprehensif.
Yang paling penting adalah kecepatan
dari pemerintah dapat mengakomodasi
dan memberikan pencerahan bagi kami
untuk bisa beroperasi. Selanjutnya
kami akan kontak Kementerian ESDM
mengenai tindak lanjutnya (usulan
asosiasi). Kami yakin dengan adanya
keterbukaan dan kecepatan ini
pemulihan ekonomi kita bisa bersamasama," ujar Yustinus. (DKD)
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Pemerintah Perpanjang Stimulus
Keringanan Tagihan Listrik Hingga
Desember

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

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan konferensi pers virtual, Selasa (11/8/2020), di Jakarta.

Pemerintah memperpanjang stimulus keringanan tagihan
listrik hingga Desember 2020. Keringanan ini berlaku bagi
pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dengan diskon 100%
dan pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi
dengan diskon 50% yang dimulai sejak April 2020. Selain
itu, keringanan bagi pelanggan Bisnis kecil daya 450 VA dan
Industri kecil daya 450 VA dengan diskon 100% sejak Mei
2020 juga kini diperpanjang hingga Desember 2020.
“Total pelanggan yang mendapatkan diskon sekitar 24,16
juta pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dan 7,72 juta
pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi. Dan untuk
konsumen Bisnis kecil daya 450 VA terdapat sekitar 501 ribu
pelanggan dan 433 pelanggan Industri 450 VA,”
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ujar Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana
dalam konferensi pers virtual, Selasa
(11/8/2020), di Jakarta.
Rida menyampaikan, perpanjangan
stimulus keringanan tagihan listrik
ini didasari kehadiran negara untuk
masyarakat yang terkena dampak
pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
“Ini adalah bantuan negara, dan kita
berharap ini merupakan suatu hal yang
sifatnya sementara, tidak permanen.
Tolong pastikan ke saudara-saudara
kita yang menerima bahwa bantuan ini
sifatnya sementara. Ini bukannya gratis,
tapi ada yang bayar, yaitu negara,”
kata Rida. Ia menambahkan penerima
bantuan ini bisa berkontribusi
selama pandemi Covid-19 ini dengan
menggunakan energi listriknya secara
hemat dan bijak.
Tak hanya itu, Pemerintah memperluas
pemberian keringanan tagihan listrik
bagi pelanggan Sosial, Bisnis, Industri,
dan Layanan Khusus selama Juli 2020

hingga Desember 2020. Pembebasan
penerapan ketentuan rekening
minimum bagi pelanggan PT PLN
(Persero) yang pemakaian energi listrik
di bawah ketentuan rekening minimum
(40 jam nyala), diberlakukan bagi
pelanggan golongan Sosial daya T1.300
VA ke atas, golongan Bisnis daya 1.300
VA ke atas, dan golongan Industri daya
1.300 VA ke atas. Dengan stimulus ini,
pelanggan hanya membayar sesuai
penggunaan energi listriknya.
Sementara itu, pembebasan biaya
beban atau abonemen, diberlakukan
bagi pelanggan golongan Sosial
daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA,
golonganBisnis daya 900 VA, dan
pelanggan golongan Industri daya 900
VA.
“Keseluruhan dana stimulus
tarif tenaga listrik dalam rangka
mendukung pemulihan ekonomi
nasional dalam menghadapi dampak
Covid-19, baik berupa diskon tarif,
pembebasan ketentuan rekening
minimum, maupun pembebasan biaya

beban/abonemen sebesar Rp15,398
triliun,” ujar Rida.
Total pelanggan yang mendapatkan
keringan tagihan listrik sekitar 1,26 juta
pelanggan dari Sosial, Bisnis, Industri,
dan Layanan Khusus. Perhitungan
pembebasan penerapan ketentuan
rekening minimum dan pembebasan
biaya beban atau abonemen untuk
rekening bulan Juli yang telah
dibayarkan, menjadi pengurang
perhitungan rekening bulan berikutnya
dan diselesaikan paling lambat pada
perhitungan rekening bulan Oktober
2020.
“Pemerintah memberikan apresiasi
kepada PLN yang mendukung langkahlangkah yang dilakukan Pemerintah
terkait dengan pemberian stimulus
Covid-19 melalui diskon tarif tenaga
listrik maupun pembebasan penerapan
ketentuan rekening minimum dan
pembebasan biaya beban/abonemen.
PLN dijamin tidak rugi karena
selisihnya ditanggung oleh negara,”
pungkas Rida. (AMH)

Ignasius Jonan
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Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri
(Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor
13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastuktur Pengisian
Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
dan memperkenalkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan
Listrik Umum (SPBKLU) kepada masyarakat, Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan webinar
melalui aplikasi zoom dan streaming YouTube InfoGatrik,
Selasa (1/9/2020).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam
kesempatan tersebut membuka Webinar sekaligus
mengharapkan sosialisasi mengenai infrastruktur pengisian
kendaraan listrik ini terus dapat dilaksanakan secara masif
sehingga semakin banyak masyarakat tertarik untuk beralih
ke kendaraan bermotor listrik. Menurutnya kendaraan
bermotor listrik ini merupakan solusi transportasi
masa depan yang bebas polusi, sekaligus mewujudkan
kemandirian energi.
“Dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian energi,
salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara
mengurangi impor BBM dan mengalihkannya ke kendaraan
berbasis listrik dalam baterai,” ucap Rida.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 ini
disebutkan Rida merupakan turunan dari Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Dalam Permen
ESDM ini, secara pokok diatur tiga hal yakni standard dan
safety, skema bisnis/mekanisme bisnis, dan yang terakhir
mengenai tarif.
Menurut Rida, tujuan dari regulasi ini adalah agar ke depan
lebih banyak masyarakat yang mengandalkan listrik untuk
transortasi, sehingga mengurangi pemakaian BBM yang

dapat berdampak pada perbaikan kualitas udara yang kita
hirup.
SPBKLU Diperkenalkan
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi sebagai narasumber pertama dalam webinar ini
menjelaskan bahwa terdapat tiga infrastruktur pengisian
baterai kendaraan bermotor listrik, yaitu instalasi listrik
privat, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU),
dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik (SPBKLU).
SPBKLU sendiri telah dikenalkan di kantor Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan pada Senin (31/8/2020) yang
dihadiri perwakilan PT PLN (Persero), PT Ezyfast selaku
penyedia SPBKLU, dan PT Grab Indonesia selaku calon
konsumen. Pada akhir penjelasan Hendra mengharapkan
pada Hari Listrik Nasional yang jatuh pada tanggal 27
Oktober 2020 nanti, SPBKLU dapat beroperasi komersial.
“Mudah-mudahan di 28 September memperingati Hari
Pertambangan dan Energi kita dorong PLN dan badan usaha
bisa saling berkolaborasi menyediakan swap baterai. Dan di
finalnya di Hari Listrik Nasional kalo bisa sudah komersial
operasinya,” pungkas Hendra.
Director of Goverment Affairs and Strategic Collaborations
Grab Indonesia Uun Ainurrofiq yang menjadi salah satu
narasumber dalam Webinar tersebut mengapresiasi upaya
pemerintah yang mengenalkan SPBKLU. Ia berharap dapat
bersinergi sehingga percepatan kendaraan listrik ini dapat
segera direaliasikan di Indonesia.

Ignasius Jonan

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PLN
yang telah mengenalkan SPBKLU. Kami sangat senang untuk
bersinergi mewujudkan visi kendaraan listrik di Indonesia,”
ujar Uun. (NPAW/ PSJ)
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Pertama Kali,

Kementerian ESDM Perkenalkan Stasiun
Penukaran Baterai Kendaraan Listrik

Untuk pertama kalinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
mengenalkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Pengenalan SPBKLU ini dilakukan oleh
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.
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"Untuk pertama kalinya kami
memperkenalkan keberadaan
percontohan SPBKLU di kantor Ditjen
Ketenagalistrikan. Sebagai tahap
awal, SPBKLU ini hanya digunakan
untuk kendaraan bermotor listrik
roda dua," ujar Rida, di kantor Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin
(31/8/2020).

dengan kolaborasi dan kerja sama
antarpihak yang terkait, baik kami
di pemerintahan, PLN selaku
operator penyedia listrik, pihak yang
membutuhkannya seperti Grab,
serta pihak yang bergerak di bidang
penyewaan baterainya, rasanya
(pertumbuhan SPBKLU) ini bisa lebih
cepat," ujar Rida.

dengan adanya SPBKLU ini jadi
memudahkan orang untuk beralih
ke kendaraan listrik, sehingga udara
Jakarta lebih bersih. Ke depan, kita
bisa mengurangi impor BBM kita. Ini
juga memudahkan tujuan Pemerintah
mengurangi emisi dan mempercepat
peningkatan kendaraan listrik," ujar
Direktur Mega Project PT PLN

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memperkenalkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)
di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Rida menyampaikan, SPBKLU
merupakan amanat dari Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) untuk
Transportasi Jalan, serta turunannya
yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor
13 Tahun 2020 tentang Penyediaan
Infrastruktur Pengisian Listrik untuk
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai.
PT PLN (Persero), lanjut Rida, dapat
bekerjasama dengan badan usaha
lainnya untuk membangun Stasiun
Penukaran Baterai Kendaraan Listrik
Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Hari ini kita tidak hanya
memperkenalkan apa sih swap
(penukaran baterai-red) ini. Tapi saya
ingin kemukakan bahwa

Pada kesempatan ini, Rida mencoba
mengendarai motor listrik dan
melakukan penukaran baterai melalui
SPBKLU yang terpasang di halaman
Ditjen Ketenagalistrikan. Selanjutnya,
Rida mengambil baterai yang hampir
kosong dari motor, melakukan scan
barcode di SPBKLU, menaruh baterai
di SPBKLU dengan prototype aplikasi
yang dibuat oleh Ezyfast, mengambil
baterai yang sudah terisi dari SPBKLU,
dan memasangnya kembali ke
kendaraan bermotor listrik. Proses
penukaran baterainya membutuhkan
waktu sekitar tiga hingga lima menit.
Kecepatan dan kemudahan penukaran
baterai ini menjadi terobosan yang
penting dalam pengembangan
kendaraan bermotor listrik.
"Salah satu kendala motor listrik
adalah charging-nya. Bagaimana kalau
listriknya habis? Alhamdulillah hari ini

(Persero) M. Ikhsan Asaad.
Penukaran baterai kendaraan listrik ini
juga dianalogikan dengan penukaran
air mineral galon. "Prosesnya paling
gampang. Prinsip penukaran baterai
seperti prinsip penukaran galon.
Kita menukar galon yang kosong,
kita diberikan yang sudah diisi.
Untuk pengisian, biarkan mesin yang
melakukannya," ujar Founder Ezyfast
Nicodemus Suheri.
Pendapat senada juga dikemukakan
oleh Head of EV Business PT Grab
Indonesia Stephanus Widi. "Saya
senang sekali. Pada saat kami uji
coba menggunakan motor listrik, yang
terjadi adalah lama untuk charge-nya.
Dengan adanya SPBKLU ini, bisa cepat
ganti baterai. Waktu lebih singkat dan
mitra kami bisa lebih cepat dapat order.
Kami harap (SPBKLU) ini ada di manamana," ujar Stephanus. (AMH)
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Refleksi Tiga Tahun Gerakan
Nasional Sejuta Surya Atap

