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Sobat Gatrik,
Saat ini negara kita tengah berbenah menghadapi era revolusi indutri
tahap keempat. Hal ini dikuatkan dengan adanya program prioritas
menuju Indonesia 4.0 yang dicanangkan Oleh Presiden Jokowi.
Menghadapi hal tersebut, subsektor ketenagalistrikan harus berubah
di tengah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
(ICT). Perkembangan ICT yang sangat cepat juga telah mengubah
sistem ketenagalistrikan model tradisional yang dikenal saat ini
(pembangkit, transmisi dan distribusi) menjadi "grid beyond meter".
Beberapa informasi terkait penjelasan Listrik 4.0 dapat Anda baca
dalam Tajuk Buletin Ketenagalistrikan Edisi 55 Volume XIV ini.
Simak juga artikel khusus mengenai upaya subsektor ketenagalistrikan
memperbaiki infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara Barat
yang melanda wilayah tersebut bulan Juli lalu. Segenap keluarga
besar Ditjen Ketenagalistrikan mengucapkan duka yang sedalamdalamnya atas musibah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara
Barat, serta berharap upaya pemulihan dapat segera dilakukan.
Informasi
lain
seperti
peresmian
Pembangkit
Listrik
Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap oleh Presiden Jokowi juga
dapat disimak dalam Buletin Ketenagalistrikan edisi ini.
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

www.djk.esdm.go.id
Buletin Ketenagalistrikan| September 2018|

3

3

Dari Redaksi
Tajuk Utama
			
7
				
			
8

Dirjen Gatrik Ajak Mahasiswa Siapkan Diri Hadapi 			
Listrik 4.0
Pelaku Usaha Diajak Menyiapkan Diri Hadapi Listrik 4.0

			
9
				

Berubah Atau Musnah, Pelaku Usaha Ketenagalistrikan 			
Diharap Ikuti Perkembangan Zaman

Liputan Khusus
			
11
				

Pastikan Kondisi Listrik Pulih, Inspektur Ketenagalistrikan 		
Terjun ke Lokasi Gempa NTB

			

Kondisi Kelistrikan Pasca Gempa NTB Terus Dipulihkan

12

			
14
				

Ditjen Ketenagalistrikan Bersama PLN Optimalkan Pasokan 		
Listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Warta Kita
			
17
				

Ditjen Gatrik dan PLN Pastikan Listrik Aman Selama ASIAN 		
Games

			
18
				

Presiden Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Komersial 		
Pertama di Sidrap

			
20
				

Pemerintah Dorong Peran Swasta Dalam Usaha Penyediaan 		
Tenaga Listrik

			
22
				

Ditjen Gatrik dan POLRI Terus Jalin Kerjasama Pengawasan 		
Tindak Pidana Ketenagalistrikan

			
24
				

Menteri ESDM Beri Pengarahan Untuk Ditjen Gatrik, Minerba, 		
dan EBTKE

			

25

Menurunkan Susut Jaringan, Salah Satu Upaya Efisiensi PLN

			

26

Wapres Kunjungi PLTA Poso

			

28

Pakai LNG, PLN Hemat 70 Milyar per tahun

			

30

Pemerintah Apresiasi Upaya Peningkatan Elektrifikasi di Papua

			

32

Desentralisasi Pembangkit Listrik Diprediksi Jadi Trend Masa 		

				

Depan

			

Konsumen Listrik: Antara Hak dan Kewajiban

34

			
36
				

Indonesia Kini Punya Pabrik Switchgear Tegangan Tinggi (TT) 		
dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET)

			

38

Sosialiasi Pengoperasian Aplikasi Apple Gatrik

			

40

Pemerintah Luruskan Klaim Alat Penghemat Listrik

			
42
				

Meski Banyak Kemajuan, Reformasi Birokrasi KESDM Terus Di		
dorong

4 | September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

44
Capaian Rasio Elektrifikasi Semester I Lampaui
		Target
			
46
				

Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Subsidi
Listrik Tepat Sasaran

			

Tarif Tidak Naik, Subsidi Bagaimana?

48

18

49
Untuk Rumah TanggaMiskin, Pasang Listrik
		Dapat Subsidi
50
Strategi Menekan Neraca Transaksi Perdagangan di
		Subsektor Ketenagalistrikan
52
		

Strategi PemerintahDorong Kecukupan Listrik
dengan Tarif Terjangkau

			
53
				

Pemerintah dan DPR RISepakati Subsidi Listrik
Tahun 2019

			
54
				

Sambut IMF-WB MeetingDan Asean Leader Meeting,
Pasokan Listrik Bali Dipastikan Aman

56
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTBm
		Deli Serdang

Presiden Resmikan Pembangkit

Pojok Peraturan

Listrik Tenaga Angin Komersial
Pertama di Sidrap

		

58

Proses Perizinan Berusaha

26

Wapres Kunjungi PLTA Poso

Buletin Ketenagalistrikan|September 2018|

5

6 |September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Tajuk Utama

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng bersama para mahasiswa di Universitas Indonesia dari jurusan Teknik Kimia, Teknologi
Industri, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan, Teknik Elektro dan Teknik Informatika, serta Manajemen Teknik pada acara Seminar Nasional
Teknologi dan Manajemen Teknologi (SNTMT) yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, Selasa (10/7).

Dengan revolusi industri tahap keempat atau industry
4.0, semua pihak tak terkecuali mahasiswa diajak untuk
menyiapkan diri sesuai peran masing-masing. Bisnis
ketenagalistrikan yang ada selama ini akan berubah,
untuk itu semua pihak harus segera menyesuaikan dirinya
dalam menghadapi Listrik 4.0. Hal tersebut disampaikan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
saat menyampaikan keynote speech pada acara Seminar
Nasional Teknologi dan Manajemen Teknologi (SNTMT) yang
diselenggarakan oleh Fakultas Teknik, Universitas Indonesia,
Depok, Selasa (10/7).
Menurut Andy, pesatnya Information and Communication
Technology (ICT) mendorong meningkatnya konektivitas,
interaksi, dan batas antar manusia, mesin dan sumber
daya lainnya. Andy menyampaikan bahwa Revolusi Industry
4.0 tidak dapat ditahan. "Pilihannya adalah change or be
replaced ( berubah atau musnah), sehingga revolusi Industry
4.0 harus disikapi dengan bijak untuk perubahan yang lebih
baik," ungkap Andy.
Perkembangan ICT yang sangat cepat menurut Andy juga
telah mengubah sistem ketenagalistrikan model tradisional
yang dikenal saat ini (pembangkit, transmisi dan distribusi)
menjadi "grid beyond meter", dengan adanya 3 trend,
yaitu Electrification, Decentralization dan Digitalization.

Electrification
mendorong
terciptanya
penggunaaan
listrik untuk tujuan lain, Decentralization mendorong
penggunaan sumber energi terdistribusi (distributed energy
resources), dan Digitalization mendorong pembangkit
listrik dan teknologi penyimpanan energi dapat terintegrasi
dengan perilaku pengguna listrik. Ketiga trend "grid edge"
tersebut disebut Andy mendorong revolusi Listrik 4.0.
Andy menjelaskan, dalam Listrik 4.0, masyarakat dapat
menjadi prosumen (produsen dan konsumen) untuk saling
bertukar energi atau jasa satu sama lain dengan dukungan
smart meter. "Pembangkit EBT intermiten tidak menjadi
kendala untuk dikembangkan, dan penggunaaan listrik
menjadi lebih efisien dengan terintegrasinya pembangkit listrik
dan storage dengan perilaku pengguna listrik," ujar Andy.
Seminar ini dihadiri para mahasiswa di Universitas Indonesia
dari jurusan Teknik Kimia, Teknologi Industri, Teknik Sipil dan
Teknik Lingkungan, Teknik Elektro dan Teknik Informatika,
serta Manajemen Teknik. Ketua panitia SNTMT, Sutrasno
Kartohardjono menyampaikan bahwa penyelenggaraan
acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran perguruan
tinggi dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. (PSJ)
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Pelaku Usaha Diajak
Menyiapkan Diri
Hadapi Listrik 4.0

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
kembali berbicara tentang revolusi listrik 4.0. Revolusi
ini sejalan dengan revolusi indutri tahap keempat, seperti
yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, yaitu program
prioritas menuju Indonesia 4.0. Menurut Andy, subsektor
ketenagalistrikan harus berubah di tengah berkembangnya
teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Ia menyampaikan
bahwa perkembangan ICT yang sangat cepat juga telah
mengubah sistem ketenagalistrikan model tradisional yang
dikenal saat ini (pembangkit, transmisi dan distribusi)
menjadi "grid beyond meter". Menurutnya smart grid
sudah dapat diberlakukan di sistem kelistrikan Jawa Bali.
Sedangkan di pulau-pulau lain ddapat dilakukan dilakukan
secara bertahap.
Hal tersebut disampaikan Andy saat menjadi pembicara
dalam Talk Show bertajuk Peran Sektor Energy di Era
Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Insider Network di
Hotel Bimasena Dharmawangsa, Jumat (20/7/18). Hadir pula
dalam acara ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri Ngakan Timur Antara, serta pembicara lain dari
pelaku usaha.
Andy menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam
mewujudkan kelistrikan 4.0 adalah adanya trilema energi.
Pengelolaan dan pemanfaatan energi termasuk energi listrik
harus dilakukan secara seimbang di antara tiga aspek yaitu
Energy Security, Energy Equity, dan Energy Sustainability,
tanpa ada salah satu yang lebih diutamakan. "Di satu sisi
kapasitas kita harus mencukupi kebutuhan listrik, namun
disatu sisi harus menjaga harga tetap terjangkau dan
menjaga lingkungan," ujar Andy.
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Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng,
menjadi pembicara dalam Talk
Show bertajuk Peran Sektor
Energy di Era Industri 4.0 di Hotel
Bimasena Dharmawangsa,
Jumat (20/7/18).

Andy menyampaikan bahwa saat ini kapasitas terpasang
pembangkit listrik kita terus meningkat. Rasio elektrifikasi
juga terus bertambah dimana hingga April 2018 telah
mencapai angka 96,63%. Untuk itu Andy menyampaikan
bahwa Kementerian ESDM mendorong demand dengan
memprakarsai regulasi tentang kendaraan listrik. Ia percaya
bahwa memasuki era listrik 4.0, biaya teknologi digital lamalama akan turun
Dalam acara tersebut, Ngakan Timur Antara menyampaikan
bagaimana persiapan yang dilakukan peerintah dan
yang harus disiapkan badan usaha dalam menghadapi
revolusi industri 4.0. Heru Dewanto dari PLTU IPP Cirebon
menyampaikan implementasi 4.0 dalam konteks bisnis
kelistrikan khususnya implementasi digital power plan di
Cirebon Power. Hendra Sinadia dari Asosiasi Pertambangan
Batubara Indonesia (APBI) menyampaikan strategi Pelaku
Usaha Batubara dalam era industri 4.0. Terakhir, Nanang
Mangdadi dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik
Tenaga Air menyampaikan materi tentang bagaimana badan
usaha mengantisipasi industri 4.0 menjadi energi 4.0. (PSJ)

Tajuk Utama

Berubah Atau Musnah, Pelaku
Usaha Ketenagalistrikan
Diharap Ikuti Perkembangan
Zaman
Dihadapan para pengembang pembangkit listrik swasta,
Munir
menyampaikan
sambutan
Direktur
Jenderal
Ketenagalistrikan, sekaligus mengajak para pelaku industri
untuk peka terhadap perubahan zaman. "Bisnis model PLN
yang selama ini kita terapkan akan berubah, dan PLN harus
segera menyesuaikan dirinya dalam menghadapi Listrik
4.0," ujar Munir. Dalam laporan IEA, tentang Digitalization
& Energy, penerapan data digital dan analisis pada sektor
ketenagalistrikan akan mampu mengurangi biaya sistem
ketenagalistrikan dalam 4 (empat) cara, yaitu Mengurangi
biaya O & M, memperbaiki efisiensi pembangkit tenaga listrik
dan jaringan, mengurangi unplanned outages dan downtime,
serta memperpanjang masa operasional Aset.

