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Dari Redaksi
Pembaca yang budiman,
Tahun 2018 ini Buletin Ketenagalistrikan memasuki tahun ke-14.
Banyak capaian keberhasilan subsektor ketenagalistrikan di tahun
lalu yang pantas untuk disyukuri.
Rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah rumah tangga yang
berlistrik dengan total rumah tangga melampaui target yang
telah ditetapkan dalam perencanaan. Capaian Rasio Elektrifikasi
akhir tahun 2017 mencapai angka 95,35%.
Selain capaian
program pembangunan,
capaian penyerapan anggaran Ditjen
Ketenagalistrikan TA 2017 dilaporkan mencapai 91,54%. Hal
ini mendapat apresiasi dari Dirjen Ketenagalistrikan pada saat
membuka Rapat Kerja yang diikuti oleh semua pejabat struktural
dan fungsional, Selasa (9/1). Capaian keberhasilan tersebut dapat
Anda baca pada Tajuk Utama.
Sebagai Liputan Khusus, Ditjen Ketenagalistrikan memasukkan
agenda kerjasama antara lain dengan Denmark dan Korea Selatan
terkait dengan Efisiensi Energi Pembangkit Listrik dan Keselamatan
Ketenagalistrikan. Anda juga bisa mendapat informasi kegiatankegiatan menarik lainnya di rubrik Warta Kita.
Dalam rubrik Kolom, simak artikel menarik tentang Teknologi
Smartmeter Berbasis LoRaWAN pada pengukuran energi listrik.
Selain itu terdapat artikel tentang pemanfaatan PLTS untuk pompa
air dan pemahaman mengenai 55 wilayah usaha bagi masyarakat
daerah terpencil dan perbatasan.
Selamat membaca.
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng
pada konferensi pers capaian tahun 2017 di Kantor
Kementerian ESDM Rabu (10/1).

Capaian Rasio Elektrifikasi, yaitu perbandingan jumlah
rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga
di tahun 2017 melampaui target yang telah ditetapkan
dalam perencanaan. Tahun 2017 lalu, rasio elektrifikasi
sampai dengan Desember 2017 mencapai angka 95,35%.
Angka ini melebihi target rasio elektrifikasi yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM
yaitu 92,75%. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng pada konferensi pers di
Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/1).

Rasio Elektrifikasi 2017 Melebihi Target
Persiapkan Kegiatan Tahun 2018, Ditjen Gatrik Gelar Raker Awal Tahun
Keberhasilan Pembangunan Ketenagalistrikan Tak Lepas Dari Kesiapan
Tenaga Kerja

Terkait peningkatan rasio elektrifikasi ini Kementerian ESDM
bertekad mempercepat program penyediaan listrik melalui
sinergi APBN/APBD dan Aanggaran PT PLN (Persero).
"Fokusnya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau
3T dan memberi kesempatan swasta melalui peningkatan
pemanfaatan sumber EBT setempat," ungkap Andy.
Dibandingkan dengan akhir tahun 2016, angka rasio
elektrifikasi nasional saat ini mengalami kenaikan sebesar
3,75%. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah adalah
dengan mendorong dan mengawasi program Listrik Desa
(LISSA) yang dilaksanakan oleh PT PLN, menerbitkan
beberapa regulasi untuk mendorong listrik perdesaan,
serta memberikan akses lampu tenaga surya hemat energi
(LTSHE) untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil.
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Dalam kesempatan tersebut, Andy menyoroti bahwa masih
terdapat dua provinsi yang rasio elektrifikasinya jauh di
bawah rata-rata nasional yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) dan Papua, dimana rasio elektrifikasinya sebesar
60,74%.

