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Pemerintah memutuskan memperpanjang stimulus
program ketenagalistrikan berupa diskon tarif tenaga listrik,
pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen
50%, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening
minimum 50% sampai dengan triwulan IV atau hingga
Desember 2021. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana,
Senin (19/7), mengatakan perpanjangan stimulus listrik ini
dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di masa
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.
"Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan stimulus
program ketenagalistrikan hingga triwulan IV tahun 2021
dengan ketentuan sebagaimana telah diterapkan pada
triwulan II dan triwulan III tahun 2021," ujar Rida.
Perpanjangan stimulus program ketenagalistrikan ini
sebagai tindak lanjut pernyataan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Sri Mulyani pada Konferensi Pers Evaluasi
Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7). Dalam konferensi
pers tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa stimulus
program ketenagalistrikan ini akan diperpanjang hingga
akhir tahun 2021.
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Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah
menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) untuk
melaksanakan perpanjangan pelaksanaan pemberian
stimulus program Ketenagalistrikan pada triwulan IV tahun
2021, dengan mekanisme sebagai berikut:
1.
Perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik
PT PLN (Persero) bagi Pelanggan Rumah Tangga,
Bisnis dan Industri dilakukan dengan ketentuan:
a. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA
(R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450
VA) dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA) :
1) Reguler (Pascabayar):
rekening listrik diberikan diskon sebesar
50% atau gratis (biaya pemakaian dan
biaya beban);
2) Prabayar:
diberikan diskon tarif listrik untuk 		
pembelian token sebesar 50%;
b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA
bersubsidi (R1/TR 900 VA):
1) Reguler (Pascabayar):
rekening listrik diberikan diskon sebesar
25% (biaya pemakaian dan biaya beban);
2) Prabayar:
diberikan diskon tarif listrik untuk 		
pembelian token sebesar 25%;
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2.

Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum
sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang
pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening
minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi:
a. Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas
(S-2/TR 1.300 VA s.d. S-3/TM > 200 kVA);
Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas
b. (B-1/TR 1.300 VA s.d. B-3/TM > 200 kVA); dan
c. Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas
(I-1/TR 1.300 VA s.d. I-4/TT 30.000 kVA ke atas);
dan pelanggan membayar sesuai penggunaan
energi listriknya;

3.

Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum
sebesar 50% bagi pelanggan Golongan Layanan
Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik (SPJBTL);

4.

Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar
50%, diberlakukan bagi:
a. a. Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA
dan 900 VA (S-1/TR 220 VA s.d. S-2/TR 900 VA);
b. Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/TR
900 VA); dan
c. Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/TR
900 VA);

Rencana realisasi anggaran pemberian stimulus program
ketenagalistrikan triwulan III dan IV 2021 sekitar Rp4,97
triliun, yaitu triwulan III sekitar Rp2,43 triliun untuk 26,82

juta pelanggan dan triwulan IV sekitar Rp2,54 triliun untuk
27,12 juta pelanggan. Realisasi anggaran semester I tahun
2021 mencapai Rp6,75 triliun untuk 32,90 juta pelanggan.
Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk
pemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga
triwulan IV tahun 2021 sekitar Rp11,72 triliun (diskon tarif
sekitar Rp9,46 triliun dan pembebasan rekening minimum,
biaya beban dan abonemen sekitar Rp2,26 triliun).
PLN diharap menyiapkan mekanisme sosialisasi dan
pengaduan konsumen terkait perpanjangan stimulus
program ketenagalistrikan ini. PLN juga diharap melakukan
efisiensi pengusahaan tenaga listrik dan tetap menjaga
kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
Selain memberikan perlindungan sosial melalui
perpanjangan stimulus program ketenagalistrikan, selama
PPKM Darurat ini Kementerian ESDM dan PLN juga telah
membentuk Posko Siaga Darurat Covid-19 Subsektor
Ketenagalistrikan. Siaga Covid-19 ini diutamakan untuk
pelaporan kondisi kelistrikan dan keandalan pasokan obyek
vital dukungan layanan kesehatanseperti industri produsen
oksigen rumah sakit rujukan Covid-19 dan sarana penunjang
lainnya.
Rida mengungkapkan, perpanjangan stimulus program
ketenagalistrikan ini merupakan bukti hadirnya negara
dalam masa-masa sulit. "Diharapkan masyarakat tetap
dapat bijak mengkonsumsi listrik selama PPKM Darurat
seperti melakukan penghematan listrik dan meningkatkan
keselamatan ketenagalistrikan," pungkasnya.
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Pemerintah kembali memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan
kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi Covid-19.
Tahun ini, Pemerintah menggelontorkan bantuan stimulus untuk
pelanggan listrik tertentu, sebesar Rp 11,72 triliun. Bantuan ini
merupakan wujud hadirnya Negara dalam membantu masyarakat
yang terkena dampak pandemi.

"Untuk meringankan beban masyarakat
yang terdampak Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM), Pemerintah memutuskan untuk
memberikan perpanjangan stimulus sektor
ketenagalistrikan kepada masyarakat, berupa
pemberian diskon tarif tenaga listrik dan
Pembebasan Rekening Minimum dan Biaya
Beban/Abonemen," ujar Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida
Nuryatin Finahari pada acara Diskusi Media
secara virtual, Kamis (22/7).
Pemberian stimulus ini, lanjut Ida, berupa
pemberian diskon tenaga listrik diberikan
kepada masyarakat pelanggan tarif 450 Va dan
juga 900 Va bersubsidi, kemudian pelanggan
bisnis kecil daya 450 Va dan pelanggan
industri kecil daya 450 Va, serta pembebasan
biaya beban abunemen dan juga penerapan
ketentuan rekening minimum kepada
pelanggan sosial, pelanggan bisnis, industri
dan juga layanan khusus PT PLN.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari pada acara Diskusi Media
secara virtual, Kamis (22/7).
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Sementara itu, Direktur Niaga dan Pelayanan
PT PLN (Persero) Bob Saril menyatakan
bahwa saat PPKM mobilitas masyarakat
banyak terkonsentrasi di rumah. Untuk itu,
PLN selalu siap untuk melayani pelanggan
yang akan melakukan kegiatannya dari rumah
saja.

Tajuk Utama
"Karena semua dikerjakan di rumah,
maka diperlukan keandalan pasokan
listrik, sehingga hampir tidak ada lagi
pemadaman atau adanya gangguan
pasokan ketenagalistrikan. Untuk
menjaga keandalan, kita menyediakan
layanan daya listrik yang cukup untuk
seluruh Indonesia dan juga mempunyai
cadangan yang cukup," ujar Bob.
Saat ini, PLN sudah melayani hampir
seluruh wilayah Indonesia. Rasio
elektrifikasi atau rumah tangga
berlistrik dibandingkan dengan rumah
tangga yang ada sudah mencapai
99,3%.
"Kita mempunyai kapasitas
pembangkitan 63 GW, kapasitas
jaringan 61.666 Kms, total aset kita

hampir mencapai 1.600 triliun, jumlah
pelanggan 80,4 juta dan jumlah
pegawai kita 53.385 orang," tutur Bob.
Kebijakan yang diambil Pemerintah ini
pun dianggap kebijakan yang sangat
tepat. Direktur Eksekutif Energy Watch
Mamit Setiawan menilai, saat ini
masyarakat Indonesia sedang dalam
kondisi yang kurang menguntungkan.
"Dalam kondisi pandemi seperti ini,
langkah yang dikeluarkan Pemerintah
sangat tepat dan sangat dibutuhkan
oleh masyarakat. Dan ini adalah bentuk
perhatian negara terhadap masyarakat
yang sedang mengalami kondisi yang
kurang baik," ujar Mamit.

Menurutnya, salah satu keuntungan
dari kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah adalah mengurangi beban
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
UMKM menjadi salah satu sektor yang
terpukul. Dengan adanya pandemi,
secara otomatis usaha dan bisnis
mereka terganggu.
"Mereka membutuhkan support dari
Pemerintah saat ini untuk dapat
bertahan, dengan bantuan yang
diberikan Pemerintah, harapannya
mereka bisa bertahan dan bisa
meningkatkan perekonomian
masyarakat," pungkas Mamit.
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webinar daring “Perpanjangan Stimulus Listrik dari Pemerintah pada masa PPKM”, Kamis
(22/7/2021).

Stimulus program ketenagalistrikan yang diberikan oleh pemerintah sejak
April 2020 dan akan diperpanjang hingga Desember 2021 dinilai merupakan
langkah yang tepat. Pengamat Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan
stimulus program ketenagalistrikan oleh Pemerintah membantu
mengurangi beban masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
di masa pandemi ini. Ia menyampaikan hal tersebut dalam webinar daring
“Perpanjangan Stimulus Listrik dari Pemerintah pada masa PPKM”, Kamis
(22/7/2021).
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Mamit menyampaikan keuntungan dan
kerugian diskon listrik bagi negara
dan masyarakat. “Keuntungannya
mengurangi beban masyarakat
dan UMKM. Apalagi yang berhak
mendapatkan subsidi dan potongan
adalah kelas rendah 450 Volt Ampere
(VA) dan 900 VA”, ujarnya. “Kerugiannya,
menambah beban keuangan negara.
Namun ini adalah bentuk kepedulian
pemerintah, bahwa negara hadir.
Segala upaya dilakukan untuk
membantu perekonomian masyarakat
dan negara,” Mamit menambahkan.
Mamit juga menyebutkan keuntungan
diskon listrik satu mengurangi
beban masyarakat dan UMKM, serta
diskon listrik menjadi penggerak
perekonomian. Tidak hanya itu, diskon
listrik juga bisa menjadi upaya menjaga
daya beli masyarakat. Selanjutnya
adalah keuangan PLN tidak terdampak.
Pemerintah telah menetapkan
perpanjangan stimulus program
ketenagalistrikan hingga Desember
2021 berupa diskon tarif tenaga listrik,
pelaksanaan pembebasan biaya beban
atau abonemen 50 persen, serta
pembebasan penerapan ketentuan
rekening minimum 50 persen sampai
dengan triwulan IV, hal ini sama dengan
mekanisme penerapan Triwulan II
2021.

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari
mengatakan, kebutuhan anggaran
untuk stimulus di triwulan III 2021
diproyeksi berjumlah Rp 2,43 triliun
untuk sebanyak 26,82 juta pelanggan
dengan rincian sebesar Rp 1,99 triliun.
Sementara pada triwulan IV, kebutuhan
anggaran stimulus ketenagalistrikan
diperkirakan mencapai Rp 2,54 triliun
untuk sebanyak 27,12 juta pelanggan
(total pelanggan penerima diskon
tarif dan pembebasan rekening
minimum dan biaya abonemen).
Secara terperinci, kebutuhan anggaran
tersebut terdiri atas kebutuhan
anggaran sebesar Rp 2,08 triliun untuk
diskon tarif tenaga listrik dan Rp 463,1
miliar untuk pembebasan rekening
minimum dan biaya beban/abonemen.
“Jadi, total stimulus selama tahun 2021
diperkirakan sebesar Rp 11,72 triliun
yang terdiri dari diskon tarif tenaga
listrik Rp 9,46 triliun dan pembebasan
rekening minimum dan biaya beban
atau abonemen Rp 2,226 triliun,” ucap
Ida.
Stimulus ketenagalistrikan ini
menyasar sejumlah golongan
pelanggan.

Stimulus berupa diskon tarif tenaga
listrik diberikan kepada pelanggan
golongan rumah tangga"Sementara
untuk pelanggan prabayar, diskon
tarif listrik diberikan saat pembelian
token listrik. Khusus untuk pelanggan
prabayar dengan daya 450 VA, stimulus
akan didapatkan saat membeli token
listrik. Pelanggan tidak perlu lagi
mengakses token, baik melalui website
maupun WhatsApp PLN," ujar Bob.
Selain itu, bagi pelanggan yang
memperoleh stimulus berupa
pembebasan biaya beban, abonemen,
dan pembebasan ketentuan rekening
minimum, pemberian stimulus melalui
PLN akan dilakukan secara otomatis
dengan memotong tagihan rekening
listrik pelanggan sosial, bisnis, dan
industri. Potongan sebesar 50%
hanya berlaku untuk biaya beban
atau abonemen dan biaya pemakaian
rekening minimum.
Bob mengatakan, perpanjangan
stimulus ketenagalistrikan tidak akan
mengganggu arus kas PLN, sebab
PLN hanya bertindak sebagai penyalur
bantuan stimulus, sementara dana
stimulusnya berasal dari pemerintah.
Anggarannya disalurkan oleh
pemerintah setiap bulan. “PLN sifatnya
adalah sebagai menyalurkan, artinya
uangnya itu dari pemerintah, melalui
PLN disalurkan kepada masyarakat,”
ungkap Bob. (AT)
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Kakek Jaroti (65) memandangi deretan gitar gambus yang tergantung di bengkel kerjanya. Kecintaannya pada alat
musik tradisional ini membuatnya membuka usaha industri rumahan pembuatan gitar gambus, juga gendang, di Bukit
Intan, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Selama sebelas tahun merintis usaha, kakek kelahiran Air Itam
ini menyadari naik turunnya pendapatan adalah hal yang biasa. Tapi pandemi Covid-19 menghantam cukup keras,
memberi pukulan yang menyisakan sedikit ruang bagi usahanya.
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“Biasanya saya menjual gitar gambus
dan gendang ke sekolah-sekolah. Tapi
sejak pandemi, pesanan berkurang.
Sekolah punya fokus yang lain,” ujar
Kakek Jaroti, ditemui di bengkel
kerjanya di Bukit Intan, Senin (19/7).
Di saat seperti ini, Kakek Jaroti
mengungkapkan, keringanan
pembayaran listrik yang ia terima
dirasa sangat membantu. Sebagai
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang berlangganan
listrik golongan Industri 900 VA, Kakek
Jaroti mendapatkan keringanan
biaya beban atau abonemen 50%
dari pemerintah. Keringanan biaya
abonemen juga diperuntukkan bagi
pelanggan listrik PT PLN (Persero)
golongan Bisnis 900 VA, serta Sosial
220 VA hingga 900 VA.
“Dengan adanya keringanan
listrik, biaya listrik jadi berkurang.
Alhamdulillah. Terima kasih telah
memperhatikan rakyat kecil,
pengusaha kecil, UMKM,” Kakek Jaroti
bersyukur.
Dalam stimulus program
ketenagalistrikan, pelanggan UMKM
dari golongan Industri 450 VA dan
Bisnis 450 VA mendapatkan keringanan
tagihan rekening listrik (pascabayar)
atau pembelian token listrik (prabayar)
sebesar 50%. Sementara golongan
Sosial 450 VA dan 900 VA, Industri 900
VA dan Bisnis 900 VA diberi keringanan
biaya beban sebesar 50%. Keringanan
biaya abonemen juga diperuntukkan
bagi golongan Sosial 220 VA.
Keringanan juga diberikan kepada
pelanggan golongan Rumah Tangga.
Pelanggan 450 VA diberi diskon listrik
50% dan pelanggan 900 VA bersubsidi
diberi diskon listrik 25%, baik untuk
pelanggan pascabayar maupun
prabayar.
Sri Yuliawati (50) termasuk yang
mendapatkan diskon listrik dari
golongan Rumah Tangga. Pedagang
makanan keliling di Kebon Duren,
Ciputat, Tangerang Selatan ini
merupakan pelanggan 900 VA
bersubsidi.