Di tengah transformasi industri 4.0 dan semakin
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, para
pengembang listrik swasta diharap untuk dapat mengikuti
perkembangan zaman yang ada. Transformasi Industry
telah mengubah sektor ketenagalistrikan menjadi Listrik
4.0. Kondisi tersebut tidak dapat ditahan dan apabila energi
atau listrik tidak berevolusi maka pilihannya adalah "berubah
atau musnah". Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat membuka
Musyawarah nasional (Munas) dan Halal Bihalal Asosiasi
Pengembang Listrik Swasta Indonesia (APLSI) di Jakarta,
Kamis (12/7/2018).

Munir menambahkan, menghadapi revolusi industri 4.0 yang
sudah terjadi dan akan semakin berkembang, Presiden Jokowi
telah menetapkan 10 prioritas nasional untuk menciptakan
Indonesia 4.0. Program prioritas nasional tersebut tentu
memerlukan ketersediaan dan kecukupan akan energi, salah
satunya adalah listrik.
Terkahir, Munir berharap agar MUNAS APLSI ini dapat
memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat
kebijakan, serta menginspirasi para pelaku usaha di
bidang ketenagalistrikan untuk dapat mempersiapkan diri
menghadapi dinamika ketenagalistrikan yang akan terus
berubah sesuai dengan perkembangan zaman.(PSJ)
Buletin Ketenagalistrikan|September 2018|
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Tim inspektur ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan inspeksi pemantauan kondisi kelistrikan sistem Lombok,
Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa bumi yang terjadi Minggu (29/7).

Pastikan Kondisi Listrik Pulih, Inspektur Ketenagalistrikan
Terjun ke Lokasi Gempa NTB
Tim inspektur ketenagalistrikan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan mulai Rabu (1/8) hingga Jumat (3/8)
melakukan inspeksi pemantauan kondisi kelistrikan sistem
Lombok, Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa
bumi yang terjadi Minggu (29/7). Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menugaskan
tiga orang inspektur ketenagalistrikan untuk memantau
dampak gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter terhadap
sistem kelistrikan setempat.
Laporan inspeksi per tanggal 1 Agustus menyebutkan
bahwa Pusat gempa berada di 28 Km Lombok Timur dengan
daerah terkena dampak antara lain Kecamatan Sembalun
dan Kecamatan Sambelia di Lombok Timur, dan Kecamatan
Bayan di Lombok Utara). Kondisi kelistrikan sistem Lombok
Pra Gempa (Pukul 06.30 WITA) dilaporkan bahwa Daya
Mampu Pembangkit (DMP) sebesar 173,28 MW dan Beban
sistem sebesar 144,12 MW. Kondisi kelistrikan sistem
Lombok Pasca Gempa (Pukul 07.00 WITA) dilaporkan Daya
Mampu Pembangkit sebesar 173,28 MW dan Beban sistem
sebesar 134,45 MW (beban sistem berkurang sebesar 9,67
MW).
Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan Yunan Nasikhin
mengungkapkan bahwa tidak ada gangguan pada
pembangkit listrik.

Untuk jaringan distribusi terdapat gangguan satu penyulang
(feeder/penyulang Belanting) yang padam. "Sedangkan
gangguan pada konsumen terdapat kerusakan sambungan
rumah dan kWh meter pada 132 pelanggan PLN," ungkap
Yunan.
PLN telah melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan
pasca gempa, diantaranya pengecekan aset distribusi seperti
jaringan tengangan menengah, gardu distribusi, jaringan
tengangan rendah, sambungan rumah, dan Alat Pengukur
dan Pembatas (APP) atau yang biasa disebut kWh meter. PLN
juga melakukan perbaikan dan penggantian aset distribusi
yang terkena dampak akibat gempa, seperti dudukan Cut
Out (CO) yang pecah, isolator tumpu pecah, serta konduktor
yang lepas.
"Tujuan inspeksi hari pertama ini adalah memastikan PLN
mengamankan sambungan rumah dankWh meter pada
pelanggan PLN yang terkena dampak," ujar Yunan. Ia
menambahkan bahwa tim inspektur telah memastikan
bahwa PLN telah memulihkan feeder/penyulang dan gardu
distribusi yang terdampak gempa. Tim Inspeksi akan terus
melakukan pemantauan dan melaporkan secara periodik
kondisi kelistrikan pasca gempa kepada Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan. (PSJ)
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Kondisi Kelistrikan Pasca Gempa NTB Terus Dipulihkan

Pemerintah dan PT PLN (Persero)
terus berupaya menormalkan kembali
kondisi sistem kelistrikan di Nusa
Tenggara Barat, pasca Gempa bumi
berkekuatan 7,0 SR yang melanda
Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali
dan sekitarnya pada Minggu (5/8)
pukul 19.46 WITA. Kementrian ESDM
melalui
Ditjen
Ketenagalistrikan
(Gatrik) telah membentuk Posko
Gempa Lombok untuk memantau
perkembangan
kondisi
pemulihan
infrastruktur
ketenagalistrikan
dan
pemadaman
listrik.
Selain
itu
Dirjen
Gatrik
menugaskan
Inspektur
Ketenagalistrikan

untuk mengecek dan memonitor
pelaksanaan pemulihan infarstruktur
ketenagalistrikan
dan
pemadaman
listrik oleh PLN.
Berdasarkan
laporan
PT
PLN
(Persero)
melalui
Kepala
Satuan
Komunikasi Korporat I Made Suprateka
menyampaikan
bahwa
hingga
Senin (6/8) siang, sekitar 26 MW
beban pelanggan PLN masih padam
menunggu perbaikan jaringan listrik
dan pembangkit yang terdampak.
Sedangkan sistem kelistrikan Sumbawa
dan Bima semua sudah pulih normal.
"Di Sistem Lombok, beban pelanggan

12 | September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

PLN terlayani 99 MW dari kondisi
semalam hanya 50 MW," ujarnya.
Direktur Bisnis Regional Jawa Timur,
Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko
R. Abumanan menyampaikan bahwa
PLN Wilayah NTB telah mengerahkan
tim
pasca
gempa
bumi
terjadi
untuk mendata kerusakan sekaligus
melakukan upaya perbaikan langsung
demi memulihkan pasokan listrik.
Setelah
menginventarisir
aset
kelistrikan yang terganggu, PLN segera
memulihkan
listrik
agar
kembali
mengalir.
"Daerah
yang
padam

Liputan Khusus

sebelumnya, seperti di Kota Mataram,
Lombok Tengah, serta sebagian besar
Lombok Timur dan Lombok Barat
listriknya telah kembali menyala,"
ungkap Djoko. Untuk Kabupaten
Lombok Utara dan sebagian Lombok
Timur yang berada di bagian utara
saat ini masih mengalami pemadaman
akibat adanya beberapa infrastruktur
jaringan dan gardu yang mengalami
kerusakan, sehingga layanan listrik
masih bertahap dalam penormalannya.

Hingga
Senin
pagi,
beberapa
pembangkit listrik Sistem Lombok
yang masih padam antara lain PLTU
Jeranjang 25 MW, PLTU IPP LED 2x25
MW, PLTD MFO Cogindo 2x7 MW, PLTD
Taman 0,65 MW, dan PLTD Paokmotong
5 MW. Untuk jaringan transmisi 150
kV, secara umum dapat beroperasi
secara aman dan trafo gardu Induk
(GI) berada pada kondisi aman. Hanya
gedung GI Pringgabaya mengalami
retak-retak.

Sementara itu PLN terus melakukan
berbagai upaya antara lain inventarisasi
kondisi aset di lokasi yang padam,
koordinasi untuk bantuan personil,
peralatan, dan material dari Bali dan
Jawa Timur apabila diperlukan, hingga
antisipasi terjadinya gempa susulan.
PLN terus melakukan pengecekan
pembangkit, tower transmisi tenaga
listrik, jaringan distribusi tenaga listrik,
serta
mengupayakan
pengiriman
bantuan dari Distribusi Bali dan
Distribusi Jawa Timur. (PSJ)
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Ditjen Ketenagalistrikan
Bersama PLN Optimalkan
Pasokan Listrik
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng pada acara
rapat evaluasi dan implementasi RUPTL PLN 2018-2027 di Jawa,
Bali, dan Nusa Tenggara. Jumat (28/6/18)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N. Sommeng membuka acara
rapat evaluasi dan implementasi RUPTL PLN 2018-2027 di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rapat tersebut diselenggarakan pada hari Jumat (28/6/18) di PT Indonesia Power UP Bali,
Denpasar.
Rapat ini merupakan evaluasi pertama atas implementasi RUPTL PLN 2018-2027 khususnya di
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Berdasarkan laporan yang disampaikan Direktur Perencanaan
PLN, terlihat bahwa capaian COD tahun 2018 masih belum maksimal terutama untuk
penambahan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi. Hal ini dapat dipahami karena
sebagian besar proyek pembangkit maupun jaringan transmisi yang direncanakan COD pada
tahun 2018 masih dalam tahap penyelesaian konstruksi. Diharapkan PLN dapat menyelesaikan
proses konstruksi dan komisioning sehingga proyek tersebut dapat COD pada tahun ini sesuai
dengan target dalam RUPTL PLN 2018-2027.
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Liputan Khusus

Untuk menjaga agar pembangunan infrastruktur penyediaan
tenaga listrik tetap sesuai dengan perencanaan, diperlukan
monitoring untuk memperkuat sistem yang telah ada. Saat
ini PLN telah memiliki sistem monitoring berupa Project
Management Office (PMO) dan diharapkan telah memuat
update data terkait pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.
Data tersebut mencakup profil, status kemajuan, milestone,
persentase progress, kendala, dan usulan tindak lanjut. Hal
ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan Ditjen
Ketenagalistrikan dalam mengidentifikasi permasalahan dan
penyelesaian proyek-proyek yang masih terkendala.
"Apabila PLN mengalami kendala eksternal yang berada
di luar kendali PLN sendiri, yang berpotensi menghambat
penyelesaian proyek, dan memerlukan fasilitasi penyelesaian
oleh Pemerintah, agar segera disampaikan kepada Ditjen
Ketenagalistrikan," ujar Andy.

Agar implementasi perencanaan dalam RUPTL PLN 20182027 dapat berjalan sesuai dengan target, diperlukan kerja
sama yang baik antara PLN, IPP dan Ditjen Ketenagalistrikan.
Saat ini Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi
dan kebijakan sebagai langkah untuk mempercepat proses
pembangunan dan penyelesaian infrastruktur penyediaan
tenaga listrik.
Pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan
akan
memudahkan pencapaian target rasio elektrifikasi yang
sudah mendekati 100%. Selain itu, sektor industri juga
dapat tumbuh apabila tenaga listrik sudah tersedia dengan
kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.(UH)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM bersama PT PLN
(Persero) memastikan pasokan listrik
aman untuk seluruh venue Asian
Games ke-18 tahun 2018, JakartaPalembang. Untuk itu Ditjen Gatrik telah
membentuk Tim Posko harian untuk
memantau
pemenuhan
keandalan
pasokan energi listrik ke venue dan
fasilitas pendukung Asian Games 2018
yang berkoordinasi dengan Posko PLN
Pusat. Ditjen Gatrik juga menugaskan
Inspektur Ketenagalistrikan bertugas di
Posko PT PLN yang bertempat di Kantor
Pusat PT PLN (Persero) Lantai Dasar.
Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan
Yunan Nashikin menyampaikan bahwa
kedua posko ini bertujuan memantau
kondisi kelistrikan di lokasi venue
pertandingan, wisma atlet dan fasilitas
pendukung.
Yunan
menyampaikan
bahwa keandalan pasokan energi listrik
untuk venue dipantau oleh Posko Venue
PLN yang pelaporannya menggunakan
"Aplikasi PLN Siaga".