Selain menyampaikan capaian rasio elektrifikasi, Andy
menyampaikan juga capaian mengenai kapasitas terpasang
pembangkit dimana tahun 2017 mencapai angka 60 GW.
Selain itu Pelaksanaan Program 35.000 MW dilaporkan
sebesar 3% telah COD dan 82% memasuki tahap Committed
& On Going. Upaya yang terus dilakukan pemerintah terkait
program ini adalah fasilitasi debottlenecking serta melakukan
penjadwalan COD sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan
listrik.
Terkait capaian bauran energi untuk pembangkit listrik,
prognosa sampai akhir Desember 2017 menunjukkan bahwa
bauran batubara sebesar 57,22%, gas sebesar 24,82%, BBM
sebesar 5,81%, air 7,06%, dan panas bumi serta EBT lainnya
5,09%. Andy menyampaikan bahwa pangsa BBM untuk
pembangkit listrik digantikan dengan tambahan pembangkit
EBT, peningkatan pasokan gas, implementasi biodiesel (B20)
dan PLTU mulut tambang. "
Terkait upaya penurunan susut jaringan (losses) tenaga
listrik, pemerintah bersama PLN berkomitmen meningkatan
pengawasan untuk mencegah pencurian listrik serta
melakukan modernisasi sistem penyaluran dan metering.
"Susut jaringan 2017 sesuai dengan target yaitu 9,60%,"
kata Andy. Terakhir, terkait konsumsi listrik dilaporkan
mencapai 1.012 kWh/kapita.
Selain dihadiri Dirjen Ketenagalistrikan, konferensi pers ini
dihadiri Dirjen EBTKE Rida Mulyana dan Direktur Direktur
Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
PT PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan. Sebagai moderator
adalah Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Agus
Cahyono Adi. (PSJ)

Buletin Ketenagalistrikan|Maret 2018|

7

Tajuk Utama

Persiapkan Kegiatan Tahun 2018,
Ditjen Gatrik Gelar Raker Awal Tahun

Tajuk Utama
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

Tak Lepas Dari Kesiapan Tenaga Kerja
Keberhasilan
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan tidak terlepas dari kesiapan
dan kecukupan tenaga teknik yang kompeten.
Dalam
program
percepatan
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan
35.000
MW,
tenaga teknik yang dibutuhkan sampai dengan
tahun 2019 diperkirakan mencapai 650.000
tenaga kerja. Untuk itu para tenaga teknik yang
kompeten di sektor ketenagalistrikan diharapkan
mempersiapkan diri dengan baik agar kebutuhan
tenaga kerja tersebut tidak diisi oleh tenaga
teknik dari luar negeri.
Hal
ini
disampaikan
Direktur
Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N
Sommeng saat menyampaikan presentasi dalam
Seminar "Indonesia Terang dan Pintar Sampai
Pelosok Negeri" yang diselenggarakan oleh
Badan Kejuruan Elektro (BKE) Persatuan Insinyur
Indonesia (PII) di Auditorium BPPT Jakarta, Kamis
(14/12).

Rapat Kerja Review Capaian Kerja TA. 2017 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2018ommeng pada

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
menyelenggarakan Rapat Kerja Review Capaian Kerja TA.
2017 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2018, Selasa
(9/1). Acara yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor ini
dibuka dengan mendengarkan sambutan dan arahan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan, Andy N Sommeng.

Andy juga menyampaikan bahwa total anggaran Ditjen
Ketenagalistrikan pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar
141,2 M dengan pembagian antara lain untuk kegiatan
pelayanan publik sebesar 9,5%, regulasi 4,3%, kegiatan
prioritas 9,9%, pengawasan 10,7%, dan pendukung sebesar
65,6%.

Dalam sambutannya Andy mengapresiasi capaian penyerapan
anggaran Ditjen Ketenagalistrikan TA 2017 yang mencapai
91,54%. "Harapan kami, kinerja di TA. 2018 ini dapat lebih
ditingkatkan sehingga penyerapan anggaran dapat lebih
baik," ujarnya. Andy menyampaikan bahwa peningkatan
kinerja harus terus dilakukan, khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Dirjen berharap bahwa kegiatan lelang dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. "Kegiatan yang
belum dilelang harap segera dilaksanakan oleh panitia
pengadaan sehingga kegiatan dapat segera berjalan dan
hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,"
ungkapnya.