Sri bercerita di masa pandemi sangat
sulit untuk menjajakan dagangannya.
Dari pagi berjualan, bahkan sampai
siang pun Rp10 ribu belum ia
dapatkan.“Untung ada keringanan
tagihan listrik, uangnya bisa dialihkan
buat beli pulsa anak sekolah untuk
belajar online,” tutur Sri.
Menyasar Pelanggan Besar
Tak hanya keringanan untuk pelanggan
rumah tangga dan UMKM 450 VA dan
900 VA, pemerintah juga memberikan
perhatian pada pelanggan Bisnis
1300 VA ke atas dan Industri 1300
VA ke atas. Salah satu stimulus
program ketenagalistrikan adalah
bantuan keringanan penerapan
ketentuan rekening minimum 50% bagi
pelanggan PLN yang pemakaian energi
listriknya di bawah ketentuan rekening
minimum (40 jam nyala). Keringanan
ini diperuntukkan bagi pelanggan
golongan Sosial 1300 VA ke atas, Bisnis
1300 VA ke atas, dan Industri 1300 VA
ke atas.
Usaha Bisnis berdaya 1300 VA seperti
salon milik Icha (33) di Belopa
Utara, Luwu, Sulawesi Selatan juga
mendapatkan bantuan stimulus. Icha
mengenang salonnya yang laris manis
sebelum pandemi. “Biasanya sebulan
bisa dapat 25 pekerjaan rias pengantin,
sekarang jadi hanya empat kali. Saat
ini omzet turun sampai 80 persen.
Pengeluaran jadi lebih ringan karena
ada stimulus listrik,” ungkapnya.
Pelanggan Bisnis Besar dan Industri
Besar juga tak luput dari perhatian
pemerintah. Salah satu golongan
pelanggan Bisnis Besar yang mendapat
keringanan adalah pusat perbelanjaan.

Senada, Gabriella Lumantow (33) dari
Bagian Keuangan PT SIG Asia, Bitung,
Sulawesi Utara, juga menyampaikan
terima kasihnya karena terbantu
dengan stimulus ini. “Dengan adanya
stimulus listrik, sangat memberikan
keringanan bagi perusahaan untuk
membayar biaya listrik dengan lebih
rendah,” ujar Gabriella yang mengaku
penjualan di perusahaannya terus
menurun akibat pandemi. Sementara,
kebutuhan listrik tak bisa dihentikan
untuk pengolahan tuna ekspor pada
perusahaannya.
Lebih dari 32 juta pelanggan telah
menerima stimulus ketenagalistrikan
hingga semester I tahun ini. Total
anggaran yang dibutuhkan untuk
pemberian stimulus program
ketenagalistrikan hingga Desember
tahun 2021 sekitar Rp11,72 triliun,
dengan rincian diskon tarif sekitar
Rp9,46 triliun dan pembebasan
rekening minimum, biaya beban dan
abonemen sekitar Rp2,26 triliun.
Stimulus ketenagalistrikan adalah bukti
kehadiran negara untuk membantu
masyarakat melewati masa-masa sulit
seperti saat ini.
Informasi lebih lanjut terkait stimulus
ketenagalistrikan dapat diakses melalui
laman esdm.go.id, pln.co.id, atau
melalui aplikasi PLN Mobile. Apabila
terdapat kendala, dapat disampaikan
melalui Contact Center Kementerian
ESDM 136, Contact Center PLN
123, atau Ditjen Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM.

“Stimulus cukup membantu
pengurangan biaya tagihan. Di tengah
pandemi, mall tetap beroperasi,
sehingga ini berdampak sekali pada
penggunaan listrik,” kata General
Manager Ambon City Center (ACC),
Thomas Lake (47). Ia mengaku
usahanya cukup terbantu dengan
adanya keringanan rekening minimum
50% dari pemerintah.
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Pemerintah memperpanjang stimulus sektor ketenagalistrikan untuk masyarakat dan pelaku usaha tertentu hingga
Desember 2021. Bantuan ini merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus
wujud kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan
oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida
Nuryatin Finahari dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).
"Dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, dan untuk meringankan masyarakat yang terdampak kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial
tambahan kepada masyarakat salah satunya melalui perpanjangan stimulus ketenagalistrikan," ujar Ida.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).
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Bantuan sosial stimulus ketenagalistrikan tersebut meliputi,
diskon tarif tenaga listrik bagi pelanggan untuk rumah
tangga 450 Va dan 900 Va Bersubsidi, pelanggan bisnis kecil
450 Va dan pelanggan industri kecil 450 Va, pembebasan
biaya beban atau abonemen 50%, serta pembebasan
penerapan ketentuan rekening minimum 50% kepada
pelanggan sosial, bisnis, industri dan pelanggan khusus PT
PLN (Persero) sampai dengan bulan Desember 2021.
"Perpanjangan stimulus ketenagalistrikan ini diberikan
sebagai wujud kehadiran Pemerintah untuk mengurangi
beban masyarakat yang terampak pandemi Covid-19,"
terangnya.
Total stimulus ketenagalistrikan selama tahun 2021 yang
akan diberikan Pemerintah diperkirakan sebesar Rp11,72
triliun, terdiri dari diskon tarif tenaga listrik Rp9,46 triliun
dan pembebasan rekening minimum dan biaya beban/
abonemen sebesar Rp2,26 triliun.
Sebanyak 32,6 juta pelanggan yang menikmati diskon listrik
dengan skema diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga,
bisnis dan industri 450 VA, diskon 25% untuk pelanggan
rumah tangga daya 900 VA bersubsidi, serta ada 1,14 juta
pelanggan bisnis, industri, dan sosial yang mendapatkan
keringanan bantuan rekening minimum atau biaya beban/
abonemen sebesar 50%.
Melalui Direktur Niaga dan Pelayanan PT PLN (Persero)
Bob Saril, PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya untuk
menjalankan penugasan yang diberikan Pemerintah untuk
memperpanjang stimulus ketenagalistrikan bagi pelanggan
tertentu.
"PT PLN siap melaksanakan penugasan dari Pemerintah
sebagaimana yang sebelumnya sudah kami lakukan, kita
sudah melakukan penyaluran listrik kepada sekitar 31,94
juta pelanggan untuk periode bulan Januari sampai Juli
2021, dengan nilai Rp7,2 Triliun," ujar Bob.
Bob menambahkan, awal bulan Juli 2021 telah ditetapkan
perpanjangan Program Stimulus Keringanan Pembayaran/
Pembelian Listrik untuk Triwulan 3 dengan perkiraan
anggaran adalah sebesar Rp2,51 Triliun, di mana besaran

diskon yang diberikan kepada masyarakat sama dengan
besaran program stimulus Triwulan 2 Tahun 2021, yaitu
untuk konsumen R1/I1/B1 450 VA besaran stimulusnya
sebesar 50%, konsumen R1 900 VA 25% dan program
relaksasi Sosial, Bisnis dan Industri sebesar 50%.
"Jumlah penerima bantuan periode bulan Juli hingga
Desember 2021 mengalami kenaikan, pertama tentu karena
adanya penambahan pelanggan dari daerah 3T (terluar,
tertinggal, terdepan) yang memang disubsidi, kemudian
ada juga pelanggan-pelanggan golongan pelanggan tidak
mampu yang datanya masuk di Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), data hasil pendataan terakhir yang sudah
disetujui oleh Direktorat Jenderal ketenagalistrikan dan yang
disetujui Kementerian Sosial. Semua itu kita masukkan juga
kepada pelanggan yang mendapat subsidi," jelas Bob.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio
mengapresiasi kebijakan perpanjangan stimulus listrik
oleh Pemerintah yang membantu meringankan beban
masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 saat ini.
"Kebijakan yang diambil Pemerintah ini baik. Dalam situasi
seperti sekarang ini Pemerintah yang harus turun tangan,
dalam hal ini untuk subsidi listrik tentu memberikan
penugasan kepada PT PLN. Jadi ini hal yang baik untuk
pelanggan 450 Va sampai 900 Va, rumah tangga, industri,
dan bisnis dan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena
kalau tidak diberikan (stimulus) akan ambruk memang," ujar
Agus.
Agus juga mengingatkan pentingnya PLN membuat
data pelanggan yang menunjukkan perubahan ekonomi
pelangggan setelah mendapatkan stimulus listrik.
"Yang penting PLN bisa membuat data dari kelompok
masyarakat yang dibantu, mereka meningkat tidak
ekonominya, atau paling tidak bisa survive. Jadi data itu bisa
menunjukkan mana yang bertahan, mana yang berkembang.
Paling tidak PLN punya data yang bisa dipakai oleh regulator
yang menunjukkan kalau stimulus ini memang menolong
masyarakat," kata Agus. (SF)
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Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menganggap kebijakan Pemerintah untuk
memberikan stimulus listrik merupakan langkah yang baik, terlebih dalam menghadapi
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia menyampaikan hal tersebut
dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).
“Dalam situasi sekarang, Pemerintah harus turun tangan. (Pemberian stimulus listrik) ini hal
yang baik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA hingga 900 VA (bersubsidi), bisnis, juga industri
termasuk UMKM. Kalau tidak, bisa ambruk,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio Ia menjadi pembicara dalam Forum
Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).
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Namun Agus mengingatkan pentingnya PLN membuat data
pelanggan yang menunjukkan perubahan ekonomi pelanggan
setelah mendapatkan stimulus listrik.
“Yang penting PLN bisa membuat data dari kelompok
masyarakat yang dibantu, mereka meningkat tidak
ekonominya, atau paling tidak bisa survive. Jadi data itu bisa
menunjukkan mana yang bertahan, mana yang berkembang.
Paling tidak PLN punya data yang bisa dipakai oleh regulator
yang menunjukkan kalau stimulus ini memang menolong
masyarakat,” kata Agus.
Pemerintah memperpanjang stimulus sektor
ketenagalistrikan untuk masyarakat dan pelaku usaha
hingga Desember 2021. Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari menyampaikan bantuan
ini merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan
ekonomi nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam
meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19.

terkait stimulus program ketenagalistrikan yang diperoleh,
pelanggan dapat mengakses PLN Mobile. Mohon bantuan
masyarakat untuk mendownload PLN Mobile,” kata Bob.
Bob juga menyebut kesiapan PLN dalam memberikan
pelayanan pelanggan selama PPKM darurat.
“PLN juga siap menjaga keandalan pasokan listrik sehingga
masyarakat selama work from home atau study from home
dapat menikmati tanpa harus keluar rumah,” ujarnya.
Bersama Kementerian ESDM, PLN membentuk posko Siaga
Darurat Covid pada 7-30 Juli 2021 untuk memantau pasokan
listrik selama PPKM darurat.
Informasi lebih lanjut terkait stimulus ketenagalistrikan
dapat diakses melalui laman esdm.go.id, pln.co.id, atau
melalui aplikasi PLN Mobile. Apabila terdapat kendala, dapat
disampaikan melalui Contact Center Kementerian ESDM
136, Contact Center PLN 123, atau Ditjen Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM. (AMH)

“Perpanjangan stimulus listrik oleh Pemerintah ini meliputi
diskon tarif tenaga listrik, pelaksanaan pembebasan biaya
beban atau abonemen 50%, serta pembebasan penerapan
ketentuan rekening minimum 50% kepada pelanggan tertentu
hingga Desember 2021,” Ida menjelaskan.
Pemerintah telah memberikan stimulus listrik sejak
April 2020. Ida menyebut total stimulus ketenagalistrikan
selama tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp11,72 triliun. Ia
mengatakan stimulus listrik berupa diskon listrik dinikmati
oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi,
bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA. Dari April 2021
hingga Desember 2021, pelanggan rumah tangga 450 VA,
bisnis 450 VA dan industri 450 VA diberikan diskon 50%.
Sementara pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi
mendapatkan diskon 25%.
Selain itu, stimulus listrik juga diberikan kepada pelanggan
sosial, serta pelaku usaha bisnis dan industri yang lebih besar
berupa keringanan bantuan rekening minimum atau biaya
beban/abonemen sebesar 50%.
“Pemerintah hadir supaya masyarakat bisa meningkatkan
daya belinya salah satunya melalui bantuan stimulus listrik,”
ujarnya. Namun ia mengingatkan agar masyarakat tidak boros
listrik karena anggaran stimulus ditanggung oleh negara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan
Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril
mengungkapkan PLN siap jalankan keputusan Pemerintah
untuk perpanjangan stimulus listrik.
“PLN siap untuk mendukung program Pemerintah dalam
menyalurkan stimulus listrik kepada pelanggan yang sudah
terdaftar. Kami sudah siapkan mekanisme penyalurannya
serta pengaduannya. PLN juga menyiapkan aplikasi digital
untuk memudahkan masyarakat. Untuk mengecek informasi
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Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mewajibkan semua instalasi
tenaga listrik yang baru dipasang memiliki Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI).
Pemberian NIDI berdasarkan hasil pelaporan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir listrik
dari badan usaha pemegang izin usaha melalui Aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) versi 2.0.
"Seperti akta lahir bagi bayi, NIDI merupakan akta lahir dari suatu instalasi tenaga listrik yang
memuat detail informasi dari sebuah instalasi tenaga listrik. NIDI digunakan sebagai prasyarat
untuk permohonan Sertifikasi Laik Operasi (SLO)," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana
dalam Webinar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), Kamis (19/8/2021).

Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengadakan Webinar Keselamatan
Ketenagalistrikan (K2), Kamis (19/8/2021).
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Kewajiban pencantuman NIDI, sambung Rida,
telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Secara detail, Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan
jaminan keselamatan ketenagalistrikan telah
memiliki payung hukum melalui Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang
Keselamatan Ketenagalistrikan yang merupakan
turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Permen ESDM 10/2021 ini mengatur bagaimana
kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan
dilaksanakan dengan menerapkan standar serta
prosedur yang berlaku sehingga dapat tercapai
keselamatan ketenagalistrikan.
"Dalam regulasi ini diatur juga pemberian
penghargaan terhadap pelaku usaha
ketenagalistrikan yang menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
(SMK2). Dengan ini, diharapkan keselamatan
ketenagalistrikan dapat terjaga, sebab listrik
selain bermanfaat juga memiliki aspek bahaya,"
ujar Wanhar.
Selaras dengan Wanhar, Inspektur
Ketenagalistrikan Ahli Madya Elif Doka
Marliska menekankan NIDI sebagai upaya
pemerintah dalam mewujudkan keselamatan
ketenagalistrikan. Ia menjelaskan prosedur
permohonan NIDI bagi badan usaha
pembangunan dan pemasangan.
"NIDI berperan penting dalam keselamatan
ketenagalistrikan. Dengan NIDI, masyarakat
semakin yakin dengan keamanan instalasi
listriknya," kata Elif.
Peluncuran SI UJANG GATRIK 2.0
Pada kesempatan yang sama, Rida juga
meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG
GATRIK) versi 2.0 sebagai salah satu upaya
pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan.
Bersama dengan Pusdatin Kementerian ESDM,
Ditjen Gatrik mengembangkan aplikasi tersebut
yang awalnya hanya untuk layanan Sertifikasi
Badan Usaha penunjang tenaga listrik di sbudjk.
esdm.go.id, kini dapat diakses pada melalui
laman siujang.esdm.go.id.

"Pengembangan SI UJANG GATRIK ini merupakan integrasi
beberapa layanan lain yang sudah berjalan secara online, yaitu
Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK),
Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Laik Operasi
(SLO)," kata Rida.
Dalam SI UJANG GATRIK ini terdapat layanan yang
memudahkan masyarakat untuk mengakses instalatir listrik
terdekat yang telah memiliki izin usaha Layanan Pembangunan
dan Pemasangan Instalasi Listrik. Untuk mendapatkan NIDI,
masyarakat juga dapat mendaftarkan instalasi listriknya
melalui SI UJANG GATRIK.
Guna menyediakan dokumen mampu telusur terhadap hasil
pekerjaan para instalatir, maka dilakukan pelaporan pekerjaan
secara daring melalui SI UJANG GATRIK pada setiap pekerjaan
yang telah selesai dilakukan.
"Melalui SI UJANG GATRIK, masyarakat dan para pelaku usaha
ketenagalistrikan dapat dengan mudah menemukan dan
mengakses penyedia jasa penunjang tenaga listrik khususnya
instalatir terdekat yang telah berizin tanpa perlu keluar rumah,"
ujar Rida.
Ia menambahkan layanan ini juga membantu para instalatir
untuk memperoleh pekerjaan terlebih di masa pandemi
COVID-19.
"Dengan adanya kemudahan perizinan berusaha dan
kemudahan akses sistem informasi untuk mendukung
ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, diharapkan sektor
ketenagalistrikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
penciptaan lapangan kerja sesuai tujuan dari Undang-Undang
Cipta Kerja," pungkas Rida. (AMH/NA)
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Semua instalasi tenaga listrik yang baru dipasang wajib memiliki Nomor Identitas Instalasi
Tenaga Listrik (NIDI). NIDI diberikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berdasarkan hasil
pelaporan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir listrik dari badan usaha pemegang izin usaha.
“Seperti akta lahir bagi bayi, NIDI merupakan akta lahir dari suatu instalasi tenaga listrik yang
memuat detail informasi dari sebuah instalasi tenaga listrik. NIDI digunakan sebagai prasyarat
untuk permohonan Sertifikasi Laik Operasi (SLO),” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana
dalam Webinar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), Kamis (19/8/2021).

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana
dalam Webinar Keselamatan
Ketenagalistrikan (K2), Kamis
(19/8/2021).
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Rida menyampaikan kewajiban NIDI ini sesuai ketentuan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM).
Webinar K2 menghadirkan Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar dan Inspektur Ketenagalistrikan
Ahli Madya Elif Doka Marliska sebagai narasumber.
Wanhar menyampaikan materi mengenai Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan
Ketenagalistrikan yang merupakan turunan dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Permen ESDM 10/2021 ini mengatur bagaimana kegiatan
usaha di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan dengan
menerapkan standar serta prosedur yang berlaku sehingga
dapat tercapai keselamatan ketenagalistrikan.
“Dalam regulasi ini diatur juga pemberian penghargaan
terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan yang menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).
Dengan ini, diharapkan keselamatan ketenagalistrikan dapat
terjaga, sebab listrik selain bermanfaat juga memiliki aspek
bahaya,” ujar Wanhar.
Selaras, Elif Doka mengupas tentang peran NIDI dalam
mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Ia menjelaskan
tata cara permohonan NIDI bagi badan usaha pembangunan
dan pemasangan.
“NIDI berperan penting dalam keselamatan
ketenagalistrikan. Dengan NIDI, masyarakat semakin yakin
dengan keamanan instalasi listriknya,” kata Elif.
Launching SI UJANG GATRIK 2.0
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan (Gatrik) juga meluncurkan Aplikasi Sistem
Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG
GATRIK) versi 2.0 sebagai salah satu upaya pemenuhan
keselamatan ketenagalistrikan. Bersama dengan Pusdatin

Kementerian ESDM, Ditjen Gatrik mengembangkan aplikasi
tersebut yang awalnya hanya untuk layanan Sertifikasi
Badan Usaha penunjang tenaga listrik di sbudjk.esdm.go.id,
kini dapat diakses pada melalui laman siujang.esdm.go.id.
“Pengembangan SI UJANG GATRIK ini merupakan integrasi
beberapa layanan lain yang sudah berjalan secara online,
yaitu Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
(SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Laik
Operasi (SLO),” kata Rida.
Dalam SI UJANG GATRIK ini terdapat layanan yang
memudahkan masyarakat untuk mengakses instalatir
listrik terdekat yang telah memiliki izin usaha Layanan
Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Listrik. Untuk
mendapatkan NIDI, masyarakat juga dapat mendaftarkan
instalasi listriknya melalui SI UJANG GATRIK.
Guna menyediakan dokumen mampu telusur terhadap
hasil pekerjaan para instalatir, maka dilakukan pelaporan
pekerjaan secara daring melalui SI UJANG GATRIK pada
setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan.
“Melalui SI UJANG GATRIK, masyarakat dan para pelaku
usaha ketenagalistrikan dapat dengan mudah menemukan
dan mengakses penyedia jasa penunjang tenaga listrik
khususnya instalatir terdekat yang telah berizin tanpa perlu
keluar rumah,” ujar Rida.
Ia menambahkan layanan ini juga membantu para instalatir
untuk memperoleh pekerjaan terlebih di masa pandemi
COVID-19.
“Dengan adanya kemudahan perizinan berusaha dan
kemudahan akses sistem informasi untuk mendukung
ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, diharapkan sektor
ketenagalistrikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
penciptaan lapangan kerja sesuai tujuan dari UndangUndang Cipta Kerja,” pungkas Rida. (AMH)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat memberikan kuliah umum dan sharing motivasi kepada enam puluh mahasiswa peserta Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga
Surya (GERILYA) secara daring, Selasa (21/9/2021).

Dalam menjabat sebagai Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan, selalu ada tantangan yang
dihadapi. Namun dengan berprinsip 3B, yaitu
Benar, Baik, dan Barokah, berbagai tantangan
tersebut dapat diatasi. Hal tersebut disampaikan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana
saat memberikan kuliah umum dan sharing
motivasi kepada enam puluh mahasiswa peserta
Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (GERILYA)
secara daring, Selasa (21/9/2021).
"Prinsip saya dalam bekerja adalah 3B: Benar,
Baik dan InsyaAllah Barokah, bukan B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun – red) lho," ucap Rida.
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Benar, menurut Rida berarti harus sesuai aturan. Menjadi
penyelenggara negara menurutnya harus taat aturan sebab
menjadi pejabat pemerintah selalu saja ada tantangan yang
harus dihadapi terkait integritas. Ia mengingatkan kepada
mahasiswa peserta Gerilya untuk mengedepankan nilai-nilai
kebenaran.
Baik, menurut Rida dalam bekerja harus memiliki estetika
yang bagus, enak dilihat, dan menarik. Seringkali regulasi
apalagi sektor teknis tidak mudah dipahami oleh masyarakat.
Sosialisasi regulasi yang mengikat semua orang harus
dikomunikasikan dan diedukasikan dengan hal-hal yang
mudah dipahami seperti pembuatan infografik atau
videografik atau narasi yang dekat dengan kehidupan seharihari.
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Barokah, merupakan modal ketiga yang menjadi prinsip
Rida Mulyana dalam bekerja. Menurutnya modal agar
barokah adalah bekerja dengan ikhlas. Bekerja sebagai
dirjen tidak terlalu banyak membutuhkan aktivitas fisik,
namun lebih mengedepankan pikiran dan perasaan. Hal
ini harus dimanage dengan baik untuk menjadi seorang
pemimpin.
“Kontrol emosi menjadi hal yang penting, tidak didapatkan
di perkuliahan, namun membutuhkan waktu dan proses.
Forum seperti ini penting untuk berbagi,” ujarnya
Terkait tantangan mendapatkan amanah sebagai Dirjen
Ketenagalistrikan, Rida menyampaikan tantangan bekerja
dimana saja sama dan mempunyai. Namun tantangan
dalam bekerja sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
adalah karena sektor ketenagalistrikan merupakan suatu
hal yang dekat dengan kehidupan.
“Semua aktivitas saat ini membutuhkan listrik. Tugas kami
menjamin dan memastikan pasokan listrik untuk semua
lapisan masyarakat tersedia,” ucapnya.

Tantangan cuaca yang mengakibatkan pasokan listrik mati
seperti hujan, banjir, dan longsor sering kali membuat
khawatir dan harus segera dilakukan mitigasi. Namun
menurut Rida faktor keselamatan ketenagalistrikan dan
keselamatan jiwa menjadi hal utama. Seperti saat banjir
dan longsor PLN harus mematikan pasokan listrik untuk
memulihkan listrik dengan tetap memperhatikan aspek
keselamatan. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat.
Mahasiswa dapat membantu memberi edukasi kepada
masyarakat terkait hal ini.
GERILYA atau Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya
merupakan Studi Independen yang disiapkan oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk
diimplementasikan pada Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi. GERILYA ditujukan bagi mahasiswa
eksakta minimal semester-5 untuk mengikuti studi
independen yang setara dengan 10-20 SKS (tergantung
persetujuan Universitas). Tujuan dari program ini adalah
menyiapkan mahasiswa sebagai aktivis energi bersih
melalui pembekalan dan pengalaman. (PSJ)
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Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk menuju Net Zero
Emissions (NZE). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana menyampaikan langkah-langkah Pemerintah untuk
mencapai NZE dalam acara 30th Clean Coal Day in Japan
2021 International Symposium, Selasa (21/9/2021), yang
digelar oleh Japan Coal Frontier Organization (JCOAL) secara
daring.
“Langkah pertama adalah melalui peningkatan pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua, melalui pengurangan
energi fosil. Ketiga, pemanfaatan kendaraan listrik di sektor
transportasi. Keempat, peningkatan pemanfaatan listrik
pada rumah tangga dan industri, serta kelima melalui
pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS),” Rida
menjelaskan.
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Ia menyebut komitmen tersebut sesuai dengan arahan
Presiden Joko Widodo pada COP-21 tahun 2015, Leader
Summit on Climate pada April 2021, serta Pidato Presiden
pada 16 Agustus 2021.
Rencana retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
termasuk salah satu agenda untuk mencapai NZE pada
2060. Ia mengatakan kapasitas PLTU akan naik hingga
2027 yang berasal dari proyek yang sedang berjalan. Rida
menyebut tidak ada PLTU baru, kecuali yang sudah financial
closing atau sedang dibangun.
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Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk menuju Net Zero Emissions (NZE).