Data dalam aplikasi diinput oleh
Petugas Posko dari area PLN Distribusi
Jakarta Raya (DISJAYA), PLN Distribusi
Banten (DISBANTEN), PLN Distribusi
Jawa Barat (DISJABAR) dan PLN
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan
Bengkulu (WS2JB).
Menurut Yunan, pengamanan keandalan
pasokan listrik setiap venue cukup
berlapis, mulai jumlah penyulang yang
lebih dari satu dibeberapa venue, back
up Genset dan UPS serta penempatan
personil teknis posko siaga di setiap
venue aktif. "PLN telah menyiapkan
sejumlah personil untuk Posko Siaga
dan Personil untuk pengamanan apabila
terjadi gangguan pada instalasi tenaga
listrik," ujar Yunan.
Sebagai
informasi,
pemenuhan
kebutuhan energi listrik untuk Asian
Games 2018 dipasok oleh beberapa
subsistem yang berada di wilayah
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan
Palembang yang berasal dari

pembangkit pada subsistem 150 kV,
70 kV, dan/atau dari transfer daya
melalui Inter Bus Transformer (IBT)
pada subsistem tersebut. Kriteria
normal untuk subsistem adalah tidak
ada gangguan pada subsistem yang
menyebabkan pemadaman pada venue
Asian Games. Selain itu Tegangan dan
frekuensi subsistem masih berada
dalam keadaan normal sesuai dengan
grid code.
Sesuai Laporan Posko Pemantauan
Tenaga Listrik untuk Asian Games
Tahun 2018, Rabu (22/8), kriteria
aman untuk venue adalah tidak ada
gangguan pada sistem distribusi milik
PLN dan pada instalasi milik pelanggan
yang menyebabkan pemadaman pada
venue Asian Games. Selain itu besar
beban pada penyulang tidak melebihi
80% dari kapasitas penyulang, serta
tegangan berada dalam batas normal
sesuai distribution code. Selain itu suhu
peralatan harus dalam batas normal.
(PSJ)

Ditjen Gatrik telah membentuk Tim Posko harian untuk memantau pemenuhan keandalan pasokan energi listrik ke venue dan fasilitas
pendukung Asian Games 2018 yang berkoordinasi dengan Posko PLN Pusat.
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Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB Sidrap (75 MW) di
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (2/7).
Dalam peresmian tersebut Jokowi didampingi Menteri ESDM
Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Plt
Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono, dan Bupati Sidenreng
Rappang Rusdi Masse.
PLTB Sidrap merupakan pembangkit bertenaga angin skala komersial
pertama dan merupakan yang terbesar di Indonesia. Peresmian
ini merupakan wujud komitmen pemerintah mewujudkan bauran
energi primer Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada
tahun 2025.

18 |September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

"Bahagia sekali sore hari ini saya secara langsung
melihat pembangkit listrik tenaga bayu di Sidrap ini
baling-nya muter semua. Artinya angin di sini lebih
dari cukup. Saya merasa seperti di Belanda, seperti di
Eropa, tapi kita di Sidrap," kata Presiden.

Warta Kita

Menurut Presiden Jokowi, pembangkit listrik dengan
energi baru terbarukan di Indonesia ke depan akan terus
dikembangkan. "Seperti yang kita lihat pada sore ini
pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, tidak hanya di
Kabupaten Sidrap saja tetapi sudah dikerjakan dan selesai
80% di PLTB Kabupaten Jeneponto. Selain itu juga dikerjakan
di Kabupaten Tanah Laut dan akan dimulai segera di PLTB di
Jawa Barat Kabupaten Sukabumi," ungkap Presiden.
Selain meresmikan PLTB Sidrap, Presiden juga meresmikan
pembangkit-pembangkit listrik program 35.000 MW di
SUlawesi, yaitu PLTU Punagaya (2x100 MW), dan PLTU IPP
Jeneponto Ekspansi (2 x 135 MW). Presiden juga melakukan
groundbreaking untuk tiga pembangkit yaitu PLTU Sulsel
Barru 2 (100 MW), PLTMG Luwuk (40 MW), dan PLTB Tollo,
Jeneponto (72 MW). Dengan peresmian PLTB Sidrap, PLTU
Punagaya, dan PLTU IPP Jeneponto Ekspansi ini maka
kapasitas total pembangkit program 35.000 MW yang telah
beroperasi adalah 1.604 MW.
Total kapasitas proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan
yang diresmikan dan groundbreaking adalah sebesar 757
megawatt (MW) dengan nilai investasi lebih dari 1,168
miliar USD. Proyek infrastruktur ini juga menyerap tenaga
kerja hingga 4.480 orang sejak tahap konstruksi hingga
operasional. Pembangkit listrik tersebut merupakan bagian
dari program ketenagalistrikan 35.000 MW.
Program 35.000 terus berjalan dan semakin dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Saat ini 17.192 MW proyek
telah memasuki tahap konstruksi termasuk tiga pembangkit
listrik yang diresmikan groundbreakingnya hari ini. Selain
itu sebanyak 13.181 MW telah memasuki tahap kontrak
PPA, 2.703 MW telah memasukin tahap pengadaan, 1.007
MW dalam tahap perencanaan. (PSJ)
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Sosialisasi Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Kamis (12/7), di Seminyak, Bali.

Pemerintah Dorong Peran Swasta Dalam
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik, perlu dilakukan percepatan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan. Berkaitan dengan
hal tersebut, pemerintah mendorong peran swasta
untuk ikut serta dalam usaha penyediaan tenaga
listrik. Demikian disampaikan Kasubdit Penyiapan
Usaha Ketenagalistrikan Agus Bahagianto dalam
Sosialisasi Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
Kamis (12/7), di Seminyak, Bali. Dalam kesempatan
tersebut, Agus mewakili Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan.

20 |September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

"Pihak swasta dapat berpartisipasi melalui proyek
Engineering, Procurement, and Construction (EPC)
yang ditawarkan PT PLN (Persero), atau dapat melalui
skema Independent Power Producer (IPP), Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS), atau dengan skema lain
seperti sewa beli (Build, Lease and Transfer)," ujar
Agus menjabarkan.
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Pemerintah
mengeluarkan
beberapa
regulasi
untuk
mendukung upaya pengembangan energi baru terbarukan
(EBT), menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang
lebih kondusif, serta mewujudkan energi berkeadilan untuk
mendorong partisipasi badan usaha swasta dalam bidang
ketenagalistrikan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri
ESDM Nomor 10 tahun 2017 jo. Permen ESDM No. 49 Tahun
2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik. Dasar penerbitan Permen ini adalah agar terjadi
kesetaraan risiko dalam jual beli listrik antara penjual (IPP)
dan pembeli (PLN) khususnya terkait aspek komersial. Aturan
ini dikeluarkan untuk memberikan payung hukum, agar
pembangkit yang masuk sistem kelistrikan wajib memenuhi
keandalan sistem yang dipersyaratkan.
"Permen ini mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)
untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA
dan PLT Biomass. Namun untuk pembangkit Energi Baru
Terbarukan (EBT) yang intermiten dan hidro dibawah 10 MW,
diatur dalam peraturan tersendiri," kata Agus melanjutkan.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Permen
ini merupakan pedoman bagi PLN dalam melakukan
pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang
memanfaatkan sumber energi terbarukan.
"Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi
terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif,

dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca
setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan
dengan sistem pelelangan berdasarkan Kuota Kapasitas,"
ujar Agus. Sementara itu, pembelian tenaga listrik dari
pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan
mekanisme pemilihan langsung. Sedangkan harga jual
dari seluruh pembangkit energi terbarukan menggunakan
harga patokan berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
pembangkitan setempat.
Narasumber dalam sosialisasi ini berasal dari Ditjen
Ketenagalistrikan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bali,
dan PLN. Peserta sosialisasi berasal dari pengusaha IPP, PLN,
dan asosiasi sektor ketenagalistrikan.
Dalam sosialisasi ini Kepala Seksi Bimbingan Usaha
Ketenagalistrikan Noor Khayati memperkenalkan Aplikasi
Online Sistem Informasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik dan Pelaporan (SIPPLO). Aplikasi ini bertujuan
untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam
menyampaikan laporan berkala sebagai pemegang Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) yang selama ini
dilakukan secara manual.
Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan sosialisasi
ini sebagai salah satu media komunikasi di antara para
pemangku kepentingan dalam usaha penyediaan tenaga
listrik. Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk
mendiskusikan dan mengatasi permasalahan yang ada
dalam bisnis usaha penyediaan tenaga listrik. (AMH)
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Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono saat menjadi narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan POLRI,
Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi di Bandung, Senin (16/7).

Ditjen Gatrik dan POLRI
Terus Jalin Kerjasama
Pengawasan Tindak Pidana
Ketenagalistrikan

Ditjen Ketenagalistrikan dan Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI) telah lama menjalin kerjasama dalam pengawasan
tindak pidana ketenagalistrikan. Sesuai UU Nomor 30
tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, selain Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) ketenagalistrikan diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
ketenagalistrikan. Dalam bekerja, PPNS Ketenagalistrikan
terus berkoordinasi dengan Kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Agoes
Triboesono
saat
menjadi
narasumber dalam Pendidikan dan
Pelatihan POLRI, Sekolah Staf dan
Pimpinan Tinggi di Bandung, Senin
(16/7).
Agoes
dalam
tindak
PPNS

menyampaikan
bahwa
melakukan
penyidikan
pidana
pencurian
listrik,
Ketenagalistrikan
terus

berkoordinasi dengan Korwas Biro
PPNS
Bareskrim
POLRI.
"Fokus
utama PPNS Ketenagalistrikan adalah
penggunan tenaga listrik yang bukan
haknya secara melawan hukum," ujar
Agoes. "Tindak pidana yang ditangani
PPNS Ketenagalistrikan diutamakan
penanganan kasus dengan efek jera
yang berdampak luas dan memiliki
tagihan susulan besar," imbuhnya.
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Kewenangan PPNS Ketenagalistrikan
menurut Agoes antara lain melakukan
pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan
tindak
pindana
dalam
kegiatan
usaha ketenagalistrikan, melakukan
pemeriksaan terhadap setiap orang
yang
diduga
melakukan
tindak
pidana
dalam
kegiatan
usaha
ketenagalistrikan, memanggil orang
untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka dalam perkara
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tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan,
serta menggeledah tempat yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan.
Selain
itu,
PPNS
memiliki
kewenangan
untuk
melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha
ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana, serta menyegel dan/atau menyita alat
kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagai alat bukti. PPNS juga
memiliki kewenangan untuk mendatangkan tenaga
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan
usaha ketenagalistrikan.

Terakhir, PPNS dapat menangkap dan menahan pelaku
tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Usai memberikan materi, Agoes mengajak peserta
Diklat
untuk
mendiskusikan
bagaimana
model
kerjasama yang ideal antara PPNS Ketenagalistrikan
dengan POLRI dalam penanganan kasus-kasus pidana/
perdata di bidang ketenagalistrikan. Dalam paparannya,
Agoes menyampaikan materi menyeluruh tentang halhal yang ditangani oleh Ditjen Ketenagalistrikan seperti
regulasi dan kebijakan ketenagalistrikan, perencanaan,
keselamatan ketenagalistrikan, reformasi birokrasi,
hingga pengawasan ketenagalistrikan. (PSJ)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan, Selasa (16/7/18) memberikan pengarahan kepada
Pejabat Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator di
Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan
Ditjen Minerba. Pengarahan dilakukan di Auditorium Samaun
Samadikun, Ditjen Ketenagalistrikan. Khusus kepada Ditjen
Ketenagalistrikan, Menteri mengapresiasi beberapa capaian
yang telah dilakukan, sekaligus meminta Ditjen Gatrik
meningkatkan kecepatan dalam pelayanan.
Sebelum memulai pengarahan, Menteri mengajak semua
peserta menyaksikan video tentang peresmian PLTB Sidrap.
Dalam arahannya, jonan mengingatkan Ditjen Gatrik dan
Ditjen EBTKE agar pembangunan pembangkit listrik harus
sesuai dengan potensi energi setempat. Tujuannya adalah
terwujud efisiensi sehingga tarif listrik terjangkau oleh
masyarakat. Dalam arahannya kepada Ditjen Minerba,
Menteri mengapresiasi perubahan-perubahan yang telah
dilakukan Ditjen Minerba. Menteri juga mengingatkan
kepada para pejabat agar dalam membuat kebijakan Jangan
memaksakan sesuatu atas dasar keinginan pribadi.