Sebagai infotrmasi, penilaian ombudsman terhadap prosentase
kepatuhan pelayanan publik Ditjen Ketenagalistrikan di tahun
2017 adalah sebesar 95,50% atau memasuki zona hijau.
Menurut Andy, keberhasilan ini harus dapat dipertahankan
dan ditingkatkan.
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Acara ini mengundang seluruh pejabat struktural di Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan dan perwakilan Sesditjen/
Sesbadan masing-masing Eselon I di Kementerian ESDM.
Melalui raker ini, Ditjen Gatrik ingin mendapatkan masukan
terkait evaluasi pelaksanaan kinerja TA. 2017, sekaligus agar
dapat menyiapkan pelaksanaan kegiatan TA. 2018 dengan

Andy juga menyampaikan bahwa Kementerian
ESDM telah menjalin kerja sama dengan
instansi terkait untuk penguatan SDM bidang
ketenagalistrikan. "Sebagai langkah awal telah
ditandatangani beberapa perjanjian kerjasama
antara Kementerian ESDM dengan Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Kementerian
Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi
Profesi sebagai upaya penguatan pendidikan
dan pelatihan, serta Standar Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan," ungkap Andy.
Lebih jauh disampaikan bahwa Badan Kejuruan
Elektro (BKE) sebagai salah satu organ Persatuan
Insinyur Indonesia (PII) sudah seharusnya
ikut terlibat dalam penyiapan tenaga teknik
yang memiliki kompetensi sehingga upaya
pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur
ketenagalistrikan.
Dalam presentasinya, Andy juga menyampaikan
lima pilar Kementerian ESDM dalam mewujudkan
energi berkeadilan. Ia menyebutkan bahwa tujuan
pemerintah membangun sektor kelistrikan adalah
untuk mewujudkan energi berkeadilan unutk
kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pendekatan yang
digunakan pemerintah dalam upaya mewujudkan
Indonesia terang adalah dengan perluasan
jaringan (grid eskpansion), minigrid off grid atau
Distributed Generation, dan solar home system
atau individual system.

Andy N Sommeng saat menyampaikan presentasi dalam Seminar
"Indonesia Terang dan Pintar Sampai Pelosok Negeri" di Auditorium
BPPT Jakarta, Kamis (14/12).

Hadir menyampaikan sambutan, Ketua Panitia Munir Ahmad,
Ketua BKE PII David Bangun, hingga ketua umum PII
Hermanto Dardak. Hadir pula sebagai pembicara utama,
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Rudiantara yang menyampaikan presentasi mengenai
"Membuka Akses Komunikasi dan Informasi dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Pintar." Dalam acara ini juga
diselenggarakan pelantikan insinyur profesional madya
(IPM) dan insinyur profesional utama (IPU). Dalam acara
ini juga disampaikan pula penghargaan ASEAN Federation
of Engineering Organizations (AFEO) award dan ASEAN
Engineering Register (AER) oleh ketua umum PII. (PSJ)
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Gandeng Denmark,
Ditjen Gatrik Selenggarakan Workshop
Efisiensi Energi Pembangkit Listrik

Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan workshop
Energy Eficiency Study on Power Plant di Hotel Melia
Jakarta, Selasa (20/2). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut
Strategic Sector Cooperation (SSC) antara Indonesia dan
Denmark khususnya bidang pembangkit tenaga listrik. Acara
ini mengundang perwakilan dari pembangkit listrik yang
dikaji oleh Danish Energy Agency dalam kunjungan lapangan
di beberapa PLTU di tahun 2018 lalu.
Sambutan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Munir Ahmad sendiri disampakan oleh Kepala Sub Direktorat
Kerjasama Ketenagalistrikan Afrizal karena Munir tengah
melakukan kunjungan lapangan ke PLTU Teluk Sirih di
Sumatera Barat.
"Kajian terhadap pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia
ini membantu kami meningkatkan efisiensi pembangkit
tenaga listrik guna memfasilitasi peningkatan efisiensi energi
pembangkit listrik di Indonesia," jelas Afrizal. Presiden Joko
Widodo menurut Afrizal memiliki komitmen yang tinggi
dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan melalui
pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi melalui
Program Percepatan 35.000 MW. Untuk itu menjadi tugas dan
tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan
terkait efisiensi energi di masing-masing pembangkit.
"Kami berharap melalui kajian yang dilakukan, kami akan
mendapatkan rekomendasi yang bermanfaat guna