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, mengajak masyarakat untuk mensosialisasikan dan menerapkan regulasi PLTS Atap secara massif dalam keterangan virtual, Jumat (11/9/2020).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana sebagai
salah satu deklarator Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap
(GNSSA) mengajak masyarakat untuk mensosialisasikan dan
menerapkan regulasi PLTS Atap secara massif.
“Kita semua percaya dan meyakini bahwa gerakan ini
sesuatu yang postif dan akan memberikan manfaat bagi
kita semua dan mungkin juga bermanfaat bagi generasigenerasi kita di masa mendatang,” ujar Rida dalam
keterangan virtual, Jumat (11/9/2020).
Rida mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 49 Tahun
2018 Tentang Penggunaan sistem PLTS Atap Oleh Konsumen
PT.PLN (Persero) dimana aturan tersebut telah dilakukan
dua kali perubahan. Dengan sosialisasi secara terus
menerus kepada masyarakat, pengguna PLTS Atap yang saat
ini telah mencapai sekitar dua ribu konsumen diharapkan
dapat meningkat dan mencapai target sejuta surya atap
dalam waktu dekat.
Rida mengingatkan bahwa tujuan dari gerakan ini antara

lain adalah turut mendukung pencapaian target energi
terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Tujuan kedua
adalah lebih memperkenalkan kepada masyarakat adanya
energi bersih dan yang bersumber dari energi yang
terbarukan dan tidak dapat habis.
“Yang terakhir, yang tidak kalah penting, tujuan dari gerakan
ini juga dalam rangka untuk turut mendorong tumbuh
kembangnya industri barang dan jasa domestik yang terkait
dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya,” ucap
Rida.
Fabby Tumiwa, salah satu Deklarator GNSSA dalam
keterangannya di Media Sosial Institute for Essential
Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk
terus mengeluarkan kebijakan yang memperpendek waktu
pengembalian investasi dan kemudahan mendapatkan kwh
meter expor impor PT PLN (Persero). Ia juga mengajak
masyarakat untuk mendukung pemanfaatan energi baru dan
terbarukan serta mulai memasang PLTS Atap di rumahrumah. (PSJ)
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PERLUNYA SINERGI DALAM PERENCANAAN

KETENAGALISTRIKAN

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka Webinar Webinar “Menelaah Arah Perencanaan Ketenagalistrikan
Nasional” yang diselenggakarakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Rabu (09/09).

Perencanaan Ketenagalistrikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pelaku usaha. Dengan sinergi tersebut, ketersediaan pasokan listrik di masyarakat diharapkan tetap terjamin,
khususnya pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
seperti disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada pembukaan Webinar
Webinar “Menelaah Arah Perencanaan Ketenagalistrikan Nasional” yang diselenggakarakan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Rabu (09/09).
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“Kondisi pandemi covid-19 ini tentu membuat kita harus
menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional,
sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap
terjamin,” ucap Munir.
Munir menyoroti bahwa belum semua daerah menyusun
Rencana Umum Ketenagalistrika Daerah (RUKD), sehingga
perencanaan ketenagalistrikan di daerah belum memiliki
sinergi yang baik dengan perencanaan ketenagalistrikan
nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PT PLN (Persero).
Dalam kesempatan tersebut, Munir menyampaikan
program-program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang
hingga saat ini terus didorong, seperti peningkatan kapasitas
nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan
rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik
dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS
Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik
khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat
pandemi COVID-19.
Selain itu, program mendukung industri pengolahan mineral
dalam negeri (smelter) dan melistriki kawasan strategis
seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan
sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN
(Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Webinar yang diikuti lebih dari seratus peserta ini
menghadirkan tiga narasumber yaitu Direktur
Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman
Hutajulu, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, serta EVP Electricity
System Planning PT PLN Edwin Nugraha Putra.

Jisman mengatakan bahwa arah pembangunan
ketenagalistrikan berupaya untuk menggunakan energi
setempat khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan.
Pemanfaatan PLTU akan diusahakan dengan co-firing,
yaitu mensubtitusi Batubara dengan Biomassa. Ia berharap
perencanaan-perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN
dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Sujarwanto memberikan sharing pengalaman dalam
penyusunan RUKD Provinsi Jawa Tengah yang harapannya
dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Ia berharap
adanya review atas indikator keberhasilan sektor listrik
setelah tercapainya target-target peningkatan rasio
elektrifikasi.
“Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan
agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu
adanya review atas indikator-indikator pembangunan
ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok
ukur baru yaitu konsumsi perkapita,” imbuh Sujarwanto.
Edwin yang memaparkan perencanaan ketenagalistrikan
PT PLN (Persero) mengajak pemerintah daerah bersamasama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan
dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi
baru terbarukan. Ia juga berharap webinar seperti ini
terus diselenggarakan dengan membahas kebutuhan
beban sistem di beberapa daerah setelah beroperasinya
pembangkit-pembangkit baru.
“Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan
PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan covid-19 yang
dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga
dapat disinergikan dengan supply listrik,” tutupnya. (UH/
PSJ)
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi pada Webinar Kesiapan Kita Memasyarakatkan Kompor Induksi, Jumat (04/09/2020).

Sistem kelistrikan di Indonesia telah siap mendukung program kompor induksi listrik. Untuk itu
PT PLN (Persero) diharap dapat terus memasyarakatkan kompor ini. Hal tersebut disampaikan
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi pada Webinar Kesiapan
Kita Memasyarakatkan Kompor Induksi, yang diselenggarakan PT PLN (Persero) dalam rangka
Hari pelanggan Nasional, Jumat (04/09/2020).
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“Tetap semangat dalam
mengkampanyekan kompor induksi,
Jangan kalah dengan pola dulu
yang mengubah minyak tanah ke
gas LPG,yang penting hasilnya yang
keliatan menyeluruh secara nasional,”
ujar Hendra.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra
mengawali paparannya dengan
menyampaikan kembali 3 komponen
utama dalam pengelolaan energi
khsusunya ketenagalistrikan yang
sudah menjadi konsep global yaitu
Energy Security,Energy Equality,dan
Energy Sustainability.
Hendra mengatakan Energy Security
PLN sudah mampu memberikan
jaminan pasokan kepada masyrakat
dengan kecukupan pemasokannya.
Sedangan di Energy Equality harusnya
disalurkan merata keseluruh pelosok
masyarakat dengan memperbaiki
transmisi distribusi. Selanjutnya pada
Energy Sustainability difokuskan
perlindungan yang lebih bersih
mengurangi penuruanan emisi gas
rumah kaca yang menjadi konsep
global.
Hendra menyampaikan untuk
kedepannya pemerintahan telah
memperkuat sistem kelistrikan dengan
interkoneksi antar pulau. Melihat
data Sistem Kelistrikan Nasional
Berdasarkan Cadangan Sistem
Operasi, Hendra menyampaikan PLN
sudah siap

degan banyaknya daerah yang kondisi
pasokannya normal. Meskipun
beberapa daerah memiliki cadangan
daya lebih kecil dari pembangkit
terbesar, atau secara teknis disebut
siaga, tapi hal ini disebutnya sudah
cukup untuk melayani pelanggan. Ia
juga mengajak PLN untuk mencari
potensi daerah-daerah pemasaran
kompor induksi yang mengalami
kesulitan pendistribusian gas LPG.
“Kami mendapatkan informasi waktu
ke Bangka Belitung PLN sudah
punya satu pulau yang masyrakatnya
semuanya make kompor Induksi karena
(biaya) distribusi LPGnya jauh lebih
besar dan lebih mahal,” ujar Hendra.
Diakhir penjelasannya Hendra
mengapresiasikan kepada PLN yang
sudah secara intens memperkenalkan
Kompor Induksi dikalangan
masyarakat. Hendra juga memberi
semangat kepada PLN untuk
meningkatkan stimulus paket bundling
yang menarik agar masyarakat dapat
segera menggunakan kompor induksi
tersebut.
Fokus Kepada Pelanggan
Pada webinar tersebut, Dirut PLN
Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa
Hari Pelanggan Nasional merupakan
hari yang penting dan istimewa bagi
PLN karena menurutnya pelanggan
adalah hal yang terpenting bagi suatu
perusahaan.

“Dengan adanya pelanggan membuat
suatu perusahaan menjadi tumbuh,
dan dengan adanya pelanggan yang
loyal akan membuat suatu perusahaan
memiliki daya saing yang kuat,”
ujarnya.
Di Hari Pelanggan Nasional
Manajemen PLN ingin mengajak
seluruh masyarakat untuk
menggunakan energi bersih dan ramah
lingkungan. Hal ini dilakukan untuk
mendukung pemerintahan mendorong
konsumsi listrik perkapita Indonesia
karena konsumsi energi terutama
listrik berkaitan dengan kemajuan
Perekonomian dan Industri suatu
Bangsa.
“Kami seluruh Manajemen PLN
berkomitmen untuk bertransformasi
menjadi lebih Green atau Hijau demi
melindungi generasi masa depan,
generasi anak – anak , cucu kita semua
dengan menyediakan energi yang
ramah lingkungan,” ujar Zulkifli.
Zulkifli juga mengungkapkan di
Hari Pelanggan Nasional PLN telah
mewujudkan kampung yang bersih
yaitu menggunakan energi bersih
dan ramah lingkungan,menggunakan
kompor listrik bukan menggunakan
kompor gas yang dapat mengeluarkan
udara kurang sehat. (NPAW/ PSJ)
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Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana menyampaikan strategi melistriki 433 desa dalam webinar virtual oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Rabu (19/8/2020).

Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan akses listrik yang merata hingga pelosok desa,
termasuk dengan melistriki 433 desa belum berlistrik. Desa-desa ini tersebar di wilayah Papua,
Maluku, dan Nusa Tenggara dengan indikasi pelanggan berjumlah 49.755 rumah tangga. Dirjen
Ketenagalistrikan menyampaikan strategi melistriki 433 desa tersebut dalam webinar virtual oleh
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Rabu (19/8/2020).
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Rida menyampaikan pemerintah
mengutamakan pemanfaatan energi
setempat di daerah tersebut dengan
beberapa pilihan strategi. Pertama,
perluasan jaringan di 52 desa. Kedua,
melalui pembangkit energi baru
terbarukan (EBT), pembangkit listrik
tenaga diesel (PLTD) komunal, dan
jaringan di 75 desa. Ketiga, melalui
pembangkit EBT dan tabung listrik
(talis) di 306 desa.
“Tadinya momen HUT ke-75 RI kita
pakai untuk mendeklarasikan 100%
Rasio Elektrifikasi (RE). Tapi karena
kondisi pandemi Covid-19, sedikit
banyak hal ini membatasi gerak
langkah kita untuk mencapai RE
100% pada 2020. Kita terpaksa geser
ke tahun depan juga di dalamnya
termasuk melistriki 433 desa. Intinya
semua rumah harus ada listriknya, itu
yang jadi komitmen kita untuk dicapai
di tahun depan,” ujar Rida.
Lebih lanjut, Rida mengungkapkan
kebutuhan pendanaan untuk melistriki
433 desa ini Rp1.269,2 milyar, termasuk
untuk Talis. Rencana mengenai
penyediaan dana Talis sebesar Rp525,5

milyar diusulkan untuk dianggarkan
dan dilaksanakan oleh Ditjen Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE) pada tahun 2021.
Progres hingga saat ini, perluasan
jaringan pada 2 desa dan pembangunan
pembangkit EBT komunal dan jaringan
pada 82 desa telah berjalan, dengan
target menyala Desember 2020.
Senada dengan Rida, Direktur Niaga
dan Manajemen Pelanggan PT PLN
(Persero) Bob Saril menyampaikan PLN
berkomitmen untuk melistriki seluruh
wilayah Indonesia. Sampai dengan
triwulan II tahun 2020, pencapaian RE
sebesar 99,09%.