Menghadapi era komunikasi yang penuh dengan informasi
simpang siur, sektor minerba, ketenagalistrikan, dan
EBTKE diharapkan dapat mengubah kultur organisasi.
Ia menceritakan bagimana kiprahnya dalam mengubah
manajemen kereta api, khususnya kereta commuter line
Jabodetabek yang perubahannya sangat drastis. Selain
perubahan budaya kerja, faktor kepemimpinan menurutnya
sangat mempengaruhi perubahan dalam organisasi.
Terakhir, Jonan mengajak para peserta pengarahan untuk
menyimak beberapa quote seperti pernyataan Mahatma
Gandhi: Jika anda ingin mengubah dunia, ubahlah diri anda
sendiri. Selain itu, Jonan mengingatkan bahwa Pemimpin
Sejati tidak menciptakan pengikut, namun menciptakan
beberapa pemimpin baru. (PSJ)
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Dalam rangka penetapan susut jaringan tenaga listrik
PT PLN (Persero), Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi membuka sekaligus
memberikan arahan pada acara Verifikasi Susut Jaringan
Tenaga Listrik Triwulan II tahun 2018, di Makassar, Sulawesi
Selatan, Jumat (19/7/18). Acara ini dihadiri perwakilan PLN
Wilayah di Region Sulawesi dan Kalimantan.
Dalam arahannya, Hendra menyampaikan bahwa dalam
mewujudkan harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat,
Kementerian ESDM terus mendorong PLN agar melakukan
efisiensi penyediaan tenaga listrik. Salah satu upaya
efisiensi adalah menurunkan susut jaringan tenaga listrik.
"Penurunan susut jaringan tenaga listrik merupakan salah
satu kinerja sektor ketenagalistrikan yang tertuang dalam
Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019,"
ujar Hendra.

Hendra menjelaskan bahwa target susut jaringan tenaga
listrik tahun 2018 ditetapkan sebesar 9,60%. Untuk
mencapai target tersebut dilakukan dengan perencanaan
dan konsistensi eksekusi workplan upaya penurunan susut
jaringan tenaga listrik antara lain berupa perbaikan jaringan,
perluasan jaringan, dan peningkatan Penertiban Pemakaian
Tenaga Listrik (P2TL).
PLN bersama Ditjen Ketenagalistrikan telah membangun
sistem informasi dalam rangka monitoring pelaporan realisasi
susut jaringan tenaga listrik secara online yaitu aplikasi
Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Susut Jaringan,
"Simple S''. "Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya
keseragaman tools menghitung, dan mampu menyediakan
data statistik susut jaringan yang dapat diakses setiap saat,"
kata Hendra.
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Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (25/7), meninjau
proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Peaker
(Total Kapasitas 515 MW) di Kabupaten Poso, Provinsi
Sulawesi Tengah. Hadir mendampingi Wapres, Dirjen
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, Dirjen EBTKE Rida
Mulyana, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
(DEN) Saleh Abdurrahman.
PLTA Poso merupakan PLTA Independent Power Producers
(IPP) yang dikembangkan oleh PT Poso Energy. Proyek ini
merupakan gabungan dari PLTA Poso (3x65 MW) eksisting
yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan PLTA Poso
Extension tahap 1 (4x30 MW) dan PLTA Poso Extension
tahap 2 (4x50 MW).
Ketiga pembangkit tersebut direncanakan akan
dioperasikan sebagai pembangkit peaker dengan
total kapasitas 515 MW. Pembangkit peaker ini akan
dioperasikan selama waktu beban puncak yaitu pukul 17.00
s.d 22.00, dengan Exclusive Commited Energy sebesar
1.669 GWh per tahun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, meninjau proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) Poso Peaker di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi
Tengah. Rabu (25/7),

26|September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
Keseluruhan proyek ini ditargetkan selesai bertahap dan
beroperasi komersial tahun 2021 dengan Harga jual sebesar
8,400 cUS$/kWh. Perkiraan investasi keseluruhan proyek
PLTA Poso sebesar 820,1 juta US$ dengan masa kontrak
30 tahun melalui mekanisme Build, Own, Operate, Transfer
(BOOT). Total tenaga kerja proyek ini berjumlah 1.087 orang
dari dalam negeri.

Secara keseluruhan masuknya PLTA Poso dapat menurunkan
BPP Pembangkitan Sistem Sulbagsel jika dibandingkan
dengan pembangunan pembangkit peaker lainnya yang
mempunyai biaya pembangkitan lebih tinggi. (p)
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Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam
pelaksanaan diversifikasi energi, Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan
Andy
Noorsaman
Sommeng
membuka acara Peresmian Fasilitas Penyimpanan
dan Regasifikasi LNG di PLTG Sambera 2x20 MW
Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto,
Komite BPH Migas Jugi Prajogio, Direktur Bisnis
Regional Kalimantan PLN Machnizon, SVP Engineering
Operation and Technology Development PT Pertamina
Tanudji, Direktur Teknik dan Lingkungan Munir
Ahmad dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Hendra
Iswahyudi.
Pemerintah telah mencanangkan program 35.000 MW
yang diharapkan secara bertahap akan beroperasi
untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan
meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik.
Pemerintah terus berupaya mewujudkan listrik yang
berkeadilan melalui peningkatan rasio elektrifikasi.
Andy mengatakan bahwa "Semakin banyak PLTG
dibangun, energi baru terbarukan akan berkembang
dengan cepat dan tentunya harganya terjangkau oleh
masyarakat."

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman
Sommeng
membuka
acara
Peresmian
Fasilitas
Penyimpanan dan Regasifikasi LNG di PLTG Sambera
2x20 MW Kalimantan Timur.
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PLTG Sambera (2x20MW) yang berlokasi di Jalan Poros
Samarinda-Bontang di Kutai Kartanegara menggunakan
regasifikasi Liquid Natural Gas (LNG) dengan moda
transportasi trucking pertama kali di Indonesia semula
direncanakan menggunakan bahan bakar gas yang dipasok
oleh Pertamina EP namun karena kendala hulu Pertamina EP,
sampai sebelum Juli lalu belum mendapatkan pasokan gas,
sehingga untuk operasionalnya masih menggunakan bahan
bakar minyak (HSD). Metode suplai LNG dengan sistem
ini merupakan salah satu terobosan untuk meraih wilayah
terpencil yang tidak terjangkau pipa. Dengan masuknya
LNG, PLN dapat menghemat biaya energi primer sebesar 70
Milyar per tahun. Penggunaan LNG juga dapat menurunkan
biaya pokok penyediaan tenaga listrik sebesar 38%.

PLN terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasokan
listrik Nusantara dengan menggunakan jenis pembangkit
yang ramah lingkungan. Dan dengan LNG, performa
pembangkit PLN akan semakin meningkat dan keandalan
mesin terjamin. Selain itu, penggunaan LNG lebih ramah
lingkungan karena akan mengurangi emisi gas buang,
produksi limbah B3 dan pemakaian air tanah.
Saat ini, kondisi kelistrikan di Kalsel, Kalteng, dan Kaltim
mengalami surplus pasokan listrik sebesar 487,4 MW dimana
daya mampunya mencapai 1.537 MW dengan beban puncak
di Sistem Kaltim sebesar 451,2 MW dan Sistem Kalselteng
sebesar 598,4 MW. Adapun rasio elektrifikasi Kaltim mencapai
94,55% dan ditargetkan 100 persen pada 2021. (AT)
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Pemerintah Apresiasi Upaya Peningkatan
Elektrifikasi di Papua
Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengapresiasi upayaupaya PT PLN (Persero) meningkatkan rasio elektrifikasi di
Provinsi Papua. Salah satu upaya yang diapresiasi adalah
program Ekspedisi Papua Terang yang melibatkan mahasiswa
dari lima perguruan tinggi untuk memetakan potensi di 415
desa di 24 Kabupaten di Papua dan 1 Kabupaten di Papua
Barat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Agoes Triboesono saat mendampingi
kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Jayapura, Selasa
(31/7).
Agoes menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi di Papua
hingga April 2018 mencapai 71,47% angka ini jauh dibawah
rata-rata nasional yaitu 96,63%. "Namun rasio elektrifikasi
yang terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu
60,62%," ungkap Agoes. Untuk rasio desa berlistrik, Agoes
menyebutkan bahwa Provinsi Papua masih menduduki
peringkat terendah yaitu 69,10%, jauh di bawah rata-rata
nasional sebesar 97,93%.
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Namun Agoes optimistis upaya-upaya melistriki desa-desa
tertinggal, terdepan, terluar (3T) di Provinsi Papua yang
dilakukan oleh PLN melalui Ekspedisi Papua Terang dan
Kementerian ESDM melalui pembagian Lampu Tenaga Surya
Hemat Energi (LTSHE) dapat berjalan dengan baik dan target
meningkatkan elektrifikasi di papua dapat tercapai.
Sebelumnya, Direktur Bisnis Regional Maluku Papua PT
PLN (Persero) Ahmad Rofik melaporkan bahwa PLN telah
menerjunkan mahasiswa pecinta alam (MAPALA) dari lima
perguruan tinggi yaitu Universitas Cendrawasih, Universitas
Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi
Sepuluh November, dan Universitas Indonesia ke pedalaman
Papua.
Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok didampingi
petugas PLN dan TNI. Selama dua bulan, tim ekspedisi ini
akan mendata dan memetakan potensi energi setempat
untuk dikembangkan menjadi pembangkit tenaga listrik
guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut.
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI juga meninjau
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power Plant
(PLTMG MPP) Jayapura 50 MW di Holtekamp. PLTMG ini telah
diresmikan Presiden Jokowi bersamaan dengan proyekproyek kelistrikan di Papua pada 20 Desember 2017 lalu.
Pada tahun 2018 kapasitas pembangkit listrik di Papua akan
semakin meningkat dengan masuknya beberapa pembangkit
listrik seperti PLTMG MPP Timika (10 MW), PLTMG Biak (15
MW), PLTMG Jayapura Peaker 40 (MW), PLTMG Merauke (20
MW), PLTMG Serui 1 (10MW), PLTMG Timika 2 (30MW), dan
PLTMG Merauke 2 (20 MW). (PSJ)
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Desentralisasi
Pembangkit Listrik

Diprediksi Jadi Trend Masa Depan

Desentralisasi pembangkitan tenaga
listrik
(distributed
generation)
diperkirakan akan menjadi tren di
masa yang akan datang. Hal ini
terjadi dikarenakan perkembangan
teknologi yang semakin pesat
dan dikombinasikan dengan lebih
terbukanya peluang peran serta di
sektor energi terbarukan. Selain
itu, di masa depan, konsumen yang
sebelumnya hanya mengkonsumsi
listrik juga dapat berperan sebagai
produsen listrik dalam saat yang
bersamaan atau yang disebut
sebagai prosumer. Hal tersebut
disampaikan Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir
Ahmad saat menjadi pembicara
pada Seminar Nasional 2018
CIRED Indonesia di Jakarta, Senin
(31/7). Seminar yang mengangkat
tema Distributed Power Generation
diselenggarakan oleh PT PLN
(Persero) bersama Conference on
electricity
distribution
(CIRED)
dengan menghadirkan pembicara
dari para ahli distribusi kelistrikan
di Indonesia.
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Munir
mengapresiasi
seminar
yang diikuti oleh pegawai PLN
se-Indonesia, kalangan industri,
akademisi dan mahasiswa serta
masyarakat umum ini. Menurutnya
tema
"Distributed
Power
Generation" ia pandang sangat
tepat mengingat dinamika dunia
yang tengah memasuki revolusi
industri tahap keempat ini. "Mau
tidak mau, suka tidak suka akan
mempengaruhi
bisnis
industri
ketenagalistrikan ke depan yang
nantinya akan lebih mengarah
ke
pemanfaatan
energi
baru
terbarukan secara tersebar atau
distributed," ujar Munir.