meningkatkan efisiensi energi," ujar Afrizal. Selain itu
menurutnya hasil kajian ini penting dalam memperkuat
kerangka regulasi dalam mengoptimalkan pemantauan di
bidang pengembangan efesiensi energi pembangkit listrik.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengurangan konsumsi energi primer, pencapaian target
efisiensi energi, pencapaian target green house gas (GHG)
emission, peningkatan output listrik, serta menuruntak tarif
listrik. Kami sangat menghargai Pemerintah Denmark untuk
kerja sama terus menerus dengan kami dalam program
efisiensi energi ini," jelas Afrizal.
"Saya yakin bahwa workshop ini tidak akan menjadi
forum terakhir di antara kami, dan kami berharap hasilnya
akan membawa hasil yang bermanfaat dan nyata untuk
pengembangan Efisiensi Energi untuk pembangkit tenaga
batubara," tutup Afrizal. (PSJ)

Gandeng Denmark, Ditjen Gatrik Selenggarakan
Workshop Efisiensi Energi Pembangkit Listrik
Indonesia dan Korea Selatan Bekerja Sama Tingkatkan
Keselamatan Ketenagalistrikan dan Gas
Inspektur Ketenagalistrikan Dan KESCO
Tinjau Instalasi Ketenagalistrikan di Area Publik

Workshop Energy Eficiency Study on Power Plant di Hotel Melia Jakarta, Selasa (20/2).
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Kementerian ESDM Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Korea Selatan pada acara"Electrical and Gas
Safety Management Workshop" di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta. Senin (11/12).

Indonesia dan Korea Selatan
Bekerja Sama Tingkatkan Keselamatan
Ketenagalistrikan dan Gas

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng membuka
"Electrical and Gas Safety Management Workshop", Senin
(11/12), di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung
Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta. Tujuan workshop ini
adalah untuk pengembangan kapasitas (capacity building)
inspektur ketenagalistrikan dan inspektur migas. Acara
ini terselenggara atas kerja sama Ditjen Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan
Energi (MOTIE) Korea Selatan. Selama lima hari ke depan
(11-15 Desember 2017), workshop ini akan terbagi menjadi
dua sesi yakni sesi kelas dan kunjungan lapangan.
Keselamatan
ketenagalistrikan
menjadi
salah
satu
fokus Ditjen Ketenagalistrikan. Terlebih lagi, kecelakaan
karena listrik masih terjadi seperti kebakaran di Stasiun
Klender pada Mei 2017 akibat korsleting listrik. Untuk
mencegah kecelakaan akibat listrik, Andy mengungkapkan,
pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 30/2009 tentang
Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan
bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Akan
tetapi, kecelakaan akibat listrik masih terjadi karena pihakpihak yang melanggar aturan. Untuk itu, Kementerian ESDM
membentuk inspektur ketenagalistrikan yang menyediakan
asistensi dan supervisi dalam aspek teknis.
"Saat ini, Indonesia mempunyai 88 inspektur ketenagalistrikan
yang terdiri atas 55 inspektur di Ditjen Ketenagalistrikan dan
33 lainnya tersebar di level provinsi," Andy menjelaskan.
Lebih lanjut, dia mengatakan akan menambah jumlah
inspektur ketenagalistrikan di Ditjen Ketenagalistrikan dalam
waktu dekat.
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Andy
mengungkapkan
inspektur
ketenagalistrikan
dan inspektur migas mempunyai peran penting dalam
melaksanakan inspeksi teknis dan supervisi instalasi listrik
dan gas untuk memastikan instalasi ini memenuhi persyaratan
keselamatan ketenagalistrikan dan gas. Oleh karena itu,
lanjut Andy, inspektur harus memiliki pengetahuan yang luas
dan kemampuan teknis dan manajerial yang mumpuni.
Andy berharap proses transfer pengetahuan antara Korea
Selatan dan Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Saya
berharap para inspektur mendapatkan pengetahuan yang
mendalam tentang inspeksi keselamatan ketenagalistrikan
dan gas sehingga pengetahuan ini dapat diterapkan dalam
lingkup pekerjaan," ungkap Andy.
Sebelum menutup sambutannya, Andy mengucapkan
terima kasih kepada MOTIE, Korea Electrical Safety
Cooperation(KESCO), dan Korea Gas Safety Cooperation
(KGS) karena berbagi pengetahuan melalui workshop ini.
Andy berharap kerja sama antara Indonesia dan Korea
Selatan dapat terus berlanjut di masa mendatang, serta
keselamatan ketenagalistrikan dan gas dapat tercapai untuk
instalasi yang aman, andal, dan ramah lingkungan.
Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Korea untuk
Indonesia Yangtaek Moon saat memberikan sambutan
mengungkapkan bahwa Korea Selatan bahagia dapat
berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan Indonesia.
Dia berharap dengan adanya workshop ini, Indonesia tidak
mengulangi kesalahan yang dulu dilakukan Korea Selatan
terkait keselamatan ketenagalistrikan dan gas. (AMH)