“Kami memfokuskan pada pelanggan
dan melayani pelanggan dengan
sebaik-baiknya sehingga tercipta
kepuasan pelanggan dan customer
experience yang lebih baik lagi,” ujar
Bob.
Ketua Pengurus Harian Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Tulus Abadi mengatakan,
dilihat dari sisi pelayanan, standar
pelayanan di listrik merupakan pelopor
reformasi standar pelayanan. Tulus
menyampaikan PLN mempunyai
standar pelayanan minimal dengan
kompensasi yang diberikan pada
konsumen.

Layanan listrik untuk pelanggan

“Saya ikut mengawal sejak 2002.
PLN diberikan disinsentif kalau tidak
mampu memberikan pelayanan
yang disampaikan,” kata Tulus.
Ia mengatakan ini adalah sebuah
terobosan karena sektor publik lain
saat itu belum ada yang memberikan
kompensasi seperti itu.

Tak hanya memperluas akses listrik,
PLN juga fokus untuk meningkatkan
kualitas layanan pada pelanggan.

“Kita harus pertahankan dan kalau
perlu formulasinya ditingkatkan dan
lebih signifikan,” pungkas Tulus. (AMH)

“Upaya peningkatan RE yang dilakukan
oleh PLN telah meningkat dengan
pesat sejak tahun 2014 sebesar 84,35%
menjadi 99,09% pada triwulan II/2020,
meningkat 14,74%,” Bob mengatakan.
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PERPUS GATRIK SELENGGARAKAN WEBINAR
MOBIL LISTRIK

Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar Webinar Bedah Buku "Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Nasional" yang ditulis oleh Ridwan Arief
Subekti dkk, Kamis (6/8/2020).

"

Buku Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik
Nasional yang ditulis oleh Ridwan Arief Subekti dkk ini cukup
mewakili isu seputar program kendaraan listrik nasional

Dalam rangka literasi informasi di
bidang ketenagalistrikan serta untuk
mendukung program kendaraan listrik
nasional, Perpustakaan Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan menggelar
Webinar Bedah Buku "Peluang dan
Tantangan Pengembangan Mobil Listrik
Nasional" yang ditulis oleh Ridwan
Arief Subekti dkk, Kamis (6/8/2020).
Kepala Bagian Hukum Ditjen
Ketenagalistrikan Winsisma Wansyah
mewakili Sekretaris Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan
mengatakan bahwa Acara bedah
buku ini baru pertama kali
diselenggarakan oleh Perpustakaan
Ditjen Ketenagalistrikan dalam kondisi
pandemi Covid-19.
“Buku Peluang dan Tantangan
Pengembangan Mobil Listrik Nasional
yang ditulis oleh Ridwan Arief Subekti

Winsisma

dkk ini cukup mewakili isu seputar
program kendaraan listrik nasional,”
ungkap Winsisma.
Nara sumber dalam webinar
tersebut adalah Dr. Ir. Hendra
Iswahyudi, M.Si., Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen
Ketenagalistrikan dan Dr. Ir. Agus
Purwadi, MT, dosen ITB.
Menurut Hendra, pemerintah tengah
mengusung program kendaraan listrik
nasional yang diperkuat dengan telah
diterbitkannya Peraturan Presiden
(Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle), dimana
Kementerian ESDM ditugaskan untuk
menyusun infrastruktur pengisian
listrik untuk kendaraan bermotor listrik

berbasis baterai, meliputi fasilitas
pengisian ulang (charging) dan fasilitas
penukaran Baterai. Status Peraturan
Menteri-nya Permen-nya sudah selesai
diharmonisasi oleh Kementerian
Hukum dan HAM.
Sebagai informasi, Perpustakaan
Ditjen. Gatrik memiliki visi dan misi
sebagai "Pusat pengetahun modern
berbasis Teknologi Informasi (IT) yang
menunjang visi Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan" serta sebagai garda
terdepan dalam penyediaan koleksi
bidang ketenagalistrikan dan energi.
Kegiatan Perpustakaan Ditjen Gatrik
antara lain, melayani penelusuran
informasi kompleks, layanan media
sosial perpus.gatrik, dokumentasi
peraturan ketenagalistrikan, serta
pelayanan reposiori institusi Ditjen.
Gatrik. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan capaian kinerja semester I tahun 2020 subsektor ketenagalistrikan melalui konferensi pers virtual,
Kamis (30/7/2020).

SIMAK CAPAIAN KINERJA SEMESTER I 2020

SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan capaian kinerja
semester I tahun 2020 subsektor ketenagalistrikan melalui konferensi pers virtual, Kamis
(30/7/2020). Dalam konferensi pers yang dihadiri sekitar 30 pewarta dari media cetak,
daring, dan elektronik tersebut, Rida memaparkan capaian kinerja yang dimulai dari
peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik, program 35.000 MW, hingga realisasi
investasi ketenagalistrikan di tengah masa pandemi covid-19 ini.

news.detik.com/x/detail/intermeso/20160419/Semanggi-4/
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Rida menyampaikan bahwa kapasitas
terpasang pembangkit listrik di
Indonesia terus meningkat, di mana
sampai dengan Mei 2020 total
kapasitas terpasang pembangkit
listrik mencapai 70,9 GW. Kapasitas ini
mengalami penambahan sebesar 1,2
GW dibandingkan dengan tahun 2019.
Terkait progres program 35.000
MW, proyek pembangkit yang telah
memasuki tahap operasi (COD) sebesar
8.187 MW (23%), tahap konstruksi
sebesar 19.250 MW (54%), telah
kontrak / PPA sebesar 6.528 MW (19%),
proses pengadaan sebesar 839 MW
(2%), dan tahap perencanaan sebesar
724 MW (2%).
"Dari 35,53 GW itu ada yang sudah COD
atau beroperasi kurang lebih 200 unit.
Yakni sebesar 8,2 GW atau 23%. Selain
itu, jumlah pembangkit yang sedang
dalam tahap konstruksi ada 98 unit,
sebesar 19,25 GW atau 54%," ujarnya.
Selanjutnya, Rida memaparkan
penambahan jaringan transmisi listrik
dimana dalam enam bulan terdapat
penambahan sebesar 950,85 kms.

Sedangkan kapasitas Gardu Induk
bertambah 2.890 MVA dalam enam
bulan. Penambahan Gardu Distribusi
disampaikan terdapat peningkatan
sebesar 1.500,873 kms sampai dengan
Mei 2020.

untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi
Nasional adalah dengan menjalankan
program melistriki 433 desa belum
berlistrik melalui perluasan jaringan,
pembangunan minigrid, dan program
tabung listrik.

Dalam kesempatan tersebut, Rida juga
menyampaikan realisasi investasi di
subsektor ketenagalistrikan, dimana
sampai dengan Juni 2020, investasi
subsektor ketenagalistrikan telah
mencapai 3,97 Miliar USD dengan
target investasi di tahun 2020 sebesar
11,95 Miliar USD.

Menurut Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan,
progres program melistriki 433 desa
sampai saat ini adalah: 52 desa akan
dilistriki melalui perluasan jaringan
dimana 24 Desa telah menyala, 75 desa
akan dilistriki dengan pembangunan
minigrid (PLTS Komunal, PLTD
Hybrid), dan 306 Desa akan dilistriki
dengan Talis menggunakan sumber
pembangkit panel surya.

Pandemi COVID-19 berdampak
pada realisasi investasi subsektor
ketenagalistrikaan, yaitu pembatasan
masuknya TKA dan juga peralatan/
komponen sehingga pekerjaan
konstruksi mengalami keterlambatan.
Sampai dengan Semester I tahun 2020,
rasio elektrifikasi nasional mencapai
99,09%. Sedangkan Rasio Desa
Berlistrik Nasional sampai dengan
semester I tahun 2020 mencapai
99,51%. Salah satu upaya pemerintah

"Cara yang baik untuk melistriki ini,
adalah sebagian besar, sekitar 306
desa itu menggunakan talis. Karena
demografi maupun geografinya berada
di atas gunung, di bukit, ada yang
berserak, sehingga mau tidak mau
harus dengan talis. Kalau digunakan
dengan grid tentu akan mahal dan tidak
mungkin, losses sangat tinggi di sana,"
pungkas Jisman. (PSJ)

Buletin Ketenagalistrikan| September 2020|

29

Kementerian ESDM mendorong dan memfasilitasi perusahaan smelter
untuk mendapatkan dukungan pendanaan hingga diperolehnya komitmen penyediaan dana dari bank.

30|September 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
Guna mendukung industri dalam
negeri, khususnya industri pengolahan
mineral (smelter), Kementerian
ESDM mendorong penyediaan listrik
di smelter. Dalam peresmian virtual
proyek ketenagalistrikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif, Kamis (16/7/2020)
lalu, dilaksanakan juga jual beli tenaga
listrik antara PT PLN (Persero) dengan
6 perusahaan industri smelter, serta 7
Memorandum of Understanding (MoU)
yang menyertainya.
“Pada hari ini kita juga akan menjadi
saksi terlaksananya surat perjanjian
jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara

PT PLN (Persero) dengan 6 perusahaan
industri pengolahan mineral dan
penandatanganan 7 MOU dengan total
kebutuhan listrik mencapai 1.120 MW,”
ujar Arifin Tasrif.
Penandatanganan jual beli listrik ini,
menurut Arifin merupakan bentuk
kerja sama yang saling membutuhkan
antara PLN dan industri smelter.
“Penandatanganan jual beli ini juga
menjadi bentuk dukungan PLN
terhadap pertumbuhan industri di
Indonesia, sekaligus meningkatkan
konsumsi listrik perkapita Indonesia,”
Imbuhnya.