“PLTU milik swasta (IPP) hanya beroperasi sampai perjanjian
jual-beli listrik (PPA) berakhir dan tidak dapat diperpanjang,”
ujar Rida. Ia juga menyampaikan rencana retirement PLTU ini
berlaku untuk semua PLTU, termasuk untuk PLTU non-PLN
dan untuk penggunaan sendiri.
Untuk mengakselerasi rencana tersebut, ia menyampaikan
perlu adanya evaluasi dan pembuatan regulasi.
“Retirement PLTU PLN sebelum tahun 2030 perlu dikaji lebih
lanjut karena masalah revaluasi aset PLN,” ujar Rida. Ia
juga menyampaikan perlunya peraturan untuk mendukung
implementasi persiapan retirement PLTU serta melarang
perizinan PLTU yang baru.

“Porsi pembangkit listrik berbasis EBT pada draft RUPTL
tersebut sekitar 52%. Angka ini meningkat dibanding RUPTL
sebelumnya yang masih di kisaran 30%,” ujar Rida.
Untuk mencapai target 23% EBT pada bauran energi
pada tahun 2025 dengan tetap menjaga tarif listrik, Rida
mengatakan Pemerintah memprioritaskan EBT dengan
harga termurah berdasarkan pembangkit. Di samping itu,
Pemerintah juga mendorong penggunaan solar PV yang
harga terus menurun dan memanfaatkan bendungan untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

“Cofiring untuk PLTU juga terus didorong dengan
tetap menjaga lingkungan,” Rida menegaskan. Ia juga
menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dibangun
Lebih lanjut, Rida menyampaikan Pemerintah akan
dengan jadwal komersialisasi (COD) yang lebih realistis. Selain
meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT dalam
draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT itu, Pemerintah juga mengganti diesel dengan pembangkit
PLN (Persero) tahun 2021-2030. Dalam kurun waktu sepuluh berbasis EBT. (AMH)
tahun ke depan, target penambahan pembangkit mencapai
40,6 gigawatt (GW).

27

Warta Kita

3 SKEMA BISNIS
INFRASTRUKTUR PENGISIAN KBLBB
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema
bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB). Tiga skema usaha Badan Usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan
Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah skema provider, skema retailer,
dan skema kerjasama. Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan
Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana, Selasa (21/9) dalam Webinar
Mekanisme Perizinan Berusaha
Infrastruktur Pengisian Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB) yang diselenggarakan secara
virtual. Webinar ini diselerenggakan
untuk mensosialisasikan regulasi turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun
2021 dan Nomor 25/2021 serta Peraturan
Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021 dan
Nomor 11 tahun 2021.
Menurut Rida, dengan peraturan ini
diharapkan Badan Usaha dapat turut
berpartisipasi menciptakan ekosistem
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB) yang baik untuk
perkembangan kendaraan listrik
kedepannya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam Webinar Mekanisme Perizinan Berusaha Infrastruktur
Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Selasa (21/9)
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“Secara garis besar skema bisnis dan
perizinan berusaha untuk Badan Usaha
SPKLU terbagi menjadi skema provider,
skema retailer, dan skema kerjasama.
Sementara untuk badan usaha SPBKLU
hanya diwajibkan memiliki nomor
identitas SPBKLU,” ungkap Rida.
Lebih lanjut Rida menjelaskan bahwa
skema provider berarti menyediakan
tenaga listrik sendiri kemudian
menjual kepada konsumen KBLBB,
untuk skema ini diperlukan Penetapan
Wilayah Usaha, IUPTL Terintegrasi dan
Nomor Identitas SPKLU. Sedangkan
untuk skema retailer adalah dengan
membeli tenaga listrik dari PT PLN
(Persero) atau Pemegang Wilayah
Usaha Lain kemudian menjual atas
nama badan usaha sendiri, skema
ini memerlukan Penetapan Wilayah
Usaha, IUPTL Penjualan dan Nomor
Identitas SPKLU. Dan untuk skema
kerjasama yakni sebagai mitra PT PLN
(Persero) atau Pemegang Wilayah
Usaha lainnya, hanya diwajibkan
memiliki Nomor Identitas SPKLU.
Untuk perizinan lainnya cukup dengan
Perizinan milik PT PLN (Persero) atau
Pemegang Wilayah Usaha lainnya.
Dalam rangka mempercepat
pembangunan infrastruktur SPKLU
pemerintah juga telah memberikan
berbagai insentif di antaranya
pemberian insentif tarif curah
sebesar Rp714/kWh untuk Badan
Usaha SPKLU, dengan tarif penjualan
maksimal Rp2.467/kWh, serta
keringanan biaya penyambungan dan/
atau jaminan langganan tenaga listrik
serta Pembebasan Rekening Minimum
selama dua tahun pertama untuk
Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama
dengan PT PLN (Persero).
Kemudahan Perizinan Infrastruktur
KBLBB
Perizinan Berusaha Infrastruktur
Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB) kembali
disederhanakan dalam Peraturan
Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 di
mana sebelumnya penetapan wilayah

usaha untuk SPKLU membutuhkan
rekomendasi dari Pemerintah Daerah,
saat ini dapat digantikan dengan
dokumen bukti kepemilikan lahan
SPKLU atau perjanjian kerjasama
dengan pemilik lahan SPKLU.
Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2)
dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor
11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Usaha Ketenagalistrikan, pemegang
IUPTLU termasuk badan usaha SPKLU
memiliki kewajiban pelaporan dengan
menyediaan sistem informasi yang
terintegrasi dengan sistem informasi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Kepala Seksi Pengembangan
Infrastruktur dan Jaringan
Kementerian Investasi/BKPM
Helmi Satriawan yang turut hadir
menyampaikan bahwa pemerintah
benar-benar ingin mempercepat
perizinan berusaha.
“Kami meminta koordinasi dan
dukungan dari semua pihak agar
proses transisi kemudahan perizinan
ini berjalan dengan baik” ujar Helmi.
Dalam mempercepat perizinan
berusaha, saat ini pemerintah
juga telah melakukan upaya
penyederhanaan melalui platform
sistem Online Single Submission
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(OSS-PBBR) untuk Perizinan Berusaha
secara daring. Dalam penerapannya
sistem OSS PBBR masih terus
dilakukan penyempurnaan dan untuk
sementara beberapa perizinan NonKBLI khususnya untuk Penetapan
Wilayah Usaha dan Nomor Identitas
SPKLU dan SPBKLU saat ini masih
dilakukan diluar OSS PBBR melalui
Aplikasi Perizinan Usaha dan
Operasional ESDM.
“Ke depannya diharapkan sistem OSS
PBBR juga akan terintegrasi dengan
Aplikasi Perizinan ESDM sehingga
dapat lebih mempermudah bagi Badan
Usaha dalam melakukan proses
Perizinan Berusaha,” ujar Rida.

Dalam kesempatan yang sama,
Executive Vice President Marketing and
Products Development PT PLN (Persero)
Hikmat Drajat menyampaikan bahwa
PLN siap mendukung infrastruktur
KBLBB dan PT PLN (Persero) sudah
ditugaskan oleh pemerintah untuk
membangun infrastruktur KBLBB
terlebih dahulu dalam membangun
ekosistem KBLBB.
Kementerian ESDM saat ini bekerjama
dengan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN
(Persero) dan PT Len Industri (Persero)
menyusun kebijakan roadmap SPKLU
hingga tahun 2024. Kerjasama berbagai
pihak dalam ekosistem KBLBB di
Indonesia sangat diperlukan agar era
kendaraan listrik segera terwujud.
Hal tersebut disampaikan oleh
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari
yang turut hadir dalam webinar.
“Teknologi KBLBB dan SPKLU
masih terus berkembang, termasuk
pengembangan baterai, sistem
charging, dan juga manajemen
pengelolaannya yang sebagian besar
secara daring online,” ungkap Ida.
Saat ini Kementerian ESDM sedang
menyiapkan sistem informasi
integrator untuk SPKLU dan SPBKLU
sehingga nantinya dapat memudahkan
akses informasi dan perizinan bagi
Badan Usaha SPKLU dan SPBKLU,
juga memudahkan monitoring bagi
Kementerian/Lembaga terkait.
“Kami mengapresiasi keseriusan
berbagai pihak yang telah mendukung
percepatan ekosistem KBLBB ini.
Selain instansi pemerintah, berbagai
badan usaha juga telah menunjukkan
keseriusannya dalam mendukung
program percepatan KBLBB melalui
produksi kendaraan listrik, baterai,
hingga infrastruktur pengisian melalui
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan Listrik Umum
(SPBKLU),” tutup Rida. (U)
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Pemerintah terus berkomitmen memberikan listrik yang terjangkau bagi
masyarakat, salah satu langkahnya adalah dengan memberikan subsidi listrik
untuk golongan tertentu. Keakurasian data dalam pemberian subsidi listrik
menjadi kunci utama dalam pelaksanaan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.
Kementerian ESDM menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
berisi 40% masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia dalam pemberian
subsidi listrik yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Ida Nuryatin Finahari mewakili Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan di Jakarta, Senin (20/09)
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diberikan untuk seluruh rumah
tangga daya 450 VA, dan untuk rumah
tangga miskin dan tidak mampu daya
900 yang masuk dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta 23
golongan subsidi lainnya yaitu usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan
sosial. Hal tersebut dilakukan sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2007 tentang Energi, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa
Pemerintah menyediakan dana untuk
kelompok masyarakat tidak mampu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi
menyampaikan disamping pemberian
subsidi, pemerintah juga harus
memastikan keandalan listrik terutama
dimasa pandemi dimana daya listrik
menjadi prioritas utama masyarakat
saat bekerja dari rumah.
Ida menambahkan bahwa bagi
masyarakat yang terdampak atas
kebijakan listrik tersebut (merasa
tidak mampu dan merasa berhak
menerima subsidi listrik), diberikan
kesempatan untuk melakukan
pengaduan kepesertaan subsidi
listrik melalui kantor Desa/Kelurahan
untuk kemudian diteruskan ke kantor
kecamatan untuk diinput dalam
aplikasi pengaduan subsidi listrik www.
subsidi.djk.esdm.go.id.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari mewakili Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan di Jakarta, Senin (20/09) pada acara Energy Corner “Kesiapan
Listrik Menyambut Bangkitnya Industri Pasca Pandemi” yang disiarkan secara live
oleh CNBC.
“Proses pemutakhiran dan pengintegrasian ini juga sesuai dengan rekomendasi
yang disampaikan BPKP, BPK, maupun KPK untuk penyaluran subsidi yang lebih
tepat sasaran,” ungkap Ida. Menurut Ida, saat ini Kementerian ESDM bersama
Kementerian Sosial terus memastikan untuk melakukan pemutakhiran dan
pengintegrasian data dengan data kependudukan (NIK e-KTP) yang diterbitkan
Kemendagri. Kedepannya proses penetapan DTKS akan dilakukan setiap bulan
sehingga data yang dijadikan acuan adalah data terupdate.
Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran, dengan pemberian subsidi tarif tenaga listrik

“Selain pengaduan melalui web,
pengaduan subsidi dapat dilakuan
secara mandiri melalui aplikasi mobile
PEDULI”, ujar Ida.
Aplikasi PEDULI dapat diakses melalui
handphone berbasis android secara
personal tanpa harus mendatangi
kantor PLN terdekat. Pengaduan
melalui aplikasi mobile akan dapat
dilakukan setelah pelanggan membuat
akun dalam aplikasi PEDULI, untuk
kemudian diteruskan ke Posko Pusat
untuk diberikan feedback (umpan balik).
(U)
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Koordinator Investasi Ketenagalistrikan Hanat Hamidi pada
acara Festival Bisnis dan Investasi Dewan Energi Mahasiswa
Indonesia dengan tema “Mengenal Bisnis dan Investasi
Energi Sebagai Pendukung Perekonomian dan Ketahanan
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Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) optimistis konsumsi (demand)
listrik akan kembali meningkat
dalam masa pandemi covid-19 ini.
Dalam penyediaan tenaga listriknya,
pemerintah akan optimalkan potensi
Energi Baru Terbarukan (EBT) guna
mencapai target 23% di tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Koordinator
Investasi Ketenagalistrikan Hanat
Hamidi pada acara Festival Bisnis dan
Investasi Dewan Energi Mahasiswa
Indonesia dengan tema “Mengenal
Bisnis dan Investasi Energi Sebagai
Pendukung Perekonomian dan
Ketahanan Energi Nasional”, Senin
(20/09/2021).
“Bisnis dan investasi ketenagalistrikan
pasti segera bangkit, over supply hilang,
dan demand listrik kembali meningkat
menuju capaian Bauran EBT 23% Tahun
2025,” ujar Hanat.
Selain itu, pemerintah menargetkan
perencanaan ketenagalistrikan yang
lebih green. Hanat mengatakan
RUPTL 2021-2030 sudah dalam tahap
pembahasan dengan PLN. Dengan
target rasio elektrifikasi 100% pada

"RUPTL sedang kita susun dan
mudah-mudahan akhir bulan ini, dalam
waktu dekat bisa segera disetujui oleh
Menteri dan RUPTL segera ditetapkan,"
ungkap Hanat.