Keamanan instalasi listrik di area publik
sangat penting untuk menghindari
resiko yang bisa ditimbulkan, seperti
sengatan listrik. Sebagai bagian dari
workshop "Electrical and Gas Safety
Management
Workshop"
antara
Indonesia dan Korea Selatan yang
dilangsungkan selama lima hari sejak
Senin lalu, Ditjen Ketenagalistrikan
mengadakan
kunjungan
lapangan
untuk meninjau keamanan instalasi
ketenagalistrikan di Ruang Publik
Terpadu
Ramah
Anak
(RPTRA)
Kalijodo, Kamis (14/12). Kegiatan ini
dilakukan untuk sharing knowledge
antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan
Korea Electrical Safety Cooperation
(KESCO) terkait inspeksi instalasi
ketenagalistrikan di area publik.
Ada beberapa hal yang ditinjau
dalam kegiatan tersebut. "Jadi yang
kita lihat tadi adalah panel board
tegangan rendah. Kita cek jalur suplai
listrik dari PLN ke lampu jalan, ke
perkantorannya, ke peralatan yang ada
di taman. Dilihat terkait grounding-nya,
bagus tidak koneksinya," Ario Panggi
selaku Koordinator Pejabat Inspektur
Ketenagalistrikan (PIK) menjelaskan.
Metode inspeksi di Indonesia dan
Korea Selatan hampir sama, yakni
inspeksi visual, uji fungsi peralatan,
cek grounding, dan cek kualitas isolasi.
Meskipun demikian, Ario melanjutkan,
ada beberapa perbedaan antara sistem
grounding di Indonesia dan Korea
Selatan.

Ditjen Ketenagalistrikan dan KESCO meninjau keamanan instalasi ketenagalistrikan di Ruang
Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Kamis (14/12).

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
DAN KESCO
Tinjau Instalasi
Ketenagalistrikan di Area Publik

Dari
RPTRA
Kalijodo,
kegiatan
dilanjutkan ke Unit Pembangkitan (UP)
Muara Karang untuk inspeksi terkait
diagnosis suatu peralatan tenaga listrik.
Ada dua proses yang dilakukan, yakni
partial discharge dan power quality.
"Partial discharge untuk mengetes
kualitas isolasi. Kalau partial discharge
jelek, isolasi jelek jadi peralatan harus
diganti sebelum terjadi gangguan
nantinya. Jadi diagnosis ini dilakukan
sebagai tindakan preventif. Power
quality untuk mengetahui kualitas daya
yang ditransfer dari sisi tegangan,
frekuensi, dari sisi harmonizer dan
lainnya," ungkap Ario.