Adapun 6 perusahaan yang telah
menandatangani SPJBTL dengan PLN
adalah PT Sebuku Iron Lateritic Ores di
Provinsi Kalimantan Selatan (30 MVA);
PT Parenggean Makmur Sejahtera di
Provinsi Kalimantan Tengah (40 MVA);
PT Ceria Nugraha Indotama di Provinsi
Sulawesi Tenggara (412 MVA); PT
Bintang Smelter Indonesia di Provinsi
Sulawesi Tenggara (100 MVA); PT
Huadi Nickel Alloy di Provinsi Sulawesi
Selatan (190 MVA); dan PT Kapuas
Prima Citra di Provinsi Kalimantan
Tengah (2,5 MVA), jumlahnya mencapai
722 MW.
Selain itu PLN juga telah mengikat
MOU dengan 7 Perusahaan smelter
yaitu PT Aneka tambang, PT Ang And
Fang Brother, PT Mahkota Konaweeha,
PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT
Kalbar Bumi Perkasa, PT Gulf Mangan
Grup dan PT Kobar Lamandau Mineral,
total kebutuhan listrik diperkirakan 395
MW.
Sebagai informasi, Kementerian
ESDM mendorong dan memfasilitasi
perusahaan smelter untuk
mendapatkan dukungan pendanaan
hingga diperolehnya komitmen
penyediaan dana dari bank, seperti
yang telah terjadi pada PT Ceria
Nugraha Indotama.
Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Utama PT PLN (Persero)
Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa
pihaknya siap mendukung industri
pengolahan mineral karena sistem
kelistrikan Indonesia sudah surplus
dan andal.
"PLN siap untuk mendukung industri
pengolahan mineral karena sistem
kelistrikan Indonesia saat ini dalam
kondisi surplus dan andal. Semua
sistem punya reserve margin yang
mencukupi," ujar Zulkifli.
Ke depan, ia berkomitmen
bahwa PLN akansemakin andal
dan siap mempertahankan dan
mengembangkan ketersediaan listrik
secara continue demi mendukung
perekonomian Indonesia untuk
industri, seperti industri smelter, nikel,
alumunium, dan lain-lain. (PSJ)
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Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif
meresmikan pemberian program
Bantu Pasang Baru Listrik (BPBL)
yang diberikan kepada 57.573 rumah
tangga dengan daya listrik 450 VA.
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Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif
meresmikan pemberian program
Bantu Pasang Baru Listrik (BPBL)
yang diberikan kepada 57.573 rumah
tangga dengan daya listrik 450 VA.
Peresmian dilakukan secara virtual di
Jakarta pada hari Kamis, (16/07/2020)
didampingi oleh Direktur Utama PT
PLN (Persero) Zulkifli Zaini. Turut hadir
Managing Director Sinar Mas Gandi
Sulistiyanto sebagai perwakilan dari
Sinar Mas Group yang turut berperan
melistriki rumah tangga di berbagai
daerah.
“Proyek ketenagalistrikan ini
merupakan kerja bersama antara
pemerintah, PLN, BUMN, dan
swasta dalam penyediaan listrik bagi
masyarakat, khususnya di daerah
tertinggal, terdepan, terluar (3T),
dan juga penyediaan listrik untuk
mendukung industri pengolahan
mineral,” ungkap Menteri ESDM Arifin
Tasrif.

Sebagai bentuk komitmen swasta
dalam mendorong program
ketenagalistrikan nasional, turut
diresmikan program Corporate Social
Responsibility (CSR) kelistrikan
Sinar Mas Group. Pogram tersebut
mencakup bantuan Listrik Rumah
Tenaga Surya (LRTS) bagi 2.855 rumah
tangga tidak mampu di yang tersebar
Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Timur.
Selanjutnya, bantuan Jaringan Listrik
dan Genset Program CSR PT Berau
Coal bagi 3.731 rumah di Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur, dan Program
Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)
dari Sinar Mas melalui PT Berau Coal
senilai Rp86 miliar.
Managing Director Sinar Mas Gandi
Sulistiyanto menyampaikan bahwa
program CSR ini adalah bentuk
komitmen dan dukungan dari Sinar
Mas Group sebagai pihak swasta
terhadap langkah-langkah strategis
pemerintah untuk memperkuat
infrastruktur kelistrikan nasional.

“Kami berharap dengan dukungan
Corporate Social Responsibility
Sinarmas Grup, akan menggairahkan
geliat perekonomian dan industri,
berikut meningkatkan kualitas
kehidupan sosial dan kesejahteraan
warga masyarakat yang ada di daerah
tersebut. Kami sampaikan terimakasih
yang terdalam kepada Kementerian
ESDM serta PLN atas kesempatan yang
diberikan untuk kami berkontribusi
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi
di negeri ini,” ujar Gandi.
Menteri mengungkapkan, dengan
kontribusi dunia usaha melalui CSR
akan sangat membantu masyarakat
untuk dapat menikmati penerangan
guna menunjang kegiatan belajar di
malam hari dan kegiatan ekonomi
masyarakat setempat.
Kerja bersama baik Pemerintah,
BUMN, badan usaha dan seluruh
komponen masyarakat akan
mempercepat target ketenagalistrikan
nasional dan memberikan dampak
lebih luas bagi pembangunan nasional.
(UH)
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Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif
meresmikan penyalaan sambungan
baru listrik gratis pada 57.573 rumah
tangga yang berasal dari program
Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)
450 VA, Kamis (16/7/2020). Bantuan
pasang baru listrik tersebut berupa
instalasi listrik sederhana dengan
2 titik lampu dan 1 kotak-kontak,
termasuk biaya penyambungan, biaya
instalasi, biaya penerbitan Sertifikat
Laik Operasi (SLO).
Pendanaan sambungan gratis tersebut
berasal dari program Kementerian
ESDM Peduli, bantuan 28 badan
usaha Sektor ESDM, dan CSR PLN.
Melalui program ini, masyarakat yang
sebelumnya tidak mendapatkan akses
listrik atau listriknya menumpang dari
tetangga, kini bisa mendapatkan listrik
secara mandiri.
“Pemerintah mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi pada penyediaan akses
listrik bagi masyarakat ini,
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khususnya kepada PT PLN (Persero)
dan 28 perusahaan yang bantuannya
telah direalisasikan dan dapat
dimanfaatkan,” ujar Arifin.
Peresmian ini dilakukan secara virtual
bersamaan dengan peresmian proyekproyek kelistrikan lainnya, seperti
proyek pembangkit listrik, transmisi
dan gardu induk PT PLN (Persero),
pasokan listrik untuk industri smelter,
dan Program CSR Kelistrikan Sinar
Mas Group.
Dalam kesempatan tersebut, Arifin
sempat bercakap-cakap secara daring
dengan masyarakat penerima bantuan
BPBL 450 VA. Salah satunya adalah
Abdul Hamid, seorang nelayan dari
Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
“Sebelum saya dapat bantuan listrik
gratis, saya mengambil (menyalur)
listrik dari tetangga. Alhamdulillah
saya dapat listrik gratis, saya terbantu
sekali dengan program ini. Saya dan
keluarga berterima kasih atas bantuan
ini,” ujar Abdul Hamid.

Arifin menanggapi, “Selama ini Pak
Hamid menumpang listrik di tetanggga,
keperluan listrik biasanya buat apa?”
“Untuk penerangan, Pak, dan proses
belajar anak-anak,” jawab Abdul
Hamid.

Selain dengan Abdul Hamid, Arifin juga
sempat bercakap-cakap dengan Arbain
dari Tarakan dan Darlis dari Padang.
Darlis mengatakan sebelum ada listrik,
ia memakai lilin untuk penerangan
rumahnya.

Arifin lalu menanyakan apakah ada cold
storage (pendingin) untuk menyimpan
ikan hasil tangkapan.

Arifin menyebut masih ada 433
desa belum berlistrik. Desa-desa
tersebut akan dilistriki dengan metode
perluasan jaringan PLN (extend grid)
untuk daerah yang terjangkau jaringan,
sedangkan untuk daerah yang tidak
dapat dijangkau oleh jaringan listrik
PLN dilistriki dengan pembangkit
komunal untuk penduduk yang
bermukim secara berkelompok dan
menggunakan Tabung Listrik (Talis)
untuk daerah yang penduduknya
tersebar. Sumber energi listrik yang
digunakan memanfaatkan potensi
energi baru terbarukan setempat.
Diharapkan tahun 2021 seluruh desa
sudah berlistrik. (AMH)

“Tidak ada, Pak. Ikannya dari pantai
langsung dikasih ke penerima ikan,”
kata Abdul Hamid.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa
siapkan tempat-tempat pendingin
untuk ikannya sehingga tetap
segar. Kalau ikannya segar, yang
mengkonsumsi ikan itu juga sehat.
Listrik selain untuk belajar agar
tambah pintar, dengan listrik kita juga
mendapat informasi lebih cepat, dan
menyimpan bahan-bahan makanan
agar segar. Saya berharap dengan
keberadaan bantuan listrik ini, kita bisa
mendapatkan manfaat yang maksimal,”
ujar Arifin.
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“Kementerian ESDM terus berkomitmen menyediakan pasokan energi
yang cukup dan merata meskipun saat ini kita tengah berada pada
masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus Covid-19,”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif bersama dengan Direktur Utama Zulkifli Zaini secara
virtual meresmikan proyek-proyek ketenagalistrikan
nasional, Kamis (16/07), di Jakarta.
Arifin mengungkapkan sejumlah proyek kelistrikan yang
diresmikan merupakan bagian dari upaya mendorong
ratio elektrifikasi nasional. “Kementerian ESDM terus
berkomitmen menyediakan pasokan energi yang cukup dan
merata meskipun saat ini kita tengah berada pada masa
adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus Covid-19,” ujar
Arifin.
Proyek ketenagalistrikan yang diresmikan terdiri atas
proyek pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk PT
PLN (Persero), program CSR kelistrikan Sinar Mas Group,
serta komitmen pasokan listrik untuk industri smelter, dan
program bantuan pasang baru listrik (BPBL) 450 VA.
“Hari ini kita bersama-sama akan menjadi saksi
diresmikannya 10 pembangkit listrik dengan total kapasitas
sebesar 555 Mega Watt (MW), 5 proyek jaringan transmisi
hampir mencapai 280.000 kms dan 4 proyek gardu induk
yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 330 MVA. Total
investasi infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk
10 pembangkit listrik mencapai Rp15 Triliun dan dapat
menyerap tenaga kerja sebanyak 4.038 orang,” ujar Arifin.