Warta Kita
Memperhatikan manfaat dari penerapan digitalisasi di
sektor ketenagalistrikan, Munir menyampaikan bahwa
Kementerian ESDM senantiasa mendorong PT PLN (Persero)
agar mengimplementasikan teknologi digital di dalam sistem
ketenagalistrikannya. Hal ini dimaksudkan agar tenaga
listrik yang dihasilkan dapat andal, efisien, aman, dan ramah
lingkungan serta kompetitif sehingga tarif listrik kepada
masyarakat dapat terjangkau.
Ketua CIRED Indonesia Amir Rosidin yang juga merupakan
Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Tengah mengatakan
peningkatan distributed generation saat ini memiliki implikasi
luas terhadap stakeholder di bidang ketenagalistrikan.
"Dengan adanya disruptive technology seperti distributed
generation, smart grid, dan energy storage system, cara
pandang lama tersebut harus diubah. Semua pihak harus
dapat beradaptasi dengan kondisi aktual saat ini agar dapat
bertahan dan mengubah ancaman menjadi sebuah peluang,"
jelas Amir. Menurutnya, kehandalan menjadi sangat penting
karena sangat erat kaitannya dengan kontinuitas suplai dan
kepuasan dari pelanggan.

Lebih lanjut Amir menerangkan, dilihat dari perspektif masa
depan, distributed generation harus dilihat sebagai sebuah
tantangan yang menarik bagi stakeholder di bidang distribusi
ketenagalistrikan. Harga investasi dari pembangkit energi
terbarukan skala kecil dalam beberapa tahun ke depan akan
semakin menurun. Hal ini akan berakibat terjadinya kondisi
grid party yaitu kondisi dimana biaya pokok pembangkitan
dari pembangkit - pembangkit energi terbarukan termasuk
di dalamnya pembangkit energi terbarukan skala kecil
yang tersebar (distributed generation) akan sama atau
bahkan lebih murah dibandingkan pembangkit - pembangkit
konvensional non energi terbarukan. "Dengan kondisi
tersebut, penetrasi distributed generation di masa - masa
mendatang diprediksikan akan meningkat dengan sangat
pesat. Oleh karena perkembangan yang masif dari distributed
generation menjadi hal yang tidak bisa dihindari di masa
mendatang," pungkas Amir. (PSJ)
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Konsumen listrik berhak mendapatkan tenaga listrik secara
terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
serta dengan harga yang wajar. Namun konsumen listrik
juga berkewajiban untuk menjaga keamanan instalasi
tenaga listrik miliknya dan memanfaatkan tenaga listrik
sesuai peruntukannya. Demikian disampaikan Analis
Ketenagalistrikan Agung Priambodo dalam Sosialisasi
Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan, Kamis
(2/8/2018), di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta. Agung
menjelaskan hak dan kewajiban konsumen listrik berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
dan Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Peserta sosialisasi sebagian besar merupakan
masyarakat pelanggan PT PLN (Persero). Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan dan dibuka
oleh Kasubdit Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan
Ridwan Dumroh. Turut hadir dalam acara ini Camat Menteng
Paris Limbong dan Manajer Pelayanan Pelanggan dam Niaga
PLN Distribusi Jakarta Raya Kris Cahyono.

Agung mengatakan salah satu indikator untuk
mengukur pelayanan terhadap konsumen listrik
adalah Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Besaran
TMP ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan
wajib diumumkan agar konsumen mengetahuinya.
Ada enam indikator pinalti dalam TMP, yakni lama
gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan
perubahan daya tegangan rendah, kesalahan
pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan
rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan
baru tegangan rendah.

34 |September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
"Sesuai penetapan besaran TMP PLN Area Menteng tahun
2018, lama gangguan listrik yang dialami konsumen
maksimal 5 jam secara kumulatif per bulan. Artinya,
jika lama gangguannya lebih dari itu, konsumen berhak
mendapatkan kompensasi atau pengurangan tagihan," kata
Agung menjelaskan. Kompensasi TMP sebesar 35% dari biaya
beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan
tariff adjusment (nonsubsidi) dan 20% untuk pelanggan
tarif subsidi. Untuk pelanggan pascabayar, kompensasi
akan langsung berupa pengurangan tagihan pada bulan
berikutnya. Dan untuk pelanggan prabayar, kompensasinya
berupa digit token listrik pada saat pembelian token listrik.
Meskipun sudah ditentukan enam indikator pinalti, ada halhal yang bisa membuat TMP dibebaskan dari kompensasi.
Antara lain, keadaan kahar seperti bencana alam dan huruhara. Khusus untuk indikator lama gangguan dan jumlah
gangguan, kompensasi tidak berlaku jika faktor penyebabnya
adalah bukan karena kelalaian PLN, untuk keselamatan
umum, dan terkait penyidikan.
Agung menyampaikan Ditjen Ketenagalistrikan membuka
ruang yang luas sebagai media pengaduan konsumen. "Kalau
bapak dan ibu sudah menelepon PLN 123 tetapi belum puas
atau dirasa kurang, bapak dan ibu bisa mengadu ke kami di
Subdit Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan," ujarnya.
Penyampaian pengaduan bisa secara langsung atau tertulis
melalui email konsumen.listrik@djk.esdm.go.id dan melalui
fax/telepon (021) 5277139.
"Pengaduan juga bisa dilakukan melalui kolom surat pembaca
di media cetak nasional karena kami selalu pantau," Agung
menambahkan.

Agung Priambodo dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan
di Bidang Ketenagalistrikan, di Kantor Kecamatan
Menteng, Jakarta. Kamis (2/8/2018),

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Harga Tenaga
Listrik Eri Nurcahyanto menyampaikan kebijakan tarif tenaga
listrik dan subsidi listrik. "Total golongan tarif ada 37, yang
diberikan subsidi ada 25. Contohnya pelanggan rumah
tangga 450 VA dan pelanggan 900 VA yang tidak mampu,"
ujar Eri. Eri mengatakan Kementerian ESDM selaku regulator
menjaga agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara
efisien dan menjaga keseimbangan kepentingan penyedian
listrik (PLN) dan konsumen.
"Subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu,
dan tarif konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomiannya
secara bertahap," kata Eri. Ia lalu menjelaskan mekanisme
pengaduan subsidi tepat sasaran yang secara lengkap dapat
dilihat di www.subsidi.djk.esdm.go.id.
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Indonesia Kini Punya Pabrik Switchgear
Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan
Ekstra Tinggi (TET)

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir
Ahmad mewakili Dirjen Ketenagalistrikan meresmikan pabrik
Switchgear Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi
(TET) pertama di Indonesia, Senin (20/8), di Kawasan Industri
Modern Cikande, Banten. Berdirinya pabrik ini adalah salah
satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan peralatan
listrik pendukung infrastruktur ketenagalistrikan. Ini juga
merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah yang
tertuang dalam Nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Munir mengharapkan pabrik ini dapat berkontribusi bagi
peningkatan produktivitas, kompetensi, dan daya saing
bangsa Indonesia.
"Saya harapkan tidak hanya pabrik air-insulated switchgear
saja yang dibangun di Indonesia, namun ke depan pabrik
teknologi digital di sistem ketenagalistrikan seperti smart
meter, sensor, smart devices juga dapat dibangun di
Indonesia guna menghadapi era digitalisasi," ujar Munir.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad
mewakili Dirjen Ketenagalistrikan meresmikan pabrik Switchgear
Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET) pertama di
Indonesia, di Kawasan Industri Modern Cikande ,Senin (20/8).
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Pabrik ini didirikan oleh PT Crompton Prima Switchgear
Indonesia (CPSI) yang merupakan perusahaan joint-venture
antara PT Prima Layanan Nasional Enjinniring dan CG
International Holdings Singapore. Total investasinya kurang
lebih US$22,5 juta yang didanai oleh setoran modal dan
pinjaman pemegang saham serta pendanaan dari perbankan
lokal. Perusahaan ini memproduksi peralatan switchgear
untuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi (70 kV
ke atas) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun
untuk dieskpor ke pasar Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
Keberadaan pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan
kontribusi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dan upaya penurunan biaya pokok penyediaan listrik
PLN.
Munir menambahkan saat ini pemerintah terus berupaya
mendorong peningkatan TKDN dengan berbagai paket
kebijakan yang memberi insentif bagi perusahaanperusahaan yang dapat meningkatkan porsi pemakaian
komponen lokal dalam produknya.
"Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) telah meminta PLN untuk terus meningkatkan
TKDN di setiap komponen instalasi tenaga listrik yang
dibangunnya. Dengan demikian, kebergantungan terhadap
peralatan dan komponen import di sektor ketenagalistrikan
dapat diminimalkan," ujarnya. Berkaitan dengan hal ini,
Pemerintah terus memantau roadmap yang disusun oleh PLN
dalam penyediaan komponen utama pembangunan instalasi
tenaga listrik. (AMH)
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Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menjadi pembicara acara
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi Sub Bidang Ketenagalistrikan (Apple Gatrik) di
Kantor PLN Pusat Jakarta pada 27-28 Agustus 2018.

Sosialiasi Pengoperasian
Aplikasi Apple Gatrik
Perubahan Iklim merupakan salah satu isu global saat ini.
Perubahan iklim diakibatkan adanya peningkatan konsentrasi
gas rumah kaca secara drastis di atmosfir sehingga terjadinya
peningkatan suhu bumi. Perubahan iklim berdampak luas,
berkepanjangan, dan berimbas pada semua aspek kehidupan.
Upaya untuk mencegah terjadinya perubahan iklim pada
dasarnya merupakan tanggungjawab semua pihak.
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Persetujuan
Paris (Paris Agreement) yang merupakan komitmen
global untuk mencegah kenaikan suhu bumi dibawah 20 C
dibandingkan dengan masa pra industrialisasi. Persetujuan
paris telah diratifikasi lebih dari 179 negara, termasuk
Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris
melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2016.
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Target penurunan emisi GRK di bidang energi adalah 314
juta ton CO2 pada tahun 2030 atau sebesar 11% dari total
target penurunan 29%. Target yang cukup besar ini menjadi
tantangan bagi Kementerian ESDM dalam mengawal proses
pencapaian target penurunan emisi GRK. Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan sebagai bagian dari Kementerian ESDM,
dituntut agar dapat menyediakan sistem penghitungan,
pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang handal agar pencapaian
target penurunan emisi GRK dapat terukur. Hal ini juga dapat
mendukung peningkatan upaya-upaya mitigasi GRK di sub
bidang ketenagalistrikan.
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"Dengan menggunakan aplikasi ini, kami berharap perusahaan
pembangkit dapat dimudahkan dalam menghitung dan melaporkan
emisi GRK nya ke pemerintah berdasarkan standar dan metodologi
yang telah disepakati atau ditetapkan,"
Munir Ahmad.

Ditjen Ketenagalistrikan telah mengembangkan dan
mengoperasionalkan sistem MRV emisi GRK sejak tahun
2003. Dan pada bulan Mei 2018 Ditjen Ketenagalistrikan di
bantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dan United Nations Development Program (UNDP) dalam
program Partnership For Market Readiness (PMR), telah
meluncurkan pedoman penghitungan dan pelaporan emisi
GRK Bidang Energi Sub Bidang Ketenagalistrikan.
Sebagai tindak lanjut dari Peluncuran Pedoman tersebut,
Ditjen Ketenagalistrikan mengembangkan suatu sistem
penghitungan dan pelaporan emisi GRK berbasis web yaitu
Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK sub
bidang ketenagalistrikan (APPLE Gatrik) yang dapat diakses
secara online.

Dan untuk meningkatkan pemahaman kepada stakeholder
yang terkait, Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan
acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi
Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Bidang Energi Sub Bidang Ketenagalistrikan (Apple Gatrik) di
Kantor PLN Pusat Jakarta pada 27-28 Agustus 2018.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menjadi pembicara yang membuka acara sosialisasi
tersebut. "Dengan menggunakan aplikasi ini, kami
berharap perusahaan pembangkit dapat dimudahkan dalam
menghitung dan melaporkan emisi GRK nya ke pemerintah
berdasarkan standar dan metodologi yang telah disepakati
atau ditetapkan," ujar Munir. (UH)
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Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu dalam Diskusi Energi MNC Trijaya, Kamis
(16/8), di Cikini, Jakarta.