Dalam pre-meeting sebelum kunjungan
lapangan,
Teddy
Sutendi
selaku
Manajer Enjiniring & Quality Assurance
PT PJB UP Muara Karang memaparkan
proses kelistrikan di Indonesia mulai
dari pembangkit, transmisi, hingga
distribusi. Teddy juga memperkenalkan
struktur organisasi PT PLN (Persero)
dan kegiatan di UP Muara Karang.
(AMH)
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Kunjungi Labuan Bajo, Dirjen Gatrik Pastikan
Infrastruktur Listrik Wisata Komodo

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau infrastruktur ketenagalistrikan di Labuan Bajo, Kabupaten
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/1) hingga Sabtu (26/1). Dirjen didampingi Sesditjen Agoes
Triboesono dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bag Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Djoko Rahardjo Abu Manan
meninjau kondisi kelistrikan di daerah wisata itu. Mendarat Jumat (26/1) di Bandar Udara Komodo, Dirjen beserta
rombongan langsung mengunjungi proyek PLTMG Flores 20 MW atau PLTMG Rangko.
Dalam kunjungan tersebut Andy berpesan agar PLN dan mitra pembangunan dapat bekerja serius sehingga target
COD bulan Mei 2018 dapat tercapai. Fokus pemerintah menurut Andy adalah memastikan kondisi kelistrikan di
Indonesia Timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur dapat membaik. "Karena RE (rasio elektrifikasi) daerah
ini masih cukup rendah," ungkap Andy.

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau infrastruktur
ketenagalistrikan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur, Jumat (25/1) hingga Sabtu (26/1).

Sabtu (27/1) Dirjen bertolak mengunjungi PLTD Pulau Rinca
di Manggarai Barat. Pulau Rinca ini dihuni sekitar 1.500
komodo yang berdampingan dengan penduduk. Selain
mengunjungi PLTD Rinca yang memiliki daya mampu 80
KW, Dirjen juga berdialog dengan masyarakat setempat.
Ia berpesan kepada masyarakat Pulau Rinca bahwa selain
akan terus meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan, ia
akan menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Rinca yang
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membutuhkan perbaikan dermaga kepada instansi terkait.
Labuan Bajo merupakan salah satu Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan Presiden Jokowi
dalam Perpres 3/2016. Pemerintah melalui kementerian
ESDM terus berupaya meningkatkan infrastruktur kawasan
pariwisata yang akan menjadi tujuan pariwisata kelas dunia
ini. (PSJ)
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Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen meningkatkan
pelayanan publik dengan membuka saran dan masukan
terhadap pelaksanaan pelayanan yang sudah dilakukan
selama ini. Ditjen Gatrik terus melakukan langkah-langkah
perbaikan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan
meningkatkan peran badan usaha dalam pelaksanaan
pelayanan,
penyederhanaan
regulasi
perijinan/non
perijinan, dan penerapan pelaksanaan pelayanan publik
secara daring (on-line). Hal tersebut disampaikan Direktur
Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad
saat membuka Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Teknik
Ketenagalistrikan yang dilaksanakan di kantor Ditjen
Gatrik, Senin (18/12).
Acara yang mengundang seluruh pemangku kepentingan
bidang teknik ketenagalistrikan tersebut dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan dengan meminta masukan dan
membagikan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang dilakukan selama ini. "Adanya survey
kepuasan pelanggan menjadi indikasi bahwa Direktorat
Jenderal merupakan pelayan masyarakat dan bukan
sebagai penguasa," ungkap Munir. Selanjutnya Munir
berharap agar badan usaha penunjang tenaga listrik
dapat melakukan survey kepuasan pelanggan untuk
mendapatkan masukan dalam meningkatkan pelayanan
publik yang telah mereka lakukan.

Warta Kita

yang besar dalam pemberian pelayanan publik di bidang
keselamatan keselamatan ketenagalistrikan. "Kami berharap
agar badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dapat
menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya dengan
penuh rasa tanggung jawab," ujar Munir. Harapan pemerintah
adalah badan usaha dapat tumbuh semakin besar, kompeten,
dan professional sehingga dapat memberikan pelayanan
yang yang semakin meningkat kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu disampaikan juga bahwa pelayanan
yang dilakukan Ditjen Ketenagalistrikan membawa perubahan
peringkat Indonesia pada hasil survey Bank Dunia pada ease
of doing business. "Posisi kita naik dari peringkat 61 pada
tahun 2016 menjadi peringkat 49 pada tahun 2017, artinya,
pelayanan tenaga listrik di Indonesia semakin mudah,"
ungkap Munir. Hal tersebut disebutnya tidak dapat lepas
dari peran badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam
meningkatkan layanan tenaga listrik di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut dipresentasikan mengenai
standar pelayanan terkait Sertifikasi Laik Operasi
(SLO) Online, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan (SKTTK), dan Sertifikasi Badan Usaha
(SBU) Ketenagalistrikan Online oleh masing-masing
Kasubdit yang menangani pelayanan dengan Kepala Bagian
Umum, Kepegawaian dan Organisasi Tanty Wijayani sebagai
moderator. (PSJ)