Arifin Tasrif

Secara rinci, Menteri Arifin meresmikan 10 unit pembangkit
listrik dengan total kapasitas 555 MW yang terdiri dari PLTP
Muara Laboh (80 MW), PLTGU Muara Karang (300 MW),
PLTMG Langgur (20 MW), PLTMG Seram (20 MW), PLTM
Ambon Peaker (30 MW), PLTMG Biak (15 MW), PLTMG Biak 2
- NCB PT Indonesia Power (10 MW), PLTMG Jayapura Peaker
(40 MW), PLTMG Merauke (20 MW) dan PLTMG Merauke 2 NCB 9 PT Indonesia Power (20 MW).
"Ketersediaan energi listrik yang cukup hingga ke pelosok
daerah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan
industri, baik industri besar maupun kecil di daerah-daerah.
Selain untuk kawasan industri, Kementerian ESDM juga
memprioritaskan ketersediaan listrik di kawasan ekonomi
khusus, pariwisata, sentra perikanan dan lain-lain. Pada
dasarnya, keberadaan energi harus dirasakan manfaatnya di
seluruh Wilayah Indonesia," jelas Menteri Arifin.
Sementara itu, Zulkifli mengungkapkan sejumlah proyek
yang diresmikan pada hari ini merupakan bagian dari proyek
35.000 MW. PLN terus berkomitmen untuk dapat memenuhi
hak dasar masyarakat, yaitu mendapatkan akses listrik. Di
tengah kondisi pandemi Covid-19, PLN terus menyelesaikan
proyek pembangkit listrik 35.000 MW dan pembangunan
jaringan transmisi dengan penerapan protokol kesehatan
yang ketat. (AT)
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Cegah Penularan Covid-19,
Ditjen Gatrik Terima Hibah APD

penandatanganan berita acara penyerahan donasi dan penyerahan donasi secara simbolis di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dalam rangka penanganan pandemi
virus Covid-19, Sekretaris Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menerima donasi alat
pelindung diri (APD) dari PT Shenhua
Guohua Pembangkitan Jawa Bali.
Acara penyerahan ini dilakukan di
Gedung Ditjen Ketenagalistrikan
Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Pemberian APD diwakili oleh
Vice General Manager Guohua
Representative Office Indonesia, Sun
Yiding. Penyerahan APD ini dilakukan
dalam rangka membantu pencegahan
penularan Covid-19 di lingkungan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Rincian APD yang diberikan
diantaranya masker N-95, masker
surgical, sarung tangan, hazmat suit,
dan kacamata pelindung.
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Sun Yiding dari PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa
Bali menyatakan bahwa pemberian donasi ini adalah murni
untuk membantu penanganan darurat Covid-19 tanpa ada
konflik kepentingan lainnya. PT Shenhua berharap dengan
pemberian APD ini bisa membantu pegawai Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan dalam upaya pencegahan
penularan Covid-19 sehingga bisa tetap melakukan tugas
dengan baik.
Dalam sambutannya, Munir mengucapkan terima
kasih atas dana hibah berupa APD sebagai upaya Ditjen
Ketenagalistrikan menangani pandemi virus Covid-19.
“Terima kasih saya ucapkan kepada PT PG PJB yang telah

memberikan hibah berupa alat APD kepada kami. Semoga
APD ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Munir.
Usai acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita
acara penyerahan donasi dan penyerahan donasi secara
simbolis. Ditjen Ketenagalistrikan terus berupaya
memerangi pandemi virus Covid-19 dengan membentuk
gugus tugas, memberikan batuan medical kit kepada
pegawai, pelaksanaan rapid test dan swab test, serta
melaksanakan protokol new normal secara ketat. Upayaupaya tertsebut terus dilakukan untuk memutus mata rantai
Covid-19. (U)
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UPDATE PENANGANAN COVID-19:
KEMENTERIAN ESDM SAMPAIKAN KEBIJAKAN
SUBSIDI BIAYA LISTRIK RUMAH TANGGA

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk
memberikan diskon tagihan listrik selama 6 bulan (AprilSeptember 2020) masyarakat miskin dan rentan miskin,
yaitu rumah tangga dengan Golongan Tarif R.1/450 VA dan
R.1/900 VA tidak mampu. Melalui kebijakan tersebut, rumah
tangga golongan tarif R.1/450 VA mendapat diskon 100% dan
rumah tangga rentan miskin golongan tarif R.1/900 VA tidak
mampu, mendapat diskon 50%.
"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat
luas di masyarakat, terutama pada sisi perekonomian.
Sesuai dengan arahan Presiden RI, Pemerintah dalam hal
ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat
miskin dan rentan miskin akibat Pandemi Covid-19," ungkap
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Rida Mulyana dalam Konferensi Pers Update Gugus Tugas
Penanganan Covid - 19 terkait Jaminan Sosial Lewat Subsidi
Biaya Listrik Rumah Tangga, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Pada kesempatan ini, Rida juga menjelaskan bahwa
pemakaian listrik Rumah Tangga miskin (Golongan Tarif
R1/450 VA) rata-rata 85,36 kWh/bulan, dengan harga
jual PLN sebesar Rp415/kWh. Rumah Tangga miskin ini
mendapat subsidi sebesar Rp1.052/kWh atau menerima
subsidi Rp89.799/bulan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Konferensi Pers Update Gugus Tugas Penanganan Covid - 19 terkait Jaminan Sosial Lewat Subsidi Biaya Listrik Rumah Tangga,
di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
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"Kementerian ESDM sudah menginstruksikan kepada PT
PLN terkait mekanisme pelaksanaan pemberian diskon
tarif,” lanjut Rida. Untuk pelanggan rumah tangga R.1/450
VA regular/pascabayar akan mendapatkan diskon 100%
biaya pemakaian dan biaya bebannya. Sedangkan pelanggan
rumah tangga R.1/450 VA tidak mampu prabayar diberikan
token listrik sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari
pemakaian 3 bulan terakhir.
Pelanggan rumah tangga R.1/900 VA tidak mampu regular/
pascabayar hanya perlu membayar 50% biaya pemakaian
dan biaya beban. Sedangkan pelanggan rumah tangga
R.1/900 VA tidak mampu prabayar diberikan token listrik
sebesar 50% dikali pemakaian bulanan tertinggi dari
pemakaian 3 bulan terakhir.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima subsidi listrik sekitar
40% berpenghasilan terendah dari populasi rakyat Indonesia.
Saat ini jumlah pelanggan R.1/450 VA sekitar 23,9 juta
pelanggan dan golongan R.1/900 VA tidak mampu sekitar 7,3
juta pelanggan.
Selain itu, imbuh Rida, untuk melindungi Golongan Tarif
listrik pelanggan Bisnis Kecil B.1/450 VA yang berjumlah
sekitar 455.070 pelanggan dan sebagian diantaranya
bergerak dibidang pertanian dan perikanan, serta Industri
Kecil I.1/450 VA dengan jumlah sekitar 373 pelanggan,
Pemerintah juga memberikan diskon tagihan listrik 100%
selama 6 bulan (Mei-Oktober 2020).

Rida menyampaikan bantuan ini bersifat sementara dan
merupakan wujud kehadiran negara, khususnya bagi
masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi ini.
"Pemerintah juga memastikan tidak adanya kenaikan tarif
listrik selama pandemi Covid-19, bahkan tarif tenaga listrik
tidak pernah mengalami perubahan dari tahun 2017," ujar
Rida.
Di samping itu, untuk penanganan pengaduan terkait
penerapan subsidi listrik dapat juga dilakukan menggunakan
aplikasi 'PEDULI' yang dapat diakses melalui website
melalui petugas di desa atau kelurahan ataupun secara
mandiri melalui aplikasi mobile dari smartphone yang dapat
diunduh di playstore. Di bawah koordinasi Kementerian
ESDM, aplikasi ini masuk ke dalam TOP 99 Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh
Kementerian PAN-RB.
"Sampai Mei 2020, pengaduan dari masyarakat tercatat di
kami lebih dari 300 ribu aduan, dan lebih dari setengahnya
sudah kami tindaklanjuti karena mereka berhak menerima
subsidi," pungkas Rida. (Tim Komunikasi ESDM)
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Admin media sosial Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan @infogatrik
mengadakan acara diskusi secara live
perdana pada hari Rabu, 1 Juli 2020.
Acara diskusi yang berlangsung selama
satu jam tersebut diberi nama Kepo-in
yang merupakan singkatan dari Kenalin
Program Infogatrik.
Acara ini dilakukan untuk membuat
followers media sosial @infogatrik
lebih memahami program-program
ketengalistrikan dimana followers bisa
langsung bertanya secara interaktif
pada saat diskusi dilakukan secara live
pada akun instagram @infogatrik.
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Tema yang diangkat pada acara Kepo-in perdana adalah
“Kepo-in Aplikasi Peduli” dengan mengundang Direktur
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi sebagai narasumber. Humas Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Pandu Satria Jati dan Utami Hikmaasih
menjadi host dalam acara diskusi tersebut. Aplikasi PEDULI
masuk Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
pada tahun 2020, sehingga diskusi tentang Aplikasi Peduli
perlu dibahas lebih dalam lagi secara interaktif agar
masyarakat lebih memahami.

Pada saat acara Kepo-in dilakukan, followers yang menonton
tampak antusias dengan melontarkan beberapa pertanyaan
langsung kepada pembicara mengenai Aplikasi Peduli.
Terlebih dengan diadakannya pemberian Giveaway bagi
followers yang aktif dan mengajukan pertanyaan terbaik.

Aplikasi PEDULI (Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik)
merupakan inovasi sistem pengaduan masyarakat berbasis
web dan juga mobile pada smartphone yang dibuat untuk
mendukung pelaksanaan program sosial subsidi listrik
tepat sasaran pelanggan rumah tangga. Aplikasi PEDULI
mempermudah masyarakat yang berhak mendapatkan
subsidi listrik dalam melakukan pengaduan. Melalui
aplikasi ini masyarakat secara individu dapat mengecek
apakah mereka termasuk dalam golongan yang berhak
mendapatkan subsidi atau pun menyampaikan pengaduan,
serta memonitor tindak lanjut pengaduan kepesertaan
subsidi listrik.

Beberapa penonton acara diskusi juga mengapresiasi
Aplikasi Peduli. Diantaranya dari akun instagram @
odikalimi26 : “Saya belum mengadu tagihan listrik saya
sudah turun Pak Dirbinus Alhamdulilah.. Semula tagihan
listrik saya 850 ribu menjadi 650 ribu.”

“Aplikasi PEDULI memastikan subsidi listrik untuk
pelanggan rumah tangga benar-benar tepat sasaran,” ujar
Hendra.

Followers mengharapkan acara diskusi ini untuk dilanjutkan
kembali karena bagus sebagai ajang diskusi yang interaktif.
Seperti komentar yang dituliskan oleh akun instagram @
bangbayou31 : “Dibuat webinarnya pasti Insha Allah keren.”

Semangat kepada pembicara juga dilontarkan oleh akun
instagram @umm_akhtar : “Yang sabar ya Pak ngadepin
netizen. Semoga PLN dan tim diberi kesehatan dan
senantiasa dijauhkan dari wabah dan marabahaya agar bisa
menerangi Indonesia.”
Acara ditutup dengan pengumuman Giveaway kepada
followers yang telah aktif bertanya selama acara. Diskusi
live Kepo-in ini akan menjadi acara diskusi rutin yang akan
mengangkat tema menarik lain seputar ketenagalistrikan.
(U)
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BANTUAN LISTRIK UNTUK
MASYARAKAT TIDAK MAMPU,
INI SYARAT DAN CARA PENGADUANNYA

Hampir saban hari, Sugiyanto
(42) harus menyiapkan tenaga
lebih mendorong gerobak
baksonya menelusuri jalanan
Desa Mandaranrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa
Timur. Dagangan Sugiyanto kini nyaris
bertolak belakang sebelum adanya
pandemi. Jika biasanya ia hanya perlu
berkeliling sebentar di daerah sekitar
rumah, kini ia butuh waktu lebih lama
mencari pembeli, dari gang ke gang,
kadang melintasi desa tetangga.
Sejak virus Corona tipe baru menyebar
luas dan kebijakan pembatasan sosial
diterapkan, kondisi Desa Mandaranrejo
serasa lebih senyap. Masyarakat pun
mulai enggan keluar

rumah. "Wabah COVID-19 ini membuat
pendapatan saya menurun," keluh pria
paruh baya seraya berbalut masker
di wajahnya. Keluhan Sugiyanto
cukup beralasan mengingat ia harus
menafkahi istri, dua putri kecil, dan
memenuhi kebutuhan sehari-hari
rumah tangganya, termasuk tagihan
listik.
Tak perlu lama, keluhan Sugiyanto
terjawab. Pemerintah mencanangkan
program perlindungan bagi masyarakat
miskin dan rentan miskin, salah
satunya keringanan pembayaran
tarif listrik. Tak tanggung-tanggung,
pelanggan listrik 450 VA seperti
Sugiyanto ditanggung sepenuhnya oleh
negara dengan diskon 100%,
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sementara diskon 50% diberikan
bagi pelanggan 900 VA bersubsidi
selama enam bulan, yakni April
hingga September 2020. Total, sekitar
31 juta pelanggan sudah menikmati
keringanan tagihan listrik tersebut.
Saat ini, fokus pemerintah adalah
untuk masyarakat seperti Sugiyanto
yang berada pada 40% kondisi sosial
ekonomi terendah sesuai Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan negara. "Alhamdulilah,
program ini sangat membantu
mengurangi beban perekonomian
keluarga," ucap Sugiyanto.