Hanat menambahkan, pencapaian
target EBT sebesar 23% mulai
tahun 2025 mendatang. Hanat
mengungkapkan selain itu kita harus
tetap menjaga agar Biaya Pokok
Penyediaan (BPP) tidak naik.
Webinar yang diselenggarakan oleh
Dewan Energi Mahasiswa (DEM)
Indonesia secara virtual ini bertujuan
untuk meningkatkan posisi dan peran
pemuda sebagai pelaku penting dalam
pembangunan energi berkelanjutan
menuju Indonesia kuat di bidang
energi, Sinergitas kebaikan antar
pemuda dengan pemangku kebijakan,
regulator, serta badan usaha terkait
dengan meningkatkan SDM untuk
perkembangan pengetahuan dunia
bisnis dan investasi energi serta
berperan dari sisi implementasi konkrit
paska kegiatan, serta mendorong
kemajuan investasi dan bisnis energi
Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur
Jenderal KEBTKE Dadan Kusdiana
menyampaikan bahwa pemerintah
mengembangkan EBT termasuk
energi efisiensi, tidak hanya dari sisi
pemerintah namun dari sisi mahasiwa
sebagai future leaders, “Kita harus
mengarah ke arah energi yang semakin
bersih dan kita akan mengarah ke
upaya dekarbonisasi.”
Dadan juga menambahkan, “Bahwa
sekarang pemanfaatan EBT baru 11%,
kita punya target 23% di 2025, sekarang
pemerintah sedang berusaha keras
untuk menyusun perencanaan yang
lebih baik, memastikan data-datanya
siap, memastikan listrik juga ada yang
konsumsi nanti.”
Hanat kemudian mengungkapkan porsi
pembangkit EBT yang akan lebih besar
dibandingkan pembangkit fosil dalam
DRUPTL 2021-2030 (52%:48%). Porsi
EBT akan lebih besar dibandingkan
dengan RUPTL 2019-2028 (30%:70%),
sehingga DRUPTL 2021-2030 lebih
hijau.
Per Juli 2021 target realisasi dan
investasi subsektor ketenagalistrikan
sebesar 3.25 Miliar USD dengan target
sebesar 9.91 Miliar USD,
“Ini menjadi tantangan bagi kami agar
target tercapai disaat kondisi sekarang
yang sedang over supply karena
pandemic Covid,”ujar Hanat.
Percepatan interkoneksi dalam
pulau dan antarpulau dalam rangka
peningkatan keandalan, penurunan
BPP dan sharing resources energi
terbarukan, demand dominan di Jawa
sedangkan resource energy terbarukan
domain di luar Jawa.
“Untuk mencapai net zero emission kita
harus mengadopt interkoneksi antar
pulau yang kita kenal sebagai super
grid, sehingga pemanfaatan EBT betulbetul dioptimalkan,” tutup Hanat. (AT)
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P LT A S A G U L I N G ,
PENDUKUNG BEBAN PUNCAK SISTEM
KELISTRIKAN JAWA-BALI
Peran Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling dalam sistem ketenagalistrikan sangat penting.
Selain dioperasikan untuk mendukung beban puncak di Sistem Jawa-Bali, pembangkit berkapasitas
4x175.18 MW ini juga berfungsi sebagai pengatur frekuensi sistem dengan menerapkan Load
Frequency Control (LFC). Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan
hal tersebut saat mewakili Dirjen Ketenagalistrikan dalam mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR ke PLTA Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (16/9/2021).

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling dengan kapasitas 4x175.18 MW

"Jika terjadi black out, PLTA Saguling masih dapat
dioperasikan sebagai black start sekaligus berperan
menjadi pengisian tegangan untuk menopang pembangkit
listrik PLTU Suralaya," ujar Wanhar.
Wanhar lalu menyampaikan tiga fungsi PLTA Saguling,
yakni sebagai baseload, stabiliser, dan untuk mengurangi
emisi karena menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
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"Yang paling penting, ini adalah pembangkit masa depan,
bisa dikombinasikan dengan solar photovoltaic (PV) di
waduknya," kata Wanhar.
Pernyataan Wanhar ini senada dengan paparan Direktur
Bisnis Regional Jawa, Madura, Bali PT PLN (Persero)
Haryanto WS dan Direktur Utama PT Indonesia Power
Ahsin Sidqi dalam kesempatan yang sama.
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memutar turbin menjadi listrik,
tapi ternyata ada masalah gulma.
Bagaimana caranya supaya (supply)
tidak stop sama sekali. PLTA Saguling
juga mendukung sistem Jamali
(Jawa, Madura, Bali - red). Kalau satu
sistem rontok, rontok juga yang lain.
Harus diperhatikan penjagaan aspek
keselamatan atau security secara
sistem," ujar Tifatul.
Pada tahun 2021, PLTA Saguling yang
dioperasikan PT Indonesia Power
memiliki target untuk menjadi penyedia
bahan baku cofiring dari gulma
eceng gondok yang selama ini tidak
dimanfaatkan. Ini dilakukan untuk
mencegah terjadinya pendangkalan
pada waduk dan juga mendukung
pelaksanaan cofiring pada PLTU.
Program Biomass Operating System of
Saguling (BOSS) tersebut merupakan

Pemerintah terus mendorong
pengembangan EBT untuk mencapai
target 23% pada 2025. Dalam
pengembangan EBT, PLTA Saguling
memiliki konstribusi sebesar 2%
dari total pembangkit EBT jenis hidro
(4,53%) yang terhubung dengan sistem
jaringan 500 kV Jawa-Bali.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman
Abdurrahman menyebut kunjungan
kerja ini dilakukan untuk melakukan
tugas konstitusi dalam rangka
pengawasan.
"Saya ingin membangun paradigma
atau sudut pandang baru dalam

melihat pengawasan. Yang awalnya
simbolik, menjadi problem solver.
Setiap institusi pasti punya masalah.
Kami di Komisi VII hadir untuk
menjembatani bottle neck. Apa yang
jadi masalah, sampaikan ke kami. Itu
semangatnya, biar sama-sama satu
frekuensi," kata Maman.
Anggota Komisi VII DPR Tifatul
Sembiring menekankan pentingnya
aspek keselamatan atau security pada
sistem PLTA Saguling.

program unggulan PT Indonesia Power
dalam mewujudkan program "Saguling
Clean", yakni waduk Saguling yang
bersih dari sampah dan gulma eceng
gondok.

Kunjungan kerja ke PLTA Saguling
dihadiri oleh perwakilan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), PT PLN (Persero), PT
Indonesia Power, Dinas ESDM Provinsi
Jawa Barat, dan pemerintah daerah
Kabupaten Bandung Barat. (AMH)

"Menurut saya listrik itu bukan hanya
tentang menurunkan air untuk
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8 STRATEGI PEMERINTAH
DALAM PEMBANGUNAN KELISTRIKAN

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki delapan
strategi untuk membangun kelistrikan Tanah Air. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana
memaparkan strategi tersebut dalam ASEAN Energy Bussiness Forum (AEBF), Kamis (16/09/2021),
secara daring.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan paparan dalam ASEAN Energy Bussiness Forum (AEBF), Kamis (16/09/2021), secara daring.

Strategi pertama adalah dengan menarik investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Menurut Rida, Pemerintah telah merevisi peraturan untuk menyederhanakan proses
pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka.
“Saat ini kami sedang memfinalkan Peraturan Presiden mengenai pengembangan energi baru
terbarukan (EBT),” ujar Rida.
Upaya Pemerintah berikutnya yakni dengan mengembangkan smart grid serta
mempromosikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap secara masif. Menurutnya,
dibutuhkan peraturan baru agar pengembangan EBT lebih menarik.
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Selain itu, Pemerintah juga mendorong program
renewable energy-based economic development (REBED)
dan renewable energy-based industry development
(REBID). REBED adalah program penggunaan EBT untuk
memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sedangkan REBID
adalah pengembangan potensi EBT yang terintegrasi
dengan pengembangan industri.
“Untuk daerah yang memiliki potensi EBT yang besar
seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk
sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik.
Dengan demikian, industri akan mendapatkan listrik
yang lebih terjangkau,” Rida menjelaskan.
Selanjutnya, Pemerintah juga berupaya untuk
melakukan didieselisasi atau melakukan konversi
pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik
yang lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan
fleksibilitas jaringan (grid), Pemerintah merevisi grid
code.
“Semua penyedia kelistrikan baik PT PLN (Persero)
maupun pembangkit listrik swasta (Independent Power
Producer/IPP) harus mengikuti grid code yang baru,”
Rida menegaskan.
Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan
mengembangkan teknologi smart grid. Rida berharap hal
ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik serta
mengurangi susut (losses) dalam jaringan transmisi
maupun distribusi.
Dalam kesempatan yang sama, Rida juga menyampaikan
tentang draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) tahun 2021-2030 PT PLN (Persero) yang lebih
'hijau'. Porsi EBT dalam draft RUPTL tersebut meningkat
dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%.
“Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada 2025,
Pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang
paling murah serta meningkatkan pengembangan PLTS
karena harganya yang cenderung menurun,” ujar Rida.
Rida menyebut target Rasio Elektrifikasi (RE) dalam
RUPTL 2021-2030 PT PLN (Persero) adalah tercapainya
RE 100% pada 2022.
“Untuk mencapai target rasio elektrifikasi tersebut,
Pemerintah menjaga keseimbangan sistem untuk
memastikan keandalan pasokan listrik,” pungkas Rida.
AEBF adalah satu-satunya pameran dan konferensi
resmi ASEAN terkait energi yang melibatkan pembuat
kebijakan regional, internasional, maupun pelaku bisnis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari ASEAN Ministers on
Energy Meeting (AMEM) yang rutin diadakan tiap tahun.
(AMH)
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Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah
mengevaluasi penyebab blackout di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta pada tanggal
4 Agustus 2019 silam. Salah satu dugaan penyebab terjadinya blackout tersebut
dikarenakan pohon sengon yang memasuki Ruang Bebas Jaringan Transmisi.
Agar insiden blackout tidak terulang, Kementerian ESDM telah menyesuaikan
beberapa penyesuaian regulasi diantaranya terkait penambahan pengaturan batasan
pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan
medan listrik dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Webinar Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Selasa (7/9/2021).
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Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam
Webinar Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi
Tenaga Listrik, Selasa (7/9/2021). Regulasi yang mengatur
pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas tersebut
adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021
tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah,
Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang
Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Regulasi ini
merupakan salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain mengatur Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, regulasi ini juga
mengatur kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berada di atas
tanah tersebut, karena tanah tersebut digunakan secara
tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.
"Kami berharap dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM
Nomor 13 Tahun 2021 ini dapat membantu pelaku usaha
untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang muncul pada
saat pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan
jaringan transmisi tenaga listrik dengan tidak mengabaikan
hak-hak masyarakat," ujar Rida.
Ketentuan Ruang Bebas
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar
dalam acara tersebut menyampaikan, beberapa pokok
aturan Ruang Bebas dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun
2021 yang merevisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015
antara lain perubahan jenis jaringan transmisi, dari 11 jenis
menjadi 16 jenis jaringan transmisi, penambahan ketentuan
pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi diantaranya
mengatur aktivitas yang tidak boleh dilakukan di bawah
jaringan transmisi, serta penambahan ketentuan ambang
batas paparan medan elektromagnetik yang sebelumnya
belum diatur.
"Ruangan di sisi kiri, kanan dan bawah bebas secara
teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain
termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam
Ruang Bebas," ujar Wanhar.
Menurut Wanhar, dalam regulasi ini diatur beberapa
ketentuan agar masyarakat tidak melakukan beberapa
aktifitas di tempat tersebut seperti: menanam tanaman
yang memasuki Ruang Bebas, membangun bangunan,
penimbunan BBM, merusak atau memanjat jaringan
transmisi, bermain layang-layang, balon udara, drone,
hingga menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi
lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi
tapak menara/tiang.

"Pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman
yang tidak melaksanakan ketentuan Ruang Bebas
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Keselamatan
Ketenagalistrikan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan," ucap Wanhar.
Aturan Kompensasi
Dalam kesempatan tersebut, Rida menyampaikan bahwa
jaringan transmisi tenaga listrik merupakan infrastruktur
vital yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi yang
dibangkitkan oleh pembangkit listrik. Pada tahun 2030,
pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas
pembangkit listrik sebesar kurang lebih 40 Giga Watt
sehingga diperlukan tambahan jaringan transmisi tenaga
listrik sepanjang kurang lebih 47.000 kms.
Sebelum melakukan pembangunan jaringan transmisi
berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maupun
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), terdapat
kegiatan kompensasi yang harus dilaksanakan oleh
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum (IUPTLU). Kompensasi tersebut
merupakan pemberian sejumlah uang kepada pemegang
hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau
benda lain yang berada di atas tanah tersebut, karena
tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk
pembangunan ketenagalistrikan.
"Penggunaan tanah secara tidak langsung yang dimaksud
disini adalah penggunaan ruang di atas tanah untuk
membentangkan konduktor SUTT maupun SUTET. Pemilik
tanah tersebut masih memiliki hak atas aset mereka namun
aktifitas mereka dibatasi demi menjaga keamanan instalasi
dan keselamatan makhluk hidup di bawahnya. Pembatasan
aktivitas inilah yang patut mendapatkan sebuah penghargaan
berupa pemberian kompensasi," ucapnya.
Revisi ketentuan kompensasi ini menurut Wanhar sejalan
dengan rekomendasi Ombudsman RI kepada Kementerian
ESDM untuk menyusun dan membahas bersama dengan
PT PLN (Persero) terkait pola pembiayan dalam rangka
pemangkasan tanam tumbuh di jalur transisi diantaranya
pemberian kompensasi tanah, tumbuh lebih dari sekali.
Webinar Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi
Tenaga Listrik ini merupakan rangkaian acara memperingati
Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-76 yang akan jatuh
pada 28 September menandatang. (AT/PSJ/RAF)
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Pemerintah terus mendorong ekosistem
kendaraan listrik salah satunya melalui
percepatan pembangunan infrastruktur
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU). Untuk menarik badan
usaha pada bisnis SPKLU, Pemerintah
memberikan berbagai insentif termasuk
insentif tarif dan keringanan biaya
penyambungan.
“Pemerintah memberikan insentif tarif
curah sebesar Rp714/kWh untuk Badan
Usaha SPKLU dengan tarif penjualan
maksimal Rp2.467/kWh. Jadi marginnya
lumayan lebar,” ujar Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam
Workshop Kebijakan Percepatan
Pengembangan Kendaraan Listrik dan
Potensi Dukungan Pertamina, Kamis
(2/9/2021), yang dilakukan secara
daring. Workshop ini dihadiri pula oleh
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Budi Setiyadi, Kepala
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Kukuh S Achmad, perwakilan dari
Kementerian Perindustrian, serta
jajaran Pertamina.
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Rida melanjutkan Pemerintah juga
telah mengatur keringanan biaya
penyambungan dan/atau jaminan
langganan tenaga listrik, serta
pembebasan Rekening Minimum
selama dua tahun pertama untuk
Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama
dengan PT PLN (Persero).
“Perizinan ini kembali dipermudah
dalam Permen ESDM Nomor 5
Tahun 2021 di mana sebelumnya
penetapan wilayah usaha untuk
SPKLU membutuhkan rekomendasi
dari Pemerintah Daerah, saat ini
dapat digantikan dengan dokumen
bukti kepemilikan lahan SPKLU atau
perjanjian kerjasama dengan pemilik
lahan SPKLU,” Rida menyampaikan.
Ia mengingatkan Badan Usaha SPKLU
memiliki kewajiban pelaporan dengan
menyediakan sistem informasi yang
terintegrasi dengan sistem informasi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

“Sistem Informasi ini pada saatnya
akan memudahkan konsumen pemilik
kendaraan listrik untuk mencari
SPKLU atau Stasiun Penukaran Baterai
Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU),”
tutur Rida.
Tak hanya bagi Badan Usaha SPKLU,
insentif juga diberikan kepada pemilik
kendaraan listrik. Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Wanhar dalam kesempatan yang sama
memaparkan stimulus percepatan
penggunaan Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Wanhar menyebut pemilik kendaraan
listrik (KBLBB) mendapatkan biaya
pasang spesial untuk tambah daya.
Tambah daya hingga 11.000 VA biayanya
Rp150.000 untuk 1 fasa, sedangkan
tambah daya hingga 16.500 VA biayanya
Rp450.000 untuk 3 fasa.

“Ada pula insentif tarif tenaga listrik
home charging yakni diskon 30% selama
tujuh jam pada pukul 22.00-05.00. Ini
diberikan kepada pemilik kendaraan
listrik (KBLBB) dengan home charging
yang terkoneksi pada sistem PLN,” ujar
Wanhar.
Pemerintah Indonesia dalam Grand
Strategi Energi Nasional menargetkan
pembangunan 572 unit SPKLU pada
tahun 2021, hingga 31.859 unit
SPKLU pada tahun 2030. Target
SPKLU ini ditujukan untuk dapat
mengakomodir potensi KBLBB roda 4
yang diperkirakan sekitar 2.2 juta unit
pada tahun 2030. Per Agustus 2021,
di Indonesia telah terdapat KBLBB
sebanyak 1.478 untuk roda 4, 188 untuk
roda 3, dan 7.526 unit untuk roda 2.
(AMH)
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Kerjasama berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia sangat diperlukan agar era kendaraan listrik segera
terwujud. Selain instansi pemerintah, berbagai badan usaha juga telah menunjukkan
keseriusannya dalam mendukung program percepatan KBLBB melalui produksi kendaraan
listrik, baterai, hingga infrastruktur pengisian melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
“Kami mengapresiasi keseriusan
berbagai pihak yang telah mendukung
percepatan ekosistem KBLBB ini,” ujar
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin
Finahari dalam acara Kerja Sama
Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan Aplikasi Charge.in sebagai
Platform Agregerator pada Sistem
Pengisian Listrik Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) serta
Pengembangan Teknologi SPBKLU
pada Selasa, (31/08/2021).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Kerja Sama Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Aplikasi Charge.in sebagai Platform
Agregerator pada Sistem Pengisian Listrik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) serta Pengembangan Teknologi SPBKLU pada Selasa, (31/08/2021).
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Kerjasama tersebut dilakukan untuk
melakukan riset pengembangan
bersama antara aplikasi Charge.in milik
PT PLN (Persero) dengan aplikasi Sistem
Operasi Pengisian Kendaraan Listrik
(Sonik) milik Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT). Keduanya
merupakan aplikasi yang dibuat untuk
memudahkan pengguna kendaraan
listrik dalam melakukan pengisian
daya kendaraannya. BPPT bekerjasama
dengan PT PLN (Persero) melakukan
integrasi pengembangan Sonik untuk
dimanfaatkan kedalam platform Charge.
in sebagai platform agregator pada sistem
pengisian listrik KBLBB.
Kepala BPPT Hammam Riza
menyampaikan kerja sama ini
merupakan salah satu upaya BPPT
untuk andil dan terlibat dalam
mengembangkan ekosistem KBLBB
di Indonesia. Ia berharap riset-riset
mengenai KBLBB ini dapat didukung
oleh semua pihak demi kemajuan
negara.

Saat ini, Indonesia terus bergerak menuju era kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (KBLBB). Komitmen tersebut diwujudnyatakan dengan mulai
digunakannya kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di beberapa
Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah. Kementerian ESDM
sendiri juga telah menerbitkan regulasi infrastruktur pengisian kendaraan
bermotor listrik serta meluncurkan Pilot Project Konversi Sepeda Motor Mesin
Penggerak Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Motor Listrik untuk mempercepat
ekosistem KBLBB pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu.
Program KBLBB adalah untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional
dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif
dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat Impor
BBM.
Pemerintah Indonesia dalam Grand Strategi Energi Nasional menargetkan
dibangun sebanyak 572 unit SPKLU pada Tahun 2021 hingga 31.859
unit SPKLU pada Tahun 2030. Target SPKLU ini ditujukan untuk dapat
mengakomodir potensi KBLBB R4 yang diperkirakan sekitar 2.2 juta unit pada
tahun 2030.
Hingga saat ini, per Agustus 2021 di Indonesia telah terdapat KBLBB sebanyak
1.478 untuk Roda 4, 188 untuk Roda 3 dan 7.526 unit untuk Roda 2. Semakin
bertambahnya jumlah KBLBB di Indonesia merupakan tantangan sekaligus
peluang usaha, khususnya untuk PT PLN (Persero) dalam menyediakan
infrastruktur SPKLU dan SPBKLU.

Dalam kesempatan yang sama Direktur
Utama PT PLN (Persero) Zulkifni Zaini
mengatakan bahwa penandatanganan
perjanjian ini merupakan pengembangan
riset pertama mengenai aplikasi
pendukung KBLBB.

Ida menyampaikan bahwa teknologi KBLBB dan SPKLU masih terus
berkembang, termasuk pengembangan baterai, sistem charging, dan juga
management pengelolaannya yang sebagian besar secara daring (online).
Diharapkan kerjasama dan koordinasi semua pihak baik dari sisi Pemerintah,
lembaga riset dan inovasi Nasional, BUMN, dan Badan Usaha Swasta
mewujudkan tantangan bersama dalam mendukung percepatan program
KBLBB sebagaimana telah diamatkan dalam Perpres 55 tahun 2019.

“Kami berharap kerjasama ini menjadi
langkah awal prinsip sinergi dalam
mengembangkan ekosistem kendaraan
listrik di Indonesia,” ujar Zulkifli.

“Kami berharap PLN dan BPPT dapat bersinergi dalam pengembangan
teknologi SPKLU dan pengembangan aplikasi mobile sehingga semakin
mempermudah masyarakat pelanggan dalam melalukan pengisian daya
kendaraan listriknya,” tutup Ida. (U)
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PEMERINTAH APRESIASI BADAN USAHA DAN PRODUSEN
PERALATAN SPKLU DALAM PENGEMBANGAN
EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA
Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(KESDM) mengapresiasi dukungan
dan partisipasi Badan Usaha Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) dan Produsen Peralatan
SPKLU dalam rangka mengembangkan
ekosistem kendaraan listrik di
Indonesia. Salah satu badan usaha
yang mengembangkan ekosistem
kendaraan listrik adalah PT Exelly dan
PT Hyundai yang mengembangkan
SPKLU dan PT Bambang Djaja selaku
Produsen SPKLU.
Hal tersebut disampaikan oleh
Direktur Pembinaan Pegusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari
dalam acara Virtual Launching
dengan tema “Welcome to e-Mobility
Era Growing 100+ Location Of Charging
Points, Hubs And Stations, Every Year”,
Selasa (31/08/2021).
Menurut Ida, adanya acara Launching
EVCuzz Charging Hub ini dapat menjadi
awal yang baik untuk PT Exelly Elektrik
Indonesia dan menjadi pemacu
semangat Badan Usaha Lainnya untuk
turut menyemarakkan ekosistem
KBLBB di Indonesia.
Charging hub EVCuzz saat ini telah
terpasang 2 mesin 7kW di Suvarna
Golf Halim Jakarta dan secara
bertahap mulai pemasangan pada
bulan September di segment real
estate (gedung-gedung komersial)
yaitu golf, hotel, resort, rumah sakit,
café, wedding hall, ballroom, convention
center, apartment, perkantoran, dan lain
sebagainya termasuk perumahan.
“Pengembangan ekosistem Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB) di Indonesa ini sejalan dengan
program pemerintah dalam Peraturan
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Peluncuran SPKLU EVCUZZ, Selasa (31/8/2021)

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program KBLBB untuk
Transportasi Jalan,”ujar Ida.
Program Kendaraan Bermotor Listrik
selain meningkatkan efisiensi dan
konservasi energi melalui peralihan
pemakaian BBM menjadi listrik, juga
membawa kontribusi besar dalam
pengelolaan lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama,
komisaris PT Exelly Electrik Indonesia
Subani mengatakan “Kami bertekad
untuk memajukan negeri dan
menyongsong era 4.0 serta mendorong
terciptanya Indonesia net zero emission
2050 dengan menggunakan produk
unggulan dalam negeri.”
Pemerintah Indonesia dalam Grand
Strategi Energi Nasional menargetkan

dibangun sebanyak 572 unit SPKLU
pada Tahun 2021 hingga 31.859 unit
SPKLU pada Tahun 2030.
Pembangunan SPKLU ini ditujukan
untuk dapat mengakomodir potensi
KBLBB R4 yang diperkirakan sekitar
2.195 unit pada tahun 2030.
EVCuzz dengan perseroannya PT Exelly
Elektrik Indonesia, sebagai provider
dan operator EV Charging Station
(SPKLU) yang mendapatkan ijin resmi
SPKLU dari pemerintah, dalam hal
ini KESDM turut berpartisipasi untuk
memperkuat charging infrastruktur
tersebut.
Rencana aksi EVCuzz yang telah
diverifikasi KESDM yaitu; target
pemasangan untuk tahun 2021 meliputi
AC Charging kapasitas AC7kW dan
AC22kW.
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Virtual Launching dengan tema “Welcome to e-Mobility Era Growing 100+ Location Of Charging Points, Hubs And Stations, Every Year”, Selasa (31/08/2021).