Pemerintah Luruskan Klaim
Alat Penghemat Listrik

Maraknya berita mengenai alat yang diklaim dapat
menghemat tagihan listrik membuat pemerintah berkewajiban
meluruskan informasi yang simpang siur tentang alat ini.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman P.
Hutajulu menegaskan bahwa alat ini tidak terbukti dapat
mengurangi tagihan listrik. "Alat ini hanya berfungsi
sebagai kapasitor yang dapat mengoptimalkan daya yang
tersambung, tapi tidak dapat mengurangi tagihan listrik,"
ujar Jisman. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi
Energi MNC Trijaya, Kamis (16/8), di Cikini, Jakarta. Dalam
diskusi tersebut, turut hadir Kepala Laboratorium Pengukuran
Listrik Universitas Indonesia Amien Rahardjo dan pengamat
energi Benny Marbun.

40 | September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Senada dengan Jisman, Amien menyampaikan pihaknya telah
melakukan penelitian mengenai alat ini. "Pada prinsipnya, alat
ini betul mempengaruhi ampere, tapi tidak mempengaruhi
tagihan listrik. Jadi kalau dari segi PLN sebagai penyedia
listrik, alat ini mengoptimalkan apa yang di-supply. Dan
konsumen bisa memaksimalkan supply listrik dari PLN agar
bisa dimanfaatkan untuk peralatan listrik. Yang dulu pasang
setrika bikin jegrek, sekarang tidak dengan alat ini," ujar
Amien. Namun alat ini tidak terbukti dapat menghemat listrik
dan mengurangi tagihan rekening listrik.
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Benny Marbun menganalogikan fungsi alat ini dengan
minuman soda. "Ketika kita menuang minuman soda ke
dalam gelas, ada air dan ada buihnya. Energi aktif atau watt
itu ibarat airnya, energi reaktifnya itu yang buihnya. Yang
diminum orang itu airnya, bukan buihnya. Yang dibayar oleh
konsumen rumah tangga itu watt-nya atau dianalogikan
airnya. Buihnya atau energi reaktifnya ada tapi tidak
dibayar. Nah alat ini mengurangi buihnya, bukan airnya.
Ketidakmengertian dari masyarakat ini yang dimanfaatkan
oleh produsen," kata Benny menjelaskan.
Selain berupa kapasitor, alat yang diklaim dapat menghemat
listrik kini muncul juga dalam bentuk kartu sakti hemat
energi. Berbeda dengan kapasitor, kartu ini justru belum
menunjukkan manfaat yang nyata. "Kartu ini katanya
mengandung ion-ion dan cukup ditempel saja di MCB
(Miniature Circuit Breakers - red.) dan bisa menghemat
listrik, bahkan gas dan BBM. Itu bagaimana cara kerjanya?
Kami sudah melakukan pengujian kartu ini di Puslitbang PLN,
dan hasilnya kartu ini tidak membawa pengaruh apapun,"
ujar Jisman.

Ia dan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Ketenagalistrikan telah menelusuri kartu sakti ini. "Kami
sudah ke lapangan. Namun kami belum menemukan orang
yang bisa memahami dan mampu menjelaskan," lanjut Jisman
menambahkan. Ia mengatakan pemerintah membuka ruang
yang luas untuk berdiskusi dengan produsen kartu sakti ini
jika ingin produknya diuji. "Kami akan undang ahlinya, mari
kita bahas," katanya.
Tindak lanjut mengenai kartu sakti hemat energi ini menurut
Jisman merupakan kewenangan kepolisian. "Kami sudah
berkoordinasi dengan kepolisian agar kasus ini lebih jelas.
Karena di Undang-Undang kami hal tersebut belum diatur,"
ujar Jisman.
Ia menyampaikan pada dasarnya pemerintah akan
mendukung segala bentuk penghematan energi. "Pemerintah
mendukung penghematan energi melalui habit atau perilaku
dan dengan teknologi. Kalau betul ada teknologi yang
dapat menghemat listrik, pasti pemerintah dukung. Justru
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Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian ESDM Bambang Utoro memberikan internalisasi nilai-nilai RB kepada para
pejabat administrasi di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu (29/8).

Meski Banyak Kemajuan,
Reformasi Birokrasi
KESDM Terus Didorong
Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian ESDM
terus bergulir dan banyak mengalami kemajuan.
Indeks RB Kementerian ESDM tahun 2017 lalu
mencapai 75,89% dengan nilai BB. Menteri
ESDM Ignasius Jonan menargetkan tahun
2018, indeksnya naik menjadi 80,00. Untuk
memperkuat dan memperdalam nilai-nilai
RB, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
(Ortala) Kementerian ESDM Bambang Utoro
memberikan internalisasi nilai-nilai RB kepada
para pejabat administrasi di Lingkungan Ditjen
Ketenagalistrikan, Rabu (29/8).
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Dalam pengantarnya, Bambang menyampaikan latar
belakang perlunya melakukan RB serta grand design
hingga tahun 2025. Tahun 2014 lalu Reformasi
Birokrasi baru pada cara berpikir dan bertindak pada
aturan, sedangkan tahun 2019 nanti targetnya adalah
birokrasi berdasar kemampuan pegawai dan capaian
kinerja. "Targetnya nanti di tahun 2025, birokrasi
dapat dilaksanakan berdasar kapabilitas dan kultur,"
ujar Bambang.
Permasalahan utama RB menurut Bambang adalah
organisasi yang belum tempat fungsi, regulasi yang
tumpang tindih, permasalahan Sumber Daya Manusia
(SDM), hingga Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja
(culture-set) yang belum mendukung birokrasi yang
efisien, efektif, produktif, dan profesional.
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Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang menjadi
permasalahan utama RB tersebut, Kementerian ESDM
terus berfokus pada delapan area perubahan diantaranya
manajemen
perubahan,
pengawasan,
akuntabilitas,
kelembagaan, tatalaksana, sdm aparatur, peraturan
perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Tiga poin utama yang menjadi sasaran RB ini menurut
Bambang adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Meski telah mengalami banyak kemajuan, namun pergerakan
RB belum memuaskan dan masih perlu ditingkatkan.
Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain
kesenjangan cukup signifikan antara simpulan Penilaian

mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan
kondisi riil di lapangan, pergerakan RB serta komunikasi
tentang RB masih belum optimal, serta pola pikir (mindset)
SDM aparatur dan budaya kerja (culture set) yang sudah
menjadi mental model birokrasi yang masih dipandang
lambat, sok kuasa, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,
inkonsisten, malas, dan feodal.
Untuk terus menanamkan nilai-nilai RB tersebut, Biro Ortala
melaksanakan updating kesiapan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di seluruh
unit Eselon I Kementerian ESDM. Dengan kegiatan ini,
setiap unit diharapkan dapat terus meningkatkan reformasi
birokrasi di unit masing-masing. Kegiatan ini juga dilakukan
sebagai persiapan evaluasi pelaksanaan RB oleh Tim
Evaluasi Kementrian PANRB pada pertengahan September
mendatang. (PSJ)
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Capaian Rasio Elektrifikasi
Semester I Lampaui Target

Capaian rasio elektrifikasi nasional pada bulan
Juni mencapai 97,13%. Angka capaian ini lebih
besar dari target Renstra Triwulan II Kementerian
ESDM untuk tahun 2018 yaitu sebesar 96,44%.
Pemerintah fokus untuk melistriki masyarakat
yang belum mendapatkan listrik dengan target
99,9% di tahun 2019.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Pembinaan
Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat
membuka Konsolidasi Data Konsumsi Listrik
Perkapita, Rasio Elektrifikasi, dan Rasio Desa
Berlistrik di Tangerang, Banten, Kamis (30/8).
Jisman mengingatkan bahwa penghitungan data
rasio elektrifikasi yang resmi hanya dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
"Yang boleh mengeluarkan data RE adalah Ditjen
Ketenagalistrikan," kata Jisman.
Selanjutnya Jisman juga meminta peserta yang
berasal dari perwakilan Dinas ESDM Provinsi,
PLN, dan Badan Usaha ini tidak meributkan
metode penghitungannya. "Fokus saja dengan
bekerja melistriki masyarakat sehingga rasio
elektrifikasi mendekati 100%," ujarnya. Data
rasio elektrifikasi dibagi menjadi tiga bagian
yaitu data PLN, Non PLN, dan data LTSHE. Jisman
meminta agar semua pihak membantu untuk
meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya
yang dari Non PLN.
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Dalam acara ini dikonsolidasikan juga data konsumsi listrik
per kapita, dimana capaian semester I tahun 2018 mencapai
1.034 kWh. Konsumsi listrik per kapita ini menunjukkan
jumlah konsumsi tenaga listrik tiap orang dalam setahun
untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka
melaksanakan aktivitas dalam setahun. Angka konsumsi
listrik di Indonesia masih jauh dari angka rata-rata di negara
maju yang sudah mencapai 4.000 kwh per kapita per tahun.
Selanjutnya data lain yang dikonsolidasikan adalah
Data Desa Berlistrik. Dari data Potensi Desa (Podes)
yang dilakukan BPS, terdapat 2.519 desa yang belum
terlistriki. Melalui berbagai program yang telah dilakukan,
desa yang sudah terlistriki sampai dengan bulan Juni
2018 berjumlah 821 desa. Pemerintah berkomitmen
menyediakan dana untuk pengembangan listrik pada
kelompok masyarakat tidak mampu, serta mempercepat
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah
yang belum berkembang, terpencil, dan perbatasan.

Hadir sebagai narasumber, Tenaga Ahli Madya
Kantor Staf Presiden (KSP) Trijoko Moh Saleh,
Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen EBTKE,
perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Satuan
Pengendali Kinerja Korporat PT PLN (Persero) dan
Perwakilan Divisi Niaga PT PLN (Persero). (PSJ)
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Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan
Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Diskusi antara Eri Nurcahyanto dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Edi Indrajaya dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) Yogyakarta, dan Eric Rossi Pryo Nugroho dari PT PLN (Persero) Area Yogyakarta, dalam talkshow"Peran
Pemerintah Daerah dan Dukungan PLN dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran" di 88,7 FM I-Radio Yogyakarta, Rabu (29
Agustus 2018).

Peran pemerintah daerah penting sebagai perpanjangan
tangan kebijakan pemerintah pusat, tak terkecuali dalam hal
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan mengangkat tema "Peran Pemerintah
Daerah dan Dukungan PLN dalam Pelaksanaan Kebijakan
Subsidi Listrik Tepat Sasaran" dalam talkshow di 88,7 FM
I-Radio Yogyakarta, Rabu (29 Agustus 2018). Diskusi
dilakukan antara Eri Nurcahyanto dari Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Edi Indrajaya dari Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Yogyakarta, dan Eric Rossi Pryo Nugroho dari PT PLN
(Persero) Area Yogyakarta.
Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat
sasaran sejak awal 2017. Pada tahun 2016, semua
masyarakat yang berlangganan 900VA diberikan tarif
bersubsidi. Namun kini, subsidi hanya diberikan kepada
pelanggan 450VA dan 900VA yang tidak mampu.

46 |September 2018|Buletin Ketenagalistrikan

Ini dilakukan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Data masyarakat yang layak mendapatkan subsidi listrik
didapat dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Meskipun demikian,
pemerintah tak menutup kemungkinan jika ada masyarakat
yang mengadu untuk mendapatkan subsidi listrik.
"Masyarakat 900VA yang merasa berhak, bisa mengadu.
Caranya bagaimana? Datang ke desa/kelurahan, nanti isi
formulir. Nanti desa/kelurahan meneruskan ke kecamatan.
Dari kecamatan nanti akan diteruskan ke posko pusat," ujar
Kasubdit Harga Tenaga Listrik Eri Nurcahyanto. Posko Pusat
Penanganan Pengaduan Listrik Tepat Sasaran dapat diakses
melalui website subsidi.djk.esdm.go.id. Eri menyampaikan
dari sekitar 247 ribu pengaduan yang diterima, 66% di
antaranya sudah diselesaikan. "Sisanya masih dalam tahap
verifikasi," lanjutnya.
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Kepala Bidang ESDM Yogyakarta Edi Indrajaya menyampaikan
bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. "Untuk mendukung
kebijakan ini, kami langsung anggarkan untuk kegiatankegiatan sosialisasi di desa, kecamatan, dan instansi
terkait. Kami juga memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi
antarkecamatan di provinsi," ujarnya.