Warta Kita
Pengaduan Subsidi Listrik Lebih
Mudah
Kabar baik tak hanya menjadi milik
Sugiyanto dan pelanggan penerima
listrik subsidi yang terdata di DTKS.
Masyarakat yang berhak mendapatkan
subsidi listrik tapi belum menerimanya
pun dapat menyampaikan pengaduan
kepesertaan subsidi listrik ke desa/
kelurahan. Masyarakat mengisi
Formulir Pengaduan Kepesertaan
Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga
yang tersedia di desa/kelurahan
setempat. Selanjutnya, pengaduan
akan diteruskan petugas melalui
kecamatan setempat ke Tim Posko
Penanganan Pengaduan Pusat lewat
web subsidi.djk.esdm.go.id.
Pungki (45), salah satu pelanggan
warga asal Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah berhasil
mendapat subsidi listrik setelah
mengajukan pengaduan. Awal Juni ini
Pungki bahkan sudah mendapatkan
haknya untuk listrik bersubsidi. "Saat
ini tarif listrik di rumah saya sudah
memasuki tarif subsidi dan dan saya
sudah menerima stimulus token bulan
ini sebanyak 45,8 kWh," ungkap Pungki
senang.

Prosedur pengaduan kini juga lebih
mudah dengan hadirnya aplikasi
mobile PEDULI. Aplikasi ini dapat
diakses melalui smartphone berbasis
Android dan sudah dapat diunduh
melalui Playstore sejak Januari 2020.
"Dengan adanya aplikasi mobile
PEDULI, masyarakat juga dapat
melakukan pengaduan mandiri melalui
smartphone. Selain meringkas tahapan
pengaduan, waktu yang digunakan juga
lebih efisien," ujar Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi,
Jumat (26/6), di Jakarta.
Ada empat fitur dalam aplikasi PEDULI.
Fitur Cek Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Basis Data Terpadu (BDT)
memudahkan masyarakat untuk
mengecek NIK apakah masuk daftar
rumah tangga kurang mampu sesuai
BDT atau tidak. Selanjutnya, ada fitur
Cek Subsidi Listrik untuk pengecekan
identitas pelanggan (IDPEL PLN) yang
menerima subsidi listrik. Ada pula fitur
Pengaduan Subsidi untuk melakukan
pengaduan dan melihat riwayat
pengaduan. Terakhir, fitur Informasi
Pengaduan digunakan untuk mengecek
hasil pengaduan.

Untuk melakukan pengaduan
kepesertaan subsidi listrik melalui
PEDULI, masyarakat perlu mengisi
profil pada aplikasi tersebut.
Kemudian, isi formulir dengan lengkap
yang melingkupi identitas pelapor,
kepemilikan listrik, pemanfaatan
listrik, daftar anggota rumah tangga,
dan kepemilikan kartu sosial.
Kehadiran aplikasi PEDULI mendapat
apresiasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Aplikasi
yang dirintis sejak tahun 2017 tersebut
mampu menembus Top 99 Inovasi
Pelayanan Publik pada Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020.
(Tim Komunikasi KESDM)
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Dirjen gatrik Beri Arahan
Pada Pengurus Baru MKI
Jajaran kepengurusan baru Masyarakat
Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) periode 2020-2023
diharap terus berkolaborasi dan memberikan masukan
terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu MKI juga
diharap membantu mengkomunikasikan kebijakan
pemerintah, khususnya dalam upaya membantu
meringankan masyarakat tidak mampu di tengah situasi
pandemi virus Covid-19 ini. Hal tersebut disampaikan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat
menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MKI
periode 2020-2023 secara virtual, Senin (15/6).
Ketua MKI Wiluyo Kusdwihatmo melaporkan kepada
Dirjen Ketenagalistrikan bahwa susunan kepengurusan
baru telah terbentuk dan telah menyusun program kerja
tahun 2020-2023. Dalam organ pengurus MKI terdapat
Dewan Pimpnan Pusat, Dewan Pengawas dan Dewan
Pakar MKI yang anggotanya adalah pejabat aktif dan/
atau pensiun dari Pemerintahan, PLN, perusahaan
swasta dan perguruan tinggi.
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Mengenai program kerja, Wiluyo mengatakan bahwa
tema program selama empat tahun ke depan adalah:
Transformasi Bisnis Ketenagalistrikan Indonesia di Era
Industri 4.0. Program kerja itru terbagi atas program
jangka pendek dan jangka menengah/panjang.
“Program kerja MKI 2020-2023 terdiri dari 49 Kegiatan
yang dibagi dalam 20 program kerja untuk jangka
pendek yang harus dimulai pada tahun pertama, dan
29 program kerja jangka menengah/panjang yang akan
dilaksanakan pada tahun kedua dan ketiga,” kata Wiluyo.
Sekjen MKI Andri Doni dalam kesempatan yang sama
memaparkan detail program kerja sekaligus kesiapan
MKI untuk menyelenggarakan peringatan Hari Listrik
Nasional (HLN) ke- 75 pada akhir tahun ini. Selain
HLN, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia akan
menjadi tuan rumah Conference of the Electric Power
Supply Industry pada tahun 2026 dengan MKI sebagai
penyelenggaranya.

Warta Kita
Dalam kesempatan tersebut Rida menyampaikan
selamat atas kepengurusan baru MKI periode 20202023. “Selamat atas amanah dan selamat bekerja untuk
mengemban program kerja selama jangka menengah
dan jangka panjang, “ ucap Rida.
Ia juga menyambut baik rencana pelaksanaan HLN
ke-75 tahun ini dan diharapkan penyelenggaraannya
mematuhi protokol kesehatan dalam periode new
normal ini. Ia juga berharap agar seluruh anggota MKI
dapat mendukung proram pemerintah selama pandemi
ciovid-19 ini.
“Karena memasuki new normal, mengimbau agar MKI
dapat melaksanakan secara disiplin dan konsisten.
Disiplin menjaga diri dan orang terdekat di sekitar kita,”
ujarnya.

Terakhir, Rida berharap MKI dapat hadir dan membantu
pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai
kenaikan tagihan listrik. Dengan sosialisasi yang
dilaksanakan oleh MKI diharapkan saudara-saudara
kita yang tengah memperoleh masalah tagihan listrik
segera mendapatkan solusi. Ia berharap MKI dapat
memaksimalkan komunikasi ke masyarakat melalui
peningkatn komunikasi publik.
Mengenai program kerja, Dirjen berharap agar
timeline yang sudah disusun dapat dilaksanakan dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan timeline kebijakan
pemerintah Beberapa kebijakan yang dilaksanakan
seperti Focus Group Discussion (FGD) dan pertemuanpertemuan anggota diharapkan disampaikan kepada
pemerintah dan masyarakat melalui media massa.
“Terima kasih atas sumbangsih MKI selama ini.
Masukan dari MKI selalu kami tunggu untuk perbaikan
kebijakan ketenagalistrikan ke depannya,” pungkas Rida.
(PSJ)

"

“Terima kasih atas sumbangsih MKI selama ini.
Masukan dari MKI selalu kami tunggu untuk perbaikan kebijakan
ketenagalistrikan ke depannya.”

Rida Mulyana
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Pemerintah
Pastikan
Tarif Listrik Tidak Naik Saat Pandemi

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi pada acara Diskusi Publik tentang Tagihan Listrik, Kamis (11/06/2020).

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik
selama pandemi covid-19. Tarif tenaga listrik tidak
mengalami perubahan dari tahun 2017 hingga triwulan III
atau sampai September 2020 nanti. Hal ini disampaikan
untuk menyikapi banyaknya pengaduan di masyarakat akibat
melonjaknya tagihan listrik pelanggan PT PLN (Persero) pada
bulan Juni 2020.

48 |September 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
“Tarif listrik tidak naik sejak 2017. Padahal kalau mengikuti
empat indikator (Indonesia Crude Price (ICP), inflasi, dan
harga batubara) seharusnya tarif sudah naik. Tapi semua
disubsidi karena tarif ditahan, itu ditanggung pemerintah,”
ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan,
Hendra Iswahyudi pada acara Diskusi Publik tentang
Tagihan Listrik yang diselenggarakan secara online oleh
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Kamis,
(11/06/2020).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjadi moderator
dalam acara tersebut. Diskusi tersebut juga mengundang
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero)
Bob Saril untuk menjelaskan mengenai tagihan listrik
kepada masyarakat.
“Dengan adanya kenaikan konsumsi listrik, khususnya
dengan adanya kebijakan bekerja dan belajar dari rumah,
kenaikan tagihan listrik sangat bisa terjadi. Misalnya
penggunaan AC itu dulu empat jam tapi sekarang menjadi
sepuluh jam, berarti naik 2,5 kalinya,’ ujar Bob Saril
menjelaskan.
Bob menganalogikan konsumsi daya listrik seperti memakan
kue. Misalnya ada seorang pelanggan pada kondisi sebelum
pandemi memakan lima buah kue. Namun ketika pandemi
melanda, konsumsi kue naik menjadi tujuh buah karena
pelanggan berada di rumah lebih lama dari biasanya.