“Kami memulai pemasangan tahun ini sejumlah 70 titik
dan berkembang lebih dari 100 titik setiap tahunnya,” ujar
komisaris PT Exelly Electrik Indonesia Subani.
Pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya penambahan
100 titik lokasi setiap tahunnya hingga 2025. Dan pada tahun
2026 hingga 2030, EVCuzz merambah EVC mesin kapasitas
besar mulai DC40kW,50kW,80kW,120kW hingga 350kW
sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana aksi
kepada KESDM.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Penyiapan Usaha
Ketenagalistrikan Gigih Udi Atmo menambahkan “untuk
mendukung inovasi tersebut mungkin salah satunya, kami
harap segera infrastruktur yang sudah ada bisa segera
dikomersialisasikan.”
Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah
menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun
2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik
untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai
pedoman Badan Usaha penyedia SPKLU dan SPBKLU, baik
dari sisi Perizinan Berusaha maupun sisi keselamatan
ketenagalistrikan.
Ida menambahkan, dalam rangka mempercepat
pembangunan infrastruktur SPKLU telah memberikan
berbagai insentif diantaranya pemberian insentif tarif curah
sebesar Rp. 714/kWh untuk Badan Usaha SPKLU, dengan
tarif penjualan maksimal Rp. 2.467/kWh, serta keringanan
biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga
listrik serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua

tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama
dengan PT PLN (Persero).
Pemerintah juga sudah memberikan ketentuan yang jelas
dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020, yaitu
bagi Badan Usaha SPKLU sebagai Retailer / menjual kembali
tenaga listrik dari PLN diperlukan Perizinan Berusaha
berupa Penetapan Wilayah Usaha dan Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
Perizinan ini kembali dipermudah dalam Permen ESDM
Nomor 5 Tahun 2021 dimana sebelumnya penetapan
wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi
dari Pemerintah Daerah, saat ini dapat digantikan dengan
dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian
kerjasama dengan pemilik lahan SPKLU.
“Bicara mengenai listrik, tentunya tidak lepas dari risiko
bahaya yang dapat ditimbulkannya. Untuk memitigasi risiko
tersebut Badan Usaha SPKLU dalam pembangunan SPKLU
wajib mengikuti ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan,“
ucap Ida.
Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ESDM No. 13
Tahun 2020, Badan Usaha SPKLU wajib memenuhi ketentuan
Keselamatan Ketenagalistrikan yaitu Sertifikat Laik Operasi
(SLO) dan kesesuaian Standar Produk sebelum dapat
dioperasikan.
“Dengan pedoman dan insentif yang diberikan dalam
Permen ESDM tersebut kami harap dapat meningkatkan
pertumbuhan SPKLU di Indonesia,” pungkas Ida. (AT)
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P E M A N FA A T A N P LT S A T A P D I P E R C E PA T,
KEANDALAN SISTEM TETAP DIJAGA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mempercepat pemanfaatan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap melalui revisi regulasi PLTS Atap. Komitmen ini diimbangi
dengan upaya menjaga keandalan sistem. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan
hal tersebut dalam konferensi pers secara daring, Jumat (27/8/2021).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
konferensi pers secara daring, Jumat (27/8/2021).
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Regulasi yang tengah disiapkan adalah
revisi Peraturan Menteri (Permen)
ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu
pokok revisi regulasi tersebut adalah
peningkatan ketentuan ekspor-impor
kWh listrik.
“Dari semula hanya 65% menjadi
sebesar 100%,” ujar Dadan.
Selain itu, pokok-pokok revisi regulasi
Permen ESDM tersebut antara lain
mencakup kelebihan akumulasi selisih
tagihan dinihilkan yang diperpanjang
durasinya, jangka waktu permohonan
PLTS Atap lebih singkat, dan dibukanya
peluang perdagangan karbon antara
pelanggan PLTS Atap dan pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk Umum (IUPTLU).
Revisi regulasi juga mewajibkan
mekanisme pelayanan berbasis
aplikasi, perluasanya pelanggan
tidak hanya untuk pelanggan PT PLN
(Persero) saja tapi juga termasuk
pelanggan di wilayah usaha non-PLN,
serta ketentuan mengenai Pusat
Pengaduan sistem PLTS Atap untuk

menerima dan menindaklanjuti
pengaduan atas PLTS Atap.
Ketentuan mengenai PLTS Atap
tersebut diimbangi dengan upaya
menjaga keandalan sistem. Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana dalam kesempatan yang
sama menjelaskan upaya-upaya yang
dilakukan Pemerintah untuk menjaga
sistem tetap andal.
“Pelanggan PLTS Atap dari golongan
tarif untuk keperluan industri dengan
kapasitas sistem PLTS Atap lebih
besar dari 3 MW wajib menyediakan
pengaturan basis data prakiraan
cuaca (weather forecast). Ini harus
disambungkan dengan pusat beban
milik PLN untuk diantisipasi sehingga
enggak dadakan, enggak panikan,”
tutur Rida.
Ia menambahkan pelanggan Industri
tersebut juga harus melaporkan
rencana operasi Sistem PLTS Atap
kepada Pemegang IUPTLU secara
berkala sesuai dengan kebutuhan. Di
samping itu, Rida mengatakan instalasi
sistem PLTS Atap wajib mengikuti
SNI dan/atau standar internasional.
Pemerintah juga memberikan
penugasan kepada PLN untuk
membangun aplikasi penggunaan PLTS
Atap berbasis digital yang terintegrasi

dengan sistem Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA) atau smartgrid
distribusi.
Rida menegaskan perlunya
pengawasan untuk menjaga
overcapacity PLTS Atap. Salah satu
caranya adalah dengan membatasi
kapasitas sistem PLTS Atap paling
tinggi 100% dari daya tersambung
pelanggan PLTS Atap pada PLN.
“Pemasangan PLTS Atap lebih
banyak di-drive untuk kepentingan
yang masangnya, untuk efisiensi
penggunaan listrik dari PLN sambil
berkontribusi menggalakkan
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
mengurangi emisi. PLTS Atap didesain
untuk efisiensi, bukan untuk jual beli,”
ujar Rida.
Rida lalu menyebut peluang
pengelolaan PLTS Atap oleh PLN dari
sisi penawaran, permintaan, maupun
bisnis ketika PLTS Atap makin intens
dipasang.
“Dari sisi bisnis misalkan carbon
trading (perdagangan karbon). Saya
pikir itu adalah peluang, jadi semuanya
tidak dilihat sebagai sesuatu yang
memberatkan untuk korporasi,”
pungkas Rida. (AMH)
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PEMERINTAH OPTIMISTIS
EBT 23% TAHUN 2025 TERCAPAI
Saat ini sebagian besar produksi energi listrik di dunia
menggunakan batu bara dan sumber daya alam yang
merupakan karbon. Fenomena ini dianggap menjadi
penyebab utama terjadinya pemanasan global.
Penggunaan energi baru terbarukan diangap menjadi
solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan
suhu. Pemerintah sendiri optimistis target pencapaian
bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan
(EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam sesi ketiga
Indonesia Green Summit 2021 yang diselenggarakan
Media Group News (MGN) dengan tema Green Energy
and Green Electricity 'Energi Bersih untuk Masa Depan'
secara daring pada Senin, (26/07/2021).
“Hal ini sudah menjadi komitmen bangsa, sudah
menjadi amanah regulasi dan target nasional.
Pemerintah optimis kita berupaya untuk mencapainya
sebaik mungkin,” ungkap Rida.
Pemerintah menurut Rida sudah terus melakukan
upaya-upaya dalam mencapai penggunaan energi
hijau yang lebih bersih. Diantaranya adalah dengan
menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) di mana didalamnya terdapat programprogram energi hijau yang mengarah terhadap
tercapainya bauran energi EBT 23% pada tahun 2025.
“Sebagai gambaran RUPTL yang ada saat ini berlaku
itu komposisi EBT nya baru 30%, sementara yang
sedang kita susun itu melompat menjadi 46%. Dalam
RUPTL tersebut ada beberapa program EBT yang kita
yakini dalam 4 tahun ke depan bisa dicapai, itulah yang
kita jadikan komitmen ke depannya,” tambah Rida.

Dalam kesempatan yang sama Pahala Nugraha
Mansuri Wakil Menteri BUMN I mengungkapkan bahwa
Kementerian BUMN mendukung green RUPTL yang
sedang difinalisasi oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa dekarbonisasi pada saat ini
merupakan sebuah keniscayaan yang dapat tercapai.
Kementerian BUMN tengah mendorong BUMN-BUMN
sektor energi yang memiliki kontribusi terhadap
pencapaian dekarbonisasi agar Indonesia bisa mencapai
rencana menurunkan emisi 29% pada tahun 2030 sesuai
dengan Paris Agreement.
Pemerintah bersama DPR juga terus menyusun
peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan
EBT di Indonesia. Sugeng Suparwoto Ketua Komisi VII
DPR menyebutkan bahwa perkembangan RUU EBT
masih berjalan hingga saat ini walaupun dalam keadaan
pandemi dan ditargetkan akhir 2021 sudah tuntas.
“Kedepan adalah tidak lagi dikembangkan (pembangkit
listrik) batubara-batubara baru, maka EBT lah yang
harus didorong,” ujar Sugeng.
Indonesia memiliki potensi besar cadangan energi baru
terbarukan seperti panas bumi, angin, surya hingga
energi arus laut. Bahkan indonesia memiliki 40%
dari energi panas bumi dunia yang dapat menjadikan
indonesia 10 besar negara penghasil energi panas
bumi terbesar dunia apabila telah dikelola dengan
baik. Indonesia diharapkan bisa mengembangkan
pemanfaatan energi terbarukan seperti negara-negara
maju lainnya agar dapat bersaing dalam sektor energi di
masa depan.

Senada dengan Rida, Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi menyampaikan
bahwa pemerintah optimis mencapai target bauran
energi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa upaya yang
dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim salah
satunya adalah melakukan mitigasi penurunan gas
rumah kaca.

Rida juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki
semua sumber energi baru terbarukan, salah satunya
berupa panas bumi. Sebagai salah satu negara dengan
jumlah gunung api terbanyak, membuat potensi panas
bumi yang dimiliki Indonesia menjadi yang terbesar di
dunia. Kemudian Indonesia juga memiliki sumber energi
air, biomassa, angin, hingga matahari. Ia menyebutkan
semua sumber energi tersebut masih banyak yang
belum didayagunakan dengan maksimal.

“Langkah-langkah transformasi menuju energi bersih
yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan
salah satu peta jalan untuk mencapai penurunan
target emisi Indonesia,” ujar Laksmi.

“Untuk itu kita harus mewujudkannya (pencapaian
target bauran energi) sekuat mungkin, dan tentu saja
membutuhkan kolaborasi dari semua pihak,” pungkas
Rida. (U)
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PEMERINTAH TEGASKAN
PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN
JADI PRIORITAS
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus bekerja keras mewujudkan
Era Energi Bersih yaitu dengan memastikan masyarakat memiliki akses sumber energi, harga yang terjangkau,
penggunaan energi yang ramah lingkungan serta tersedianya sumber energi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana menyampaikan bahwa semua potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ada di Indonesia harus
dimanfaatkan dan menjadi prioritas utama.

Hal tersebut disampaikan Rida saat
menyampaikan materi pada acara Coffee
Morning Webinar Series dengan tema
Harapan Pada Kebangkitan Industri
Ketenagalistrikan Nasional Menuju Energi
Bersih, Selasa (27/07/2021).
“Intinya adalah semua potensi di dalam
negeri itu termasuk di dalamnya Energi
Baru Terbarukan (EBT), untuk dimanfaatkan
di dalam negeri, dan kita harus
memprioritaskan EBT,” ujar Rida.
Selain itu, pemerintah menargetkan
perencanaan ketenagalistrikan lebih hijau.
Rida menargetkan RUPTL 2021-2030 dapat
rampung pada Agustus mendatang. Porsi
bauran EBT diprediksi bakal mencapai 46%
dalam RUPTL terbaru ini.
"RUPTL sedang kita susun dan diharapkan
selesai di Agustus dan tentunya RUPTL
ini tidak berdiri sendiri, ini akan dibarengi
dengan revisi percepatan keluarnya tarif EBT
yang sedang difinalisasi," ungkap Rida.
Rida menambahkan, realisasi bauran EBT
per Juni 2021 disebut telah mencapai 13,5%
dari target sebesar 23% di 2025 mendatang.
Rida mengungkapkan pihaknya optimistis
sejumlah proyek EBT dapat selesai dalam
empat tahun ke depan.
“Ayo tetap semangat mengawal EBT ini ke
depan, termasuk di dalamnya RUPTL yang
lebih greener”ujar Rida.
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Coffee Morning Webinar Series dengan tema Harapan Pada Kebangkitan Industri Ketenagalistrikan Nasional
Menuju Energi Bersih, Selasa (27/07/2021).
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Mendukung Energi Ramah Lingkungan
Webinar yang diselenggarakan
oleh Masyarakat Ketenagalistrikan
Indonesia (MKI) secara virtual ini
bertujuan untuk menggali strategic
issues yang terkait rencana Indonesia
menuju Transisi Energi dari sisi aspek
regulasi, institusional, pendanaan,
sumber daya manusia dan upayaupaya yang dapat dilakukan untuk
mempercepat implementasinya.
Melalui diskusi ini diharapkan dapat
mendukung program pemerintah
dalam menghasilkan enegi listrik
dengan harga yang terjangkau,
kompetitif, ekonomis, memperkuat
daya saing industri, dan mendukung
pembangunan yang berkelanjutan
dengan pasokan tenaga listrik yang
ramah lingkungan (clean electricity
supply).
Dalam kesempatan yang sama Ketua
Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto
menyampaikan bahwa energi adalah

menjadi kepedulian kita bersama,
“Kita harus duduk bersama-sama
merumuskan bagaimana bangsa ini
harus besar dengan kecukupan energi
yang affordable.”
Sugeng juga menambahkan, “Untuk
mencapai keadilan energi maka selain
dengan on grid dan off grid maka
idealnya dibangun super grid, nusantara
grid, yang menyambungkan pulau dan
sebagainya.”
Menanggapi hal tersebut, Rida
menyampaikan bahwa transisi
energi tidak dapat dihindari dalam
pengembangan penggunaan energi
yang merupakan bagian dari upaya
pengembangan ekonomi yang kuat dan
berkelanjutan. Efisiensi energi juga
disebut sebagai salah satu cara untuk
mengurangi emisi.