Edi menyampaikan bahwa hasil evaluasi sosialisasi tersebut
mulai tampak di tahun ini. "Pada April 2017, jumlah aduan
baru 14. April 2018, jumlah aduan meningkat menjadi 996.
Pada Agustus 2018, naik lagi menjadi 1.066. Kecamatan
yang belum log ini pada April 2017 sebanyak 105 kecamatan,
April 2018 turun menjadi 4, dan Agustus 2018 menjadi 2
kecamatan saja yang belum log in," kata Edi menjelaskan.
Ia menambahkan pihaknya membantu dan memonitor

kecamatan mana saja yang belum pernah log in di website
subsidi listrik tepat sasaran.
Edi lalu menyampaikan program bantuan sambungan
listrik gratis dari pemda supaya selaras dengan kebijakan
pemerintah pusat. "Kami berikan bantuan sambungan listrik
gratis untuk rumah tangga miskin dari base data TNP2K,
terutama bagi masyarakat yang belum berlistrik dan masih
menyalur," ujarnya.
Dalam talkshow radio ini, PLN menyampaikan programprogramnya untuk meningkatkan pelayanan kepada
pelanggan di Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan
memberikan diskon 50% untuk biaya penyambungan
layanan tambah daya mulai 17 Agustus 2018 hingga 31
Oktober 2018. (AMH)
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi menjadi pembicara dalam diskusi di iRadio Network (iRadio 89,6FM),
Rabu (8/8/2018).

Tarif Tidak Naik, Subsidi Bagaimana?
Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Hendra Iswahyudi menjadi pembicara dalam diskusi di
iRadio Network (iRadio 89,6FM), Rabu (8/8/2018). Diskusi
yang dilakukan antara Hendra dengan Kepala Divisi
Niaga PT PLN (Persero) Yuddy Setyo Wicaksono tersebut
mengangkat tema "Tarif Tidak Naik, Subsidi Bagaimana?"

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting
dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional melalui terjaminnya ketersediaan listrik dalam
jumlah cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar.

Kondisi penyediaan listrik di Indonesia saat ini sudah
cukup baik dengan naiknya rasio elektrifikasi yang bahkan
melebihi target semula. Untuk mengejar rasio elektrifikasi,
pemerintah fokus pada daerah-daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal (3T). "Rasio elektrifikasi terkini itu sebesar 97,13%
dan saat ini elektrikfikasi kita sudah mencapai 95,35%",
ujar Hendra. Tentunya pemerintah masih terus berusaha
untuk menjamin ketersediaan listrik dengan berbagai cara
diantaranya melalui program 35.000 MW. Dengan semua
upaya Pemerintah ini, diharapkan pasokan listrik dapat
terjamin ketersediannya secara cukup dan berkualitas.
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Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan
bahwa tidak ada perubahan tarif listrik sepanjang tahun
2017 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya
beli masyarakat, daya saing industri, serta kestabilan
perekonomian. Demikian juga hingga triwulan tiga 2018 telah
ditetapkan sama, meskipun terdapat kenaikan harga energi
primer seperti harga batubara, harga minyak dunia, dan
lainnya. Pemerintah akan menambah subsidi yang diberikan
kepada PLN sebagai kompensasinya, agar keuangan PLN tetap
sehat dan tetap bisa menyediakan listrik untuk masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Hendra juga mengatakan
mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, khususnya
rumah tangga miskin dan tidak mampu, melalui posko
pengaduan. Pemerintah sesuai amanat konstitusi wajib
melindungi masyarakat miskin. Ini dilakukan dengan
memberikan subsidi listrik bagi masyarakat miskin.
Pemerintah harus memberikan subsidi secara tepat
sasaran. Pemerintah melalui PLN memberikan subsidi listrik
kepada masyarakat secara selektif. "Hanya masyarakat
miskin yang boleh disubsidi,"pungkas Hendra. (AT)
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Ditjen Ketenagalistrikan mengadakan sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran melalui talkshow radio

Untuk Rumah Tangga Miskin,
Pasang Listrik Dapat Subsidi
Ditjen Ketenagalistrikan mengadakan sosialisasi subsidi
listrik tepat sasaran melalui talkshow radio dengan Tema
"Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan PLN Dalam
Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran",
Senin (14/9/2018), di iRadio Medan (98.3 FM) pukul 17:0018:00 di acara Sore-Sore. Narasumber dalam talkshow
ini adalah Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi
David Firnando Silalahi, Kepala Bidang Ketenagalistrikan
Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara Karlo Purba,
dan Asistant Tingkat Mutu Pelayanan Bidang Strategi
Pemasaran PLN Wilayah Sumatera Utara Reagen Saragih.
Pemerintah sejak tahun 2017 telah menerapkan kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran. Semua masyarakat yang
belangganan daya 450 VA mendapat subsidi. Sedangkan
masyarakat yang berlangganan daya 900 VA, yang
termasuk dalam Data Terpadu Kementerian Sosial
menjadi sasaran penerima subsidi. Pemerintah melalui
jajaran Pemerintah Daerah menampung pengaduan
masyarakat
yang
belum
mendapat
subsidi
jika
masyarakat tersebut memang miskin dan tidak mampu.
Sampai saat ini jumlah pengaduan yang masuk
secara nasional sampai dengan Agustus 2018 sebesar
251.156 pengaduan sekitar 65% sudah diselesaikan,

tarifnya sudah dikembalikan menjadi tarif bersubsidi,
kelebihan
pembayarannya
sudah
direstitusi
ke
masyarakat. Dan untuk wilayah Sumatera Utara jumlah
pengaduan yang masuk sebesar 2.847 pengaduan, 70%
sudah terselesaikan. "Intinya hak masyarakat miskin
untuk mendapatkan tarif bersubsidi tetap diberikan
Pemerintah sesuai amanat konstitusi," ujar David.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Karlo Purba mengatakan
bahwa saat ini Dinas ESDM Provinsi Utara memberikan
Program bantuan sambungan listrik gratis untuk masyarakat.
"Yang berhak mendapat sambungan listrik gratis adalah
masyarakat yang benar-benar tidak mampu, harus masuk
dalam kategori miskin, masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu
- red) dan yang kedua sudah ada jaringan listriknya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Reagen memaparkan
program-program terbaru PLN salah satunya, Program
Layanan Satu Harga dan APP Siaga (Alat Pengukur dan
Pembatas Siaga). Tujuan dilakukannya Layanan Satu Harga
ini adalah agar semakin transparan kedepannya. Layanan
kepada masyarakat semakin cepat, semakin jelas waktunya,
tidak ada tawar-menawar, dan layanan semakin mudah. (AT)
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Strategi Menekan Neraca
Transaksi Perdagangan di
Subsektor Ketenagalistrikan

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki berbagai strategi
dalam menekan neraca transaksi perdagangan. Untuk sub sektor
ketenagalistrikan, Kementerian ESDM memiliki tiga langkah,
salah satunya adalah menunda beroperasinya pembangkit
listrik program 35.000 MW yang belum financial close. Selain
itu, Kementerian ESDM akan melakukan pengetatan terhadap
rekomendasi Rencana Impor Barang (RIB) ketenagalistrikan
dan

menginstruksikan

kepada

PLN

untuk

memanfaatkan

Biodiesel B20 di PLTD. Hal tersebut disampaikan Menteri
ESDM Ignasius Jonan pada konferensi pers, Senin (4/9/2018).
Jonan mengatakan bahwa proyek-proyek yang sudah melakukan
penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) namun
belum Financial Closing (FC) akan diundur Commercial Operation
Date (COD) nya menjadi tahun 2021 - 2026. List proyek akan
dikeluarkan oleh Menteri BUMN dan PT PLN (Persero) karena
akan menjadi aksi korporasi PLN. Jadi saya ulang, bahwa proyek
ini hanya ditunda sampai ke 2021-2026. Jadi, digeser sesuai
kebutuhan kelistrikan nasional," tegas Jonan. Pemunduran
jadwal COD ini menurut Jonan tidak akan mengurangi target
pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99 persen di
tahun 2019. "Sekarang sudah 97,3 persen, akhir tahun bisa
capai 97.5 persen. Tahun depan bisalah 99 persen," ungkapnya.
Terkait
peralatan

pengendalian
program

mengetatkan

impor

kelistrikan,

rekomendasi

untuk

bahan

baku

dan

ESDM

akan

Barang

(RIB)

Kementerian

Rencana

Impor

ketenagalistrikan. "Arahan Pak Presiden, kalau bisa tidak
impor tidak perlu dilakukan. Fokus menggunakan produk
dalam negeri kalau bisa. Semaksimal mungkin," ujarnya.

Kementerian ESDM akan melakukan pengetatan
terhadap rekomendasi Rencana Impor Barang (RIB)
ketenagalistrikan dan menginstruksikan kepada PLN
untuk memanfaatkan Biodiesel B20 di PLTD.
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Sebagai informasi, dasar pemberian Rekomendasi Rencana
Impor Barang (RIB) Sektor Ketenagalistrikan adalah Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 tentang
Perubahan

ketiga

atas

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang,
dan
atau

Bahan

Produksi

Pengembangan

Dalam

Negeri

Industri

untuk

dalam

Pembangunan

rangka

Penanaman

Modal yang memuat daftar mesin, barang, dan bahan yang
sudah diproduksi di dalam negeri (Harmonized System - HS
2017), dimana salah satunya adalah peralatan kelistrikan.
Berdasarkan

hasil

ketenagalistrikan,
pembangkit,

monitoring
rata-rata

transmisi,

dan

capaian

impor
gardu

TKDN

di

barang

dan

induk

adalah

sektor
jasa

di

sekitar

30% - 60%. Namun beberapa pembangkit, khususnya PLTU
berkapasitas 1.000 MW komponen impor masih dominan.
Upaya ketiga yang dilakukan subsektor ketenagalistrikan
dalam menekan neraca transaksi perdagangan adalah terus
mengawasi dan mengevaluasi penerapan B20. "Kementerian
ESDM akan terus mengoreksi apa saja yang perlu diperbaiki
dari

tahun

ke

tahun,"

ungkap

Jonan.

Kementerian

ESDM sendiri telah menginstruksikan kepada PLN untuk
memanfaatkan Biodiesel B20 di PLTD. Total kapasitas PLTD
PLN yang dapat dioperasikan menggunakan Biodiesel B20
mulai 1 September 2018 adalah sebesar 4.077 MW. (PSJ)
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Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-73 Power-Gen Asia 2018, Selasa (18/9/2018),
di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Strategi Pemerintah Dorong Kecukupan
Listrik dengan Tarif Terjangkau
Pemerintah terus mengupayakan agar akses listrik
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Per Juni
2018, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 97.13%,
dengan target menjadi 99.9% pada tahun 2019.
Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono
menyampaikan strategi pemerintah untuk mencapai
target tersebut dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-73
Power-Gen Asia 2018, Selasa (18/9/2018), di Indonesia
Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.
"Mulai
tangga
listrik

tahun
2019,
sebanyak
2.42
juta
rumah
akan
dibantu
untuk
penyambungan
pelanggan
baru
450
VA,"
ujar
Agoes.