Pada masa pandemi PLN tidak melakukan pengukuran
meteran listrik langsung ke rumah pelanggan, jadi tagihan
listrik menggunakan rata-rata tiga bulan konsumsi
pelanggan sebelumnya. Bob menerangkan bahwa ketika
konsumsi naik menjadi tujuh kue, pelanggan tetap hanya
dihitung lima pada Bulan April dan Mei. Sehingga pada
bulan Juni saat PLN sudah melakukan pengukuran meteran
listrik langsung ke rumah pelanggan, besaran pemakaian
pada bulan Juni akan ditambahkan dengan empat kue yang
pada dua bulan sebelumnya (April dan Mei) tidak dihitung.
Sehingga pada Juni, tagihan listrik pelanggan mengalami
lonjakan.
Tulus Abadi menyarankan bagi pelanggan PLN yang
merasa tagihan listriknya naik secara tidak wajar untuk
menghubungi kontak pengaduan PT PLN (Persero). Sehingga
pelanggan dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
dari hasil pengecekan dan penjelasan dari PLN. “Jangan
biarkan tagihan melonjak tanpa diklarifikasi,” ujarnya.
Untuk itu PLN diminta dapat membantu pemerintah
untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tarif listrik
tidak mengalami kenaikan dan tidak ada subsidi silang
dari pelanggan mampu kepada pelanggan tidak mampu
seperti isu yang beredar di masyarakat. "Bantuan stimulus
keringanan tagihan listrik masyarakat tidak mampu diambil
dari APBN, tidak ada subsidi silang dari pelanggan mampu
kepada pelanggan tidak mampu," pungkas Hendra. (UH)
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Apapun latar belakang pendidikan seseorang, ia bisa
berkontribusi untuk turut serta membangun sektor
ketenagalistrikan. Hal tersebut adalah salah satu poin
yang disampaikan dalam acara Gatrik Goes to Campus
(GGTC) yang dilakukan melalui webinar, Selasa (22/9/2020).
Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan (Gatrik)
menyelenggarakan acara ini untuk mendekatkan Gatrik pada
mahasiswa, serta untuk memberikan gambaran mengenai
profesi dan peluang di sektor ketenagalistrikan.
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“Acara ini sedianya akan diselenggarakan di kampus-kampus
untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kebijakan di
sektor ketenagalistrikan. Namun karena kondisi pandemi
Covid-19, acara ini diselenggarakan dengan webinar
dan mengundang mahasiswa-mahasiswa terpilih dari
seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Gatrik
Rida Mulyana saat membuka acara. GGTC yang pertama
kali diselenggarakan Ditjen Gatrik ini mengambil tema
“Mengenal Profesi di Sektor Ketenagalistrikan”. Peserta tak
hanya datang dari jurusan teknik, tapi juga sosial seperti
hukum, ilmu komunikasi, akuntasi, dan lainnya.

Rida menyadari mahasiswa memiliki peran penting
dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. “Kami
memandang penting keterlibatan mahasiswa tidak hanya
sebagai penerus kami, tapi melalui forum ini juga kita
mengharapkan keterlibatan mahasiswa untuk melakukan
diseminasi kebijakan atau program-program pemerintah
dalam hal mewujudkan ketahanan energi, khususnya
ketahanan listrik,” ujar Rida.
Untuk itu, Rida menambahkan, Ditjen Gatrik merasa perlu
lebih mendekatkan diri kepada para mahasiswa sehingga
dapat terjalin hubungan timbal balik dan kerjasama yang
baik, yang tentunya bermanfaat bagi semua pihak.
“Kami mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk memahami
beberapa program strategis yang dapat diinformasikan
kepada keluarga, sahabat, dan komunitas masing-masing
sehingga program-program tersebut dapat lebih dikenal
dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” Rida
menyampaikan.
Salah satu profesi yang dikenalkan dalam acara ini adalah
inspektur ketenagalistrikan, yaitu Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan
inspeksi keselamatan ketenagalistrikan, baik dari di
sisi pembangkitan, distribusi, maupun pemanfaatan
ketenagalistrikan. Materi ini dibawakan oleh Koordinator
Inspektur Ketenagalistrikan Yunan Nasikhin. Ia juga

menyampaikan profesi-profesi yang dibutuhkan di sektor
ketenagalistrikan secara umum.
“Lapangan kerja di sektor ketenagalistrikan sangat luas, ada
dari sisi pembangkit, transmisi, dan distribusi, dan ini ada
di banyak badan usaha, baik negeri maupun swasta. Terus
update informasi dan selalu buka wawasan. Karena tidak
hanya berdasarkan skill yang berasal dari pendidikan formal
atau hard skill, ada pula soft skill yang tidak kalah penting,”
Yunan menuturkan.
Perwakilan Energy Academy Indonesia (ECADIN)
Duwi Pratiwi menyampaikan peluang kerja di sektor
ketenagalistrikan di masa depan. Ia juga memperkenalkan
ECADIN sebagai perkumpulan nirlaba untuk menjalin
jejaring pengetahuan dari berbagai latar belakang akademik
dan profesi di sektor energi. ECADIN fokus pada knowledge
management dan platform berbagi pengetahuan di sektor
energi yang berkelanjutan. Sebelumnya, Humas Gatrik
Pandu Satria Jati memperkenalkan berbagai profesi yang
ada di Ditjen Gatrik serta program-program strategis Ditjen
Gatrik.
Meskipun dilakukan secara virtual, GGTC tetap interaktif
dengan memberikan kesempatan pada para peserta untuk
bertanya langsung pada narasumber. GGTC juga diselingi
kuis dan pemberian giveaway untuk para peserta. (AMH)
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Pemerintah Percepat Infrastruktur
Kendaraan Bermotor Listrik
Pemerintah melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah tengah mengupayakan agar masyarakat
lebih yakin menggunakan kendaraan bermotor listrik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
telah menyusun kebijakan khususnya terkait infrastruktur
pengisian kendaraan bermotor listrik, sehingga diharapkan
para pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui insentif yang
diberikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, Rabu (29/9/2020),
dalam talkshow yang diselenggarakan oleh Kantor Berita
Radio (KBR) secara live streaming via YouTube dan Zoom.
“Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) awalnya dilakukan secara bertahap,
namun akhirnya pemerintah ingin mempercepat program
tersebut untuk mendukung sarana transpotasi di Indonesia,”
ucap Wanhar yang menjadi narasumber dalam talkshow
tersebut.
Talkshow bertema Kebijakan Infrastruktur Pengisian
Kendaraan Bermotor Listrik dilakukan dalam rangka
mengenalkan program kendaraan bermotor listrik dan juga
membahas mengenai pentingnya infrastuktur pengisiaan
kendaraan listrik yang memadai untuk mendukung program
kendaraan bermotor listrik di Indonesia.
Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur
Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai. Dalam peraturan tersebut dibahas
mengenai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
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(SPKLU) dan juga Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan
Listrik Umum (SPBKLU) untuk kendaraan bermotor listrik
yang melingkupi charging station atau alat charge private
seperti pada showroom, perusahaan swasta dan juga di
rumah tangga.
Wanhar menyampaikan dalam Rencana Umum Energi
Nasional (RUEN), di tahun 2025 pemerintah menargetkan
2.200 unit mobil listrik, dan 2,13 juta unit motor listrik
diproduksi. Jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta unit mobil
listrik dan 13,3 juta unit motor listrik di tahun 2050. Dalam
RUEN tersebut, stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik
(charging station) juga ditargetkan mencapai 1.000 unit di
tahun 2025 dan 10.000 unit di tahun 2050.
"Pemerintah memiliki roadmap bersama PT PLN (Persero)
yaitu memenuhi target 180 charging station pada tahun 2020
yang tersebar di Indonesia, baik berupa SPKLU maupun
SPBKLU. Dan pada tahun 2025, pemerintah merencanakan
adanya 2.465 charging station," Wanhar menjelaskan. Ia juga
menyampaikan bahwa ada sedikit penyesuaian target karena
adanya pandemi Covid-19. Hingga saat ini sudah ada 62 unit
charging station baik milik PLN, BPPT, Pertamina maupun
swasta.
Terakhir, Wanhar menyampaikan bahwa kendaraan bermotor
listrik adalah kendaraan yang ramah lingkungan. “Mari kita
beralih ke kendaraan bermotor listrik, kualitas udara kita
bisa lebih bersih, dari sisi biaya lebih murah, dan selanjutnya
untuk kendaraan roda empat sejalan dengan kesiapan
infrastruktur yang kita bangun,“ tutup Wanhar. (AT)
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Penulis di PLTB Sidrap

Jejeran tiang-tiang tinggi dengan tiga baling-baling serupa pisau runcing yang terpisah 120 derajat
tampak anggun dari jauh. Sekilas putarannya nampak lebih pelan dibanding kipas angin, padahal itu
karena diameternya yang sangat besar. Tinggi menaranya delapan puluh meter. Bilah pisaunya sendiri
panjangnya 56 meter. Kalau kebetulan bilahnya itu tegak lurus ke atas, tinggi total menara dan bilahnya
sudah hampir sama dengan Monas.
Setiap kali baling-baling itu berputar, suara menderu pergesekan angin dan bilahnya terdengar dengan
jelas. Tak jauh dari sana, beberapa ekor sapi sedang memamah rumput dengan tenang.
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Pemandangannya tak jauh beda dengan
suasana alam Skotlandia. Tapi ini bukan
di Eropa. suhunya tak dingin seperti di
negara empat musim. Temperaturnya
32o Celcius. Sinar matahari juga tak
kemerah-merahan seperti di belahan
utara sana. Karena ini di Khatulistiwa,
di kampung saya di Kabupaten Sidrap,
di sebuah Desa Bernama Pabbaresseng.
Pabbaresseng artinya tempat beras.
Bagi orang Bugis, pabbaresseng adalah
benda keramat. Wadah yang tak boleh
kosong. Boleh saja tak punya apa-apa,
tapi pebberesseng harus selalu berisi.
Karena prinsip itulah, Sidrap menjadi
andalan utama penghasil beras di
Sulawesi Selatan dan juga Indonesia
Timur.
Tapi tak hanya jadi lumbung beras.
Sesuai dengan nama desa tempat
PLTB tersebut, tempat ini juga menjadi
lumbung energi. Tempat energi disemai
dan siap disalurkan. Dari Dusun
Pabbaresseng
tersebut
Indonesia
memproklamirkan
dirinya
siap
mengedepankan Energi Terbarukan.
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
tersebut adalah PLTB pertama berskala
besar di Indonesia, dan terbesar di Asia
Tenggara, Kapasitasnya 75 MW. Kebun
angin ini dapat melistriki 75.000 rumah
tangga di Sulawesi Selatan.
Menarik melihat bahwa Sulawesi
tidak saja menjadi tempat pertama
dibangunnya PLTB berskala besar. Tapi
juga, PLTB nomor duanya juga dibangun
di Sulawesi Selatan, dengan telah
beroperasinya PLTB Tolo di Jeneponto
dengan kapasitas 72 MW.
Sistem Kelistrikan di Sulawesi secara
garis besar terbagi dua yaitu, Sistem
Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut),
yang menghubungkan transmisi di
Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo
dengan kapasitas pembangkitan 581.95
MW. Sedangkan pada bagian selatan
adalah Sistem Sulawesi Bagian Selatan
(Sulbagsel)
yang
menghubungkan
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi
Tengah dengan kapasitas pembangkitan
2.057 MW. Kedua PLTB
tersebut
memberi
sumbangsih
kapasitas

pembangkitan sekitar 7.5% di sistem
Sulbagsel.
Secara total, 30% bauran energi di
Sulawesi berasal dari Energi Terbarukan
dan sisanya adalah pembangkit fosil.
Energi Terbarukan di Sulawesi berasal
dari Panas Bumi (7,4%), Air (17,69%),
Bayu (4,33%) dan Surya (0,12%).
Proporsi tersebut jauh di atas rata-rata
bauran energi terbarukan nasional yang
masih 12% (Nurdin Pabi, PLN, 2020)