dalam mendukung program transisi
energi. Ia menyebut, teknologi juga
siap dalam membangun energi baru
terbarukan di Indoneia.
“Kami memohon kepada pemerintah
agar regulasi tidak berubah, sehingga
investor tidak khawatir,” ucap Gatot.
Terakhir, Gatot mengapresiasi PLN
yang berupaya memanfaatkan
potensi EBT dalam pembangkitan
tenaga listrik. Ia berharap PLN dapat
menyiapkan jaringan cerdas yang
mendukung hal tersebut.
“Semoga PLN bisa stood up to the
challenge untuk menyiapkan grid yang
smart sehingga bisa menerima EBT
yang lebih banyak lagi karena sifatnya
intermitten,” pungkasnya. (AT/PSJ)

Direktur Business Development
Maxpower Grup Gator S. Prawiro
mengatakan bahwa swasta sudah siap
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Guna memastikan pasokan listrik
selama masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat, Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) menggelar
Posko Siaga Darurat Covid
Subsektor Ketenagalistrikan
pada 7-30 Juli 2021. Posko yang
dilaksanakan secara daring
bersama dengan Tim PT PLN
(Persero) ini bertujuan untuk
memonitor dan melaporkan
kondisi kelistrikan dan keandalan
pasokan obyek vital dukungan
layanan kesehatan seperti industri
produsen oksigen Rumah Sakit
rujukan covid-19 dan sarana
penunjang lainnya.
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Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad,
Rabu (21/7/2021) di Jakarta
menyampaikan bahwa prioritas
siaga darurat covid ini diantaranya
memastikan kondisi kelistrikan di
beberapa lokasi seperti Rumah
Sakit Besar, Pabrik Produsen
Oksigen, Istana Presiden dan
Wapres, Rumah Sakit Rujukan,
Objek Vital Nasional, Palang Merah
Indonesia, dan Kantor Kepolisian
Daerah.
"Selain memantau kondisi
kelistrikan nasional, Tim
Posko juga memantau kejadian
khusus pemadaman listrik yang
diakibatkan dr gangguan teknis di
instalasi ketenagalistrikan ataupun

disebabkan dari kondisi cuaca
ekstrim, sehingga mengganggu
kenyamanan masyarakat selama
PPKM darurat ini,” ungkap Munir.
Pasokan Listrik Aman Selama
PPKM Darurat
Selama dua minggu pelaksanaan
posko ini, secara umum kondisi
pasokan listrik dilaporkan berada
dalam kondisi aman. Pada data
periode laporan Selasa (20/7/2021)
misalnya, secara keseluruhan
Daya Mampu Pasok dilaporkan
sebesar 41.852,35 MW dan Beban
Puncak sebesar 34.242,10 MW,
sehingga Kapasitas Cadangan Daya
keseluruhan sebesar 7.610,25 MW,
atau 22,22%. Pada hari yang
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sama dilaporkan juga bahwa suplai
listrik di 745 Rumah Sakit Rujukan
COVID dan 29 Produsen Oksigen di
wilayah Jawa-Bali semua berada
dalam kondisi normal dan aman.
Menurut Munir, Posko Siaga Covid
Subsektor Ketenagalistrikan
sempat melaporkan beberapa
kejadian khusus yang
menyebabkan terjadinya
pemadaman di sejumlah daerah,
namun hal tersebut dapat langsung
diatasi dengan baik. Seperti pada
tanggal 11 Juli 2021 dilaporkan
terdapat pemadaman di Sorong
akibat kegagalan di Gardu Induk
(GI) Sorong namun berhasil
diselesaikan pada malam harinya.
Pada hari yang sama pemadaman
juga dilaporkan terjadi di Pontianak
akibat gangguan pada pembangkit
pada pukul 20.25 WIB namun
berhasil dipulihkan pada pukul
22.29 WIB. Gangguan kedua sistem
tersebut tidak mengganggu suplai
listrik ke instalasi penanganan

COVID-19 seperti Rumah Sakit
rujukan dan pabrik produsen
oksigen di daerah tersebut.
Gangguan listrik di wilayah lain
juga dilaporkan terjadi pada
tanggal 17 Juli 2021. Terjadi
pemutusan aliran listrik di
beberapa wilayah Sulawesi
Utara akibat cuaca Ekstrim yang
menyebabkan pohon roboh
mengenai Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM), isolator dan
konduktor menyebabkan 1.515
Gardu Distribusi perlu dilakukan
pemulihan. Petugas PLN dengan
cepat menangani gangguan
tersebut sehingga pukul 15.00 WITA
penormalan listrik sudah 100%.
“Sempat dilaporkan beberapa
kejadian khusus, namun hal
tersebut dapat segera diselesaikan
teman-teman di lapangan” ujar
Munir.

kondisi kelistrikan nasional
terutama lokasi prioritas untuk
dijadikan acuan. Laporan harian
disampaikan kepada Menteri
ESDM melalui Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan.
“Jadi, apabila terjadi kekurangan
pasokan atau gangguan listrik bisa
langsung diantisipasi oleh petugas
lapangan setempat sehingga tidak
mengganggu aktifitas di masa
PPKM Darurat ini,” ujar Munir.
Sesuai prosedur posko darurat
tersebut, PT PLN (Persero) diminta
untuk dapat cepat mengantisipasi
apabila terjadi gangguan pada
sistem kelistrikan. Masyarakat
dapat memanfaatkan berbagai
kanal pengaduan konsumen
listrik yang telah disiapkan oleh
PLN dan Kementerian ESDM
untuk melaporkan apabila terjadi
gangguan kelistrikan selama masa
PPKM darurat ini. (U)

Selama bertugas pada Posko
Siaga, petugas membuat laporan
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Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial pada acara Ulang
Tahun Ke-6 Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Rabu (7/7/2021).

Teknologi digital dan EBT adalah dua pendorong
terkuat untuk transisi energi yang sedang
berlangsung. Untuk menjaga stabilitas
sistem ketenagalistrikan dan mengakomodir
peningkatan pemanfaatan energi terbarukan,
diperlukan digitalisasi dan modernisasi
infrastruktur kelistrikan. Selain interkoneksi,
upaya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dilakukan melalui
pendekatan Intenet of Things (IoT), dimana dengan
Smart Grid dimungkinkan adanya komunikasi
antara supply dan demand listrik.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial pada
acara Ulang Tahun Ke-6 Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia
(PJCI), Rabu (7/7/2021). Menurut Ego, PJCI menguasai
teknologi dan EPC jaringan listrik yang merupakan
infrastruktur utama untuk dapat mengakomodasi volatilitas
operasional Variable Renewable Energy (VRE). Implementasi
smart grid sendiri disebutnya telah masuk dalam
perencanaan pemerintah.
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“Implementasi Smart Grid telah masuk sebagai program
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020 – 2024” ucap Ego.
Hingga saat ini, terdapat setidaknya lima lokasi
pengembangan smart grid yang telah dilakukan di Sistem
Jawa Bali yaitu: Advance Metering Infrastructure (AMI)
untuk pelanggan PLN di Jakarta, Digital Substation Sepatan
II, Digital Substation Teluk Naga II, Reliability Efficiency
Optimization Center (REOC) pada sistem milik Indonesia
Power, serta Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic and
Optimization Center (REMDOC) pada sistem milik PT PJB.
Wacana Super Grid Nusantara juga disebut Ego sebagai
solusi potensial untuk meningkatkan pengembangan energi
terbarukan dengan tetap menjaga sistem kelistrikan yang
stabil dan aman. Super Grid ini akan menghubungkan
jaringan listrik antar pulau besar serta Papua, Maluku, dan
Nusa Tenggara.
“Dengan adanya super grid memungkinkan setiap wilayah
untuk mengimpor dan mengekspor pasokan listrik
di saat adanya krisis kekurangan atau kelebihan energi
berbasis EBT,” ucapnya.
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“Implementasi Smart Grid telah masuk sebagai
program dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024”

Wanhar

Dalam rangka meningkatkan
investasi EBT, Ego mengatakan bahwa
Pemerintah telah memberikan insentif
fiskal dan non-fiskal seperti tax
allowance, fasilitasi bea masuk, serta
tax holiday.
“Kami terus berusaha untuk dapat
memberikan bentuk-bentuk insentif
dan instrumen keuangan baru dalam
meningkatkan minat para investor,”
ujarnya.
Untuk mencapai target-target
dalam pembangunan EBT, disebut
Ego membutuhkan regulasi yang
dapat memberikan kepastian dan
keamanan berusaha. Pemerintah
sendiri disebutnya telah membuat
Rancangan Peraturan Presiden terkait
harga pembelian tenaga listrik EBT
dan perbaikan peraturan Menteri
ESDM terkait PLTS Atap, serta terus
mendorong penyelesaian Rancangan
Undang-Undangan EBT.

Acara yang mengangkat tema
Renewable Energy – Energy
Transition “Nusantara Super-Grid”
diselenggarakan oleh PJCI untuk
mempromosikan kepedulian terhadap
pengembangan dan penggunaan energi
terbarukan melalui partisipasi aktif
masyarakat di Indonesia. Founder PJCI
Eddie Widiono mengungkapkan bahwa
partisipasi aktif tersebut diharapkan
dari masyakarakat secara umum,
stakeholder serta komunitas di institusi
Litbang, pendidikan, pers, LSM atau
kelompok masyarakat tertentu lainnya
di Indonesia
Ego berharap dengan ulang tahun
keenam ini, PJCI dapat terus
memberikan sumbangsih pemikiran
bagi percepatan pengembangan energi
baru terbarukan dan ketenagalistrikan
di Indonesia khususnya dalam
menciptakan Smart Grid Indonesia.
(PSJ)
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Webinar Hackathon Energi Negeriyang diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (DEMI) dengan tema “Peran Pemuda di Era Digitalisasi Dalam Menciptakan
Sinergi Energi Negeri”, Senin (05/07/2021).

Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Energi Negeri
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar
menjadi pembicara dalam Webinar Hackathon Energi
Negeriyang diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa
Indonesia (DEMI) dengan tema “Peran Pemuda di Era
Digitalisasi Dalam Menciptakan Sinergi Energi Negeri”,
Senin (05/07/2021). Dalam kesempatan tersebut Wanhar
menyampaikan materi terkait Digitalisasi Energi untuk
Menerangi Indonesia.

Wanhar membatasi konteks materi yang ia sampaikan
sebatas energi listrik saja dimana tujuan pembangunan
ketenagalistrikan disebutnya untuk menjamin ketersediaan
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang
baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil
dan merata serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

Terkait dengan tema digitalisasi energi, ia mencontohkan implementasi jaringan cerdas atau smart grid yang sudah
diujicobakan di Indonesia. Smart Grid sendiri disebutnya sebagai sistem jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan
teknologi informasi dan komunikasi canggih yang dapat memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien,
menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi, pemanfaatan EBT dan memungkinkan partisipasi pelanggan
dalam penyediaan tenaga listrik.

56

Warta Kita

Selain implementasi smart grid, perhatian pemerintah
melalui Kementerian ESDM saat ini adalah menyediakan
pasokan energi bersih berbasis energi baru terbarukan
(EBT). Selain itu pemerintah juga berupaya mengkonversi
pembangkit-pembangkit listrik berbasis fosil yang
menghasilkan emisi tinggi dengan pembangkit berbasis
EBT yang lebih ramah lingkungan. menyampaikan
pemerintah juga terus berupaya menekan emisi gas
rumah kaca salah satunya dengan memanfaatkan
teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) di
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

energi dan kepekaan kaum milenial terhadap
perkembangan teknologi informasi secara kreatif dan
inovatif dalam era revolusi industri 4.0., serta memberikan
ruang melalui platform belajar energi dan memberikan
kemudahan terhadap informasi yang ada pada daerah
tertinggal dalam mewujudkan kedaulatan energi.

“Jatah mahasiswa bagaimana nanti energi-energi di
industri menggunakan energi listrik,” jelas Wanhar.

“Tantangan bagi mahasiswa bahwa energi itu mahal,
listrik itu mahal. Pemerintah masih memiliki kebijakan
yang sangat baik, memberikan subsidi, berhemathematlah menggunakan listrik,” ucap Wanhar.

Sinergi Energi Negeri
Hackathon Energi Negeri 2021 yang diselenggarakan oleh
DEM Indonesia merupakan kompetisi teknologi informasi
yang berlangsung beberapa jam atau beberapa hari yang
menantang peserta tingkat mahasiswa dan umum untuk
menciptakan aplikasi berbasis web dan aplikasi android
yang terkait dengan energi.

Wanhar berharap kegiatan yang dislenggarakan oleh DEM
Indonesia ini dapat menyelesaikan berbagai tantangan
energi di Indonesia, khususnya energi listrik. Ia mengajak
mahasiswa untuk menerapkan perilaku hemat energi.

Hackathon sendiri akan berlangsung hingga Rabu
(7/7/2021) dengan agenda presentasi jari finalis dan
pengumuman pemenang. Selain mendapat dukungan dari
Ditjen Ketenagalistrikan, kegiatan ini juga didukung oleh
Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Asosiasi Daerah
Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) dimana
Gubernur Jawa Barat sebagai ketuanya. (AT)

Sekretaris Jenderal DEM Indonesia Roby Juandry
menyebutkan tujuan diadakannya Hackathon Energi
Negeri ini adalah untuk membangun gerakan sadar
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