Untuk
melistriki
wilayah
terdepan,
terluar,
dan
tertinggal
(3T),
pemerintah
mempercepat
program
penyediaan listrik melalui sinergi APBN/APBD dan APLN.
"Pemerintah juga memberi kesempatan swasta dalam
penyediaan listrik dengan kapasitas sampai dengan 50
MW dengan mengutamakan pemanfaatan sumber EBT
setempat bagi desa belum berkembang, desa terpencil,
perdesaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk yang
belum memiliki akses listrik," Agoes menambahkan.
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Selain memperluas akses masyarakat terhadap listrik,
pemerintah juga mengupayakan agar tarif listrik semakin
terjangkau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai upaya
menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik.
Agoes menyampaikan pemerintah menetapkan harga
pembelian tenaga listrik dari PLTU mengacu pada
besaran biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP)
pembangkitan sesuai Permen ESDM 19/2017. Di samping
itu, pemerintah juga menetapkan harga pembelian tenaga
listrik dari energi terbarukan mengacu pada besaran
BPP pembangkitan sesuai Permen ESDM 50/2017.
Kebijakan pemerintah yang lainnya adalah menetapkan
harga gas untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 14,5%
dari Indonesia Crude Price (ICP) sesuai Permen ESDM
45/2017. Selain itu pemerintah juga menetapkan harga
jual batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero)
sebesar USD 70 per metric ton Free On Board (FOB)
Vessel sesuai Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018.
"Kami juga mendorong efisiensi operasi dan optimalisasi
pembangkit tenaga listrik," pungkas Agoes. (AMH)

Warta Kita
Pemerintah dan DPR RI Sepakati
Subsidi Listrik Tahun 2019

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat
lanjutan Panja Asumsi, Rabu (19/9/2018), menyepakati
besaran subsidi listrik untuk tahun 2019 sebesar Rp 57,11
triliun. Besaran alokasi subsidi ini sedikit berbeda dengan
hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah
c.q Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Senin
(17/9/2018), yang menyetujui alokasi besaran subsidi listrik
sebesar Rp 57,67 triliun terdiri dari Rp 56,46 triliun untuk
subsidi tarif listrik dan Rp 1,21 triliun untuk subsidi bantuan
pasang baru rumah tangga miskin daya 450 VA. Adapun
perubahan ini disebabkan tidak dicapainya kesepakatan
terhadap alokasi sebesar Rp 1,21 triliun bantuan pasang
baru daya 450 VA masuk dalam bagian subsidi listrik.
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
(EBTKE) yang bertindak selaku Plh. Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan yang hadir dalam rapat pembahasan
dengan Badan Anggaran DPR RI, Rida Mulyana mengatakan,
pihaknya ingin agar biaya tersebut dialokasikan dalam
belanja subsidi sebagaimana disepakati dengan Komisi
VII DPR RI. "Kami usulkan untuk menjadi bagian dalam
belanja subsidi, karena ini menyangkut keadilan.
Bayangkan, ada kabel listrik di depan rumah tapi tidak
bisa bayar. Ini mungkin sekali saja di 2019, kalau pun
ada lagi nanti jumlahnya akan berkurang," ujar Rida.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan
Suahasil Nazara mengusulkan agar bantuan pasang baru
listrik untuk pelangan 450 VA tidak dimasukkan sebagai
subsidi. "Kami mengusulkan untuk tidak dimasukkan sebagai
subsidi karena kami tidak mau membuka jenis subsidi baru,"
ujar Suahasil dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, di
Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila memang biaya
bantuan pemasangan listrik tersebut tetap dialokasikan,
bisa dimasukkan pada pagu dalam bentuk belanja atau
Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero).
Berdasarkan pembahasan pada rapat tanggal 19 September
tersebut, Panja Asumsi akhirnya hanya menyetujui alokasi
anggaran untuk subsidi tarif listrik. Dengan asumsi nilai
tukar US Dollar terhadap Rupiah sebesar Rp. 14.500/USD,

maka subsidi tarif listrik yang disepakati sebelumnya
Rp 56,46 triliun di Komisi VII DPR RI (asumsi Rp14.400/
USD), bergerak angkanya menjadi Rp 57,11 triliun.
Adapun asumsi dasar lainnya yang digunakan dalam
perhitungan subsidi listrik tahun 2019 antara lain: harga
Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 70 USD/barrel,
penjualan tenaga listrik sebesar 247,3 TWh, pertumbuhan
penjualan sebesar 6,97%, susut jaringan 9,40%, bauran
BBM dalam pembangkitan tenaga listrik sebesar 4,03%,
dan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,9%.
Kebijakan fiskal subsidi listrik tahun 2019 adalah sebagai
berikut: (a) memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan
rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan
rentan daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), (b) meningkatkan rasio
elektrifikasi secara nasional dan mengurangi disparitas antar
wilayah, (c) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik,
melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan
batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam
pembangkit tenaga listrik; dan (d) mengembangkan energi
baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau
terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah
terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan,
serta mensubtitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.
Sehari kemudian, pada rapat pembahasan hari Kamis
(20/9/2018), Badan Anggaran DPR RI menyetujui suntikan
modal atau PMN untuk PLN sebesar Rp 6,5 triliun. Diharapkan
bantuan pasang baru masyarakat miskin daya 450 VA
menjadi salah satu dari kegiatan yang dilaksanakan dengan
adanya PMN ini. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro
menjelaskan PMN yang didapatkan PLN akan digunakan untuk
kegiatan yang produktif. Imam mengungkapkan, PMN PLN
akan digunakan untuk program pembangunan listrik desa.
"PLN mendukung dalam rangka elektrifikasi sampai 2024 itu
100%, dalam rangka untuk listrik desa dan sudah disampaikan
desa mana saja, karena desa ini hampir semua yang
terisolasi, sehingga dibuatkan listrik desa," kata Imam. (DFS).
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Sambut IMF-WB Meeting Dan Asean Leader
Meeting, Pasokan Listrik Bali Dipastikan Aman

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama PT PLN
(Persero) memastikan pasokan listrik di Bali aman menjelang
pertemuan International Monetery Fund (IMF) - World Bank
Annual Meeting 2018. Pertemuan akan diselenggakan pada
tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali yang dihadiri oleh 27
Kepala Negara, 189 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank,
3.700 Delegasi, 2.000 Officer, dan 10.000 partisipan dari
seluruh dunia. Bersamaan dengan acara tersebut pertemuan
ASEAN Leader juga dilaksanakan pada tanggal 11-13 Oktober
2018 yang akan dihadiri oleh 10 Kepala Negara ASEAN.

operasi siaga PLN beserta Mitra Kerja dalam rangka
pengamanan pasokan listrik selama penyelenggaraan
IMF-WB
Meeting
Dan
ASEAN
Leader
Meeting.

Pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting 2018
dilaksanakan
setiap
tahun
untuk
mendiskusikan
pekerjaan dari setiap institusi Bank Negara di dunia.
Pada pertemuan yang dilaksanakan di Bali tahun ini,
diharapkan akan memberikan pengaruh positif terutama
dari sektor pariwisata sehingga nantinya akan berdampak
ke semua sektor terutama sektor perekonomian.

Djoko R. Abumanan menyampaikan dalam rangka
pengamanan pasokan listrik, PLN telah melaksanakan dua
tahapan kegiatan yaitu masa persiapan dan masa operasi. Masa
persiapan dilakukan dengan merehabilitasi dan membangun
infrastruktur kelistrikan mulai dari pembangkitan, transmisi
dan distribusi. Untuk kesiapan pembangkit, daya mampu
pembangkit total sebesar 1.274 MW, dengan prediksi beban

Untuk memastikan keamanan dan keandalan pasokan
listrik di Bali pada waktu terselenggaranya acara tersebut,
maka pada tanggal 26 September 2018 dilakukan Apel
Gelar Pasukan Siaga Suplai Listrik World Bank Annual
Meeeting 2018 di Nusa Dua, Bali. Apel dilakukan untuk
memastikan penyediaan suplai listrik dengan menggelar

puncak pada acara sebesar 8.68,2 MW sehingga cadangan
daya yang tersedia sebesar 405,8 MW (32%). Selain itu
kesiapan persedian energi primer meliputi Batubara, LNG
(Liquified Natural Gas), HSD (High Speed Diesel), dan MFO
(Marine Fuel Oil) berada pada kondisi aman atau normal.
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Apel tersebut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan
Hendra Iswahyudi, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Djoko R. Abumanan,
dan General Manager PLN Dis. Bali, Nyoman S. Astawa
serta perwakilan dari Indonesia Power, PLN APB, PLN APP
Bali, PLN Distribusi Bali, ICON+, dan mitra kerja PLN.

Warta Kita

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi memberikan arahan kepada petugas agar selalu siaga dalam
menjalankan tugas.

"Untuk masa siaga operasi, PLN telah menyiagakan petugas dari
pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu hubung, gardu
distribusi, lokasi hotel dan venue tempat acara yang berjumlah
kurang lebih 500 orang", ujar djoko. PLN juga melakukan
pemasangan backup suplai UPS (Uninterruptible Power
Supply) di venue dan di hotel tempat menginap tamu negara.
Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Hendra Iswahyudi selaku pembina Apel Gelar Pasukan
Siaga Suplai Listrik memberikan arahan kepada petugas
agar selalu siaga dalam menjalankan tugas. Hendra
menyampaikan bahwa suplai listrik yang andal, berkualitas
dan
mengutamakan
keselamatan
ketenagalistrikan
menjadi prioritas utama. "Untuk itu, saya meminta
jajaran PLN dan Mitra Kerja untuk ekstra siaga sesuai
dengan SOP yang sudah dipersiapkan,"ujar Hendra.
Selain melakukan Apel Gelar Pasukan Siaga Suplai Listrik,
Hendra iswahyudi juga berkunjung ke venue untuk melihat
sistem kelistrikan lokasi tempat dimana acara IMF danWB 2018 berlangsung untuk memastikan ketersediaan
pasokan listrik. "Saya ucapkan terima kasih dan selamat
bertugas kepada jajaran PLN dan Mitra Kerja untuk
menjaga pasokan kelistrikan selama acara berlangsung.
Semoga semua berjalan lancar dari awal hingga akhir,
sehingga saatnya Indonesia dapat menunjukan citra
yang positif di mata internasional," tutup Hendra. (UH)
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PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara melakukan Penandatangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT Cipta Multi
Listrik Nasional untuk proyek PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) Deli Serdang

Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik

PLTBm Deli Serdang

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara melakukan
Penandatangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)
dengan PT Cipta Multi Listrik Nasional untuk proyek
PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) Deli
Serdang dengan kapasitas 1 x 9,9 MW di Desa Tanjung
Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (26/9/2018).
Penandatanganan
Direktorat

ini

Jenderal

oleh

perwakilan

Ketenagalistrikan,

disaksikan

Direktorat

Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE), dan PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
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PLTBm Deli Serdang memanfaatkan biomasa kayu
karet dari replanting kebun karet milik PTPN III.
Pembangunan PLTBm ini membutuhkan investasi
sekitar Rp 340 Miliar dan ditargetkan Commercial
Operation Date (COD) pada September 2020.
Penandatangan
PJBL
ini
merupakan
lanjutan
penandatangan PJBL pembangkit EBT yang telah
dilakukan 3 kali pada tahun 2017 dengan total
kapasitas mencapai 1.189,22 MW. Total pembangkit
tenaga listrik dari energi terbarukan yang telah
menandatangani
PJBL
sebesar
1.199,12
MW.
Penandatanganan PJBL ini merupakan salah satu bukti nyata
dari upaya Pemerintah dalam memenuhi target bauran
energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, serta
menciptakan harga listrik yang kompetitif dan affordable.

Warta Kita

Kepala Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik,
Ario Panggi Pramono Jati mengatakan, "PJBL PLTBm Deli
Serdang ini mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 50
Tahun 2017, di mana skemanya adalah BOOT (Build, Own,
Operate, and Transfer) dengan masa kontrak 25 tahun.
Dalam peraturan tersebut, diatur harga pembelian tenaga
listrik dari PLTBm di Sumatera Utara paling tinggi 85%
BPP Pembangkitan sistem setempat." Hal ini mengingat
BPP Pembangkitan di Sumatera Utara di atas rata-rata
BPP Pembangkitan Nasional. Ini menunjukkan bahwa
Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 workable
bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Seperti diketahui, beroperasinya PLTBm Deli Serdang
di Sumatera Utara, akan berpotensi menurunkan
penggunaan PLTD di Sumatera Utara yang artinya akan
menghemat penggunaan BBM untuk PLTD sekitar 17.000
kilo liter per tahun dan apabila dibandingkan dengan
PLTD akan menghemat sekitar Rp 98 Miliar per tahun.
Hal
ini
sejalan
dengan
upaya
mempercepat
pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan
tenaga listrik dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah
untuk mengoptimalkan BPP tenaga listrik yang pada
akhirnya terwujud penyediaan tenaga listrik yang
berkelanjutan dan Tarif Tenaga Listrik yang terjangkau
oleh masyarakat dan kompetitif bagi dunia industri. (AT)
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