Tantangan
Seperti pabbaresseng yang tak boleh
kosong dan selalu tersedia ketika
diperlukan, sistem kelistrikan juga
demikian. Pembangkit harus terus
menerus tersedia saat diperlukan.
Karena itulah pembangkit tidak
serta merta baru dinyalakan ketika
kita memencet remote TV. Dia harus
sudah
beroperasi
sebelum
kita
memerlukannya.
Dengan pertimbangan itulah,

diperlukan prediksi yang akurat jumlah
listrik yang sekiranya akan dinyalakan
oleh masyarakat saat tertentu. Sistem
kelistrikan dijaga pada dua parameter
utama yaitu frekuensi dan tegangan.
Khusus untuk frekuensi, ditentukan
oleh keseimbangan antara yang
dibangkitkan dan yang diserap oleh
masyarakat.
Frekuensi dalam sistem kelistrikan ini
biasa digambarkan dengan orang yang
naik sepeda tandem. Kecepatan kayuh
harus selalu sama, dan juga bebannya
harus seimbang dengan kekuatan kayuh
agar sepeda tidak jatuh. Jumlah daya
yang diproduksi oleh pembangkit harus
seimbang dengan yang dibutuhkan oleh
konsumen. Jika terlalu banyak yang
disediakan bisa menyebabkan frekuensi
pada sistem kelistrikan bergerak terlalu
cepat, atau bisa juga menyebabkan
naiknya ongkos produksi karena tidak
terserap oleh sistem kelistrikan.
Sebaliknya, jika permintaan terlalu
tinggi namun yang tersedia oleh
pembangkit tidak mencukupi maka bisa
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Tangkapan layar globalwindatlas.info

terjadi frekuensi sistem melambat,
semacam sepeda yang kelebihan
beban. Ibarat sepeda tadi, sistem bisa
jatuh yang berakibat padam total pada
sistem kelistrikan.
Dengan pembangkit konvensional, lebih
mudah mengatur sistem kelistrikan
karena hanya harus menyesuaikan
dengan
beban,
sementara
pembangkitnya sendiri tidak memiliki
variabilitas yang tinggi.
Menjadi tantangan kalau pembangkitnya
adalah PLTB, karena kecepatan angin
sangat bervariasi dan tidak bisa diatur.
Alamlah yang menentukan kecepatan
angin tersebut. Kita hanya bisa
memprediksi berdasarkan data-data
historikal yang dimiliki. Sayangnya data
inipun masih sangat terbatas kita miliki,
khususnya pada lokasi-lokasi yang
spesifik.
Dengan semakin besarnya proporsi
pembangkit yang memiliki intermitensi
maka tantangan tersebut makin berat.
Di sistem Sulawesi bagian selatan,
proporsi PLTB sudah cukup signifikan
yang pernah mencapai sekitar 10% dari
sistem. Tak ada sistem kelistrikan besar
di Indonesia yang proporsi pembangkit
intermitennya sebesar itu. Tapi Sistem
Sulawesi berhasil bertahan melewati
tantangan tersebut.

Belajar dari Sulawesi
Integrasi Pembangkit Energi Baru
Terbarukan (EBT) khususnya yang
sifatnya berubah-ubah ke dalam sistem
kelistrikan yang terjadi di Sulawesi bisa
dijadikan sebagai batu pijakan untuk
melakukan hal serupa di sistem yang
lebih besar seperti di Jawa Bali dan
Sumatera,
Sebagai sebuah laboratorium, ada
beberapa pelajaran penting yang bisa
kita tarik dari keberhasilan di Sulawesi.
Pertama, Keberanian untuk memulai.
Daerah khatulistiwa bukanlah tempat
favorit dibangunnya PLTB. Beberapa
tahun lalu dosen mata kuliah Wind
Energy saya di University of Edinbugrh,
Colin Anderson, menyatakan bahwa tak
banyak potensi di sekitar equator yang
bisa dimanfaatkan. Tapi beberapa hari
lalu saya bertegur sapa secara daring
dan dia sangat terkesan ketika saya
informasikan bahwa di Indonesia telah
ada dua PLTB berkapasitas besar yang
juga adalah terbesar di Asia Tenggara.
Bukan tanpa alasan sebenarnya
dosen saya mengatakan itu. Coba
kita buka peta potensi angin dunia di
globalwindatlas.info. Dari peta tersebut
akan diperlihatkan secara global
potensi angin pada tiap negara.
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Peta tersebut menunjukkan perbedaan
warna antar lokasi dimana warna yang
terang artinya kecepatan anginnya
rendah dan warna merah cenderung
gelap kecepatan anginnya tinggi. Dari
peta tersebut terlihat bahwa daerah
khatulistiwa,
termasuk
Indonesia,
relatif berwarna terang sehingga
kecepatan anginnya rendah.
Namun kalau kita kulik lebih jauh
ternyata di balik warna terang tersebut
terdapat daerah yang berwarna
merah. Dan itulah yang dilakukan oleh
pengembang PLTB Sidrap, PT UPC
Renewables Indonesia. Mereka berani
memulai, dan sebagaimana sebuah
hal pertama, pasti akan lebih sulit dan
lebih menantang dibanding kalau sudah
terbiasa.
Dari peta di atas terdapat beberapa
tempat lagi yang masih bisa dipanen
anginnya yaitu di daerah Jawa Barat,
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Selain potensi energi angin, Indonesia
juga diberi keberkahan banyak potensi
Surya karena matahari bersinar
sepanjang tahun. Pada daerah-daerah
yang tidak kencang anginnya, atau tidak
tersedia sumber energi panas bumi
atau air, dapat memanfaatkan energi
surya.

Kolom
Total potensi energy surya di Indonesia
adalah 207,8 GW, lebih dari cukup untuk
melistriki seluruh Indonesia yang saat
ini total kapasitas pembangkit nasional
adalah 65.8GW. Sementara itu, energi
surya yang dimanfaatkan baru sekitar
0,14 GW atau 0.02% dari potensinya
(EBTKE, 2019).
Keberanian untuk memulai ini yang
telah dilakukan di PLTB Sidrap, perlu
dicontoh dan dikembangkan ke sumber
energi lain seperti surya, ditambah lagi
adanya tren biaya pembangunan PLTS
juga mengalami penurunan setiap
tahunnya.

Kedua, toleransi terhadap risiko.
Pengambilan
keputusan
untuk
memulai PLTB beskala besar bukan
tanpa risiko. Terhadap sistem kelistrikan
pasti ada pengaruhnya, ditambah lagi
data-data forecasting masih sangat
muda dan seringkali berbeda dengan
kenyataan di lapangan. Risiko-risiko
teknis tersebut bisa berakibat kepada
ketidaksetabilan sistem kelistrikan
atau bahkan mengalami blackout.
Namun risiko ini dapat dikelola dengan
baik oleh PLN sehingga tidak terjadi
kejadian pemadaman yang diakibatkan
oleh terintegrasinya pembangkit besar
tersebut ke dalam sistem kelistrikan.

Risiko lainnya adalah harganya yang
relatif lebih mahal dibandingkan
dengan
pembangkit
konvensional.
Pada saat penandatanganan perjanjian
jual beli tenaga listrik antara PLN
dan Pengembang PLTB pada 2015,
absorbsi risiko ini menjadi tanggungan
pemerintah melalui skema “subsidi”
kepada PLN sehingga dimungkinkan
harga pembelian dari PLTB Sidrap lebih
tinggi dari biaya pokok penyediaan (BPP)
pembangkitan setempat. Sebagaimana
dikutip oleh Kumparan bahwa harga
pembelian listrik PLTB Sidrap adalah
11 Sen atau sekitar Rp1.463/kWh
sementara BPP di Sulawesi Selatan
saat itu Rp. 1.050/kWh.

Akan tetapi, angin segar terhadap energi
terbarukan kembali dihembuskan oleh
Kementerian ESDM dengan adanya
rancangan peraturan yang baru.
Sesuai dengan yang disampaikan oleh
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam
forum International Energy Agency,
Pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk memajukan energi terbarukan
dengan
menerbitkan
Peraturan
Presiden yang mengatur harga jual
dari pembangkit energi terbarukan.
Peraturan tersebut akan kembali
membuka opsi sistem feed in tariff yang
jauh lebih menarik bagi investor.

Namun sejak tahun 2017, dengan
semangat untuk menekan tarif listrik
yang dibebankan kepada masyarakat,
telah
terbit
Peraturan
Menteri
ESDM nomor 50 Tahun 2017 yang
mengamanatkan harga pembelian dari
Pembangkit EBT harus lebih rendah
dari Biaya Pembangkitan setempat.
Sebagaimana
dilaporkan
oleh
Kementerian ESDM, sejak terbitnya
peraturan tersebut belum ada lagi
kontrak
kontrak/Power
Purchase
Agreement (PPA) pembangkit IPP
yang proses pengadaannya mengikuti
ketentuan tersebut.

Dengan bersedianya operator dan
juga pemerintah untuk mengambil
risiko mendorong PLTB yang berakibat
kepada naiknya risiko teknis dan
juga lebih tingginya harga pembelian
dibanding BPP setempat dapat memacu
para pengembang energi terbarukan
untuk berlomba-lomba membangun
pembangkit berbasis EBT.
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Ketiga, keinginan untuk belajar.
Sebagai PLTB berkapasitas besar
pertama di Indonesia tentu dibutuhkan
penyesuaian
dan
peningkatan
kompetensi dari para profesional yang
menanganinya, terutama pada pengatur
penyaluran ketenagalisrtrikan. Operasi
sistem ketenagalistrikan pasti banyak
tantangan, namun tantangan tersebut
memberi banyak kesempatan untuk
belajar, baik PLN maupun pemerintah.
Yang menggembirakan adalah Capacity
Factor (CF) dari PLTB di Sidrap dan
Jeneponto adalah telah lebih tinggi dari
rata-rata global masing-masing 40,7%
dan 43,6% (Furqan Idris, PLN, 2020).
Nilai Capacity Factor tersebut juga
menunjukkan bahwa secara finansial
harga pembelian PLTB dapat lebih
kompetitif di masa datang. CF secara
global untuk PLTB di daratan (onshore)
berada di angka 34% (IRENA, 2019).
Sampai saat ini, pengatur beban di
Sistem Sulawesi masih terus belajar
dan berusaha untuk mengambil
pelajaran berharga dari terintegrasinya
pembangkit intermiten dalam sistem
tersebut. Sementara itu, Pemerintah
belajar harus menyesuaikan aturan
jaringan yang dapat menunjang
terintegrasinya pembangkit EBT ke
dalam sistem kelistrikan.

Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc adalah
Inspektur Ketenagalistrikan Madya
Ditjen Ketenagalistrikan, alumni MSc
in Sustainable Energy Systems The
University of Edinbugrh, Skotlandia.

***
Kita masih memiliki PR besar untuk
mengejar target EBT sebesar 23%
di tahun 2025. Pelajaran dari Sistem
Sulawesi dapat menjadi batu loncatan
untuk memperbesar proporsi Energi
Terbarukan khususnya dari Pembangkit
yang sifatnya intermiten yaitu PLTB dan
PLTS.
Diperlukan terobosan-terobosan untuk
memacu makin masif dan majunya EBT
di Indonesia. Yang terjadi di Sulawesi
bisa menjadi contoh yang baik yang
dapat digunakan di bagian lain di
Indonesia.
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