Menurut Munir, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik,
sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, diberi peran

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Teknik Ketenagalistrikan
di kantor Ditjen Gatrik, Senin (18/12).
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Masamichi Hashiguchi juga mendukung teknologi yang lebih
bersih dalam pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi.
Menurutnya, daripada menghindari pemanfaatan batu bara,
lebih baik memikirkan cara agar teknologi yang dipakai
dapat membantu mengurangi emisi karbon.
Terkait pengurangan emisi karbon, Kepala Subdirektorat
Perlindungan Ketenagalistrikan Benhur P.L. Tobing dalam
paparannya menyebutkan bahwa di masa mendatang,
pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara
di Jawa akan menggunakan teknologi High Efficiency Low
Emission (HELE) atau CCT seperti super critical (SC) boiler
dan ultra super critical (USC) boiler.
"Ada delapan lokasi pembangkit listrik berbahan bakar
batu bara di Jawa yang akan dikembangkan menggunakan
USC boiler dengan total kapasitas 10,900 MW dan enam
lokasi di Jawa dan Sumatera yang akan dikembangkan
dengan SC boiler dengan total kapasitas 5,499 MW," Benhur
menjelaskan. Saat ini, kata Benhur, ada empat pembangkit
di Indonesia yang menggunakan SC boiler, yakni PLTU Paiton
3, PLTU Cirebon, PLTU Adipala, dan PLTU Banten (PT LBE).
Dalam seminar ini diperkenalkan teknologi baru yang lebih
bersih dan ramah lingkungan untuk pembangkit listrik.
Selain itu, ada pula pameran dari pihak pemerintah dan
swasta yang melengkapi jalannya seminar CCT ini. Ditjen
Ketenagalistrikan turut andil dalam pameran dengan
memperkenalkan kebijakan dan regulasi terbaru bidang
ketenagalistrikan. (AMH)
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka
Clean Coal Technology (CCT) Seminar
di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (18/1).

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mendorong
munculnya Program 35.000 MW. Program ini diharapkan
dapat meningkatkan rasio elektrifikasi serta menyokong
ketahanan energi di Indonesia. Di samping itu, program
yang digagas oleh Presiden Joko Widodo ini juga mendukung
pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan kerja serta
menggerakkan industri dan komunitas setempat. Sebagian
besar program ini masih mengandalkan pembangkit listrik
berbahan bakar batu bara. Pemerintah Indonesia menyadari
dampak yang dapat ditimbulkan olehnya terkait peningkatan
karbon emisi dan perubahan iklim. Oleh karena itu,
pemerintah berkomitmen untuk menerapkan pengembangan
teknologi yang ramah lingkungan pada pembangkit listrik.
"Hingga 2025, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara
masih mendominasi bauran energi Indonesia, yakni sekitar
50%. Akan tetapi, pertimbangan lingkungan akan tetap
menjadi komitmen pemerintah dengan menerapkan teknologi
ramah lingkungan," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan
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Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat membuka Clean Coal
Technology (CCT) Seminar di Hotel Pullman Jakarta, Kamis
(18/1). Seminar ini diselenggarakan oleh Japan Coal Energy
Center (JCOAL) dan didukung oleh Ditjen Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Munir menyampaikan bahwa ketersediaan batu bara yang
cukup melimpah dan nilainya yang ekonomis dibutuhkan bagi
pengembangan kelistrikan di Indonesia. Negara-negara di
ASEAN juga memiliki pandangan yang sama bahwa batu bara
masih penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor
ketenagalistrikan. Dengan demikian, Munir melanjutkan,
ASEAN mendukung pemanfaatan batu bara pada pembangkit
listrik sebagai sumber energi primer yang terjangkau, cukup
dalam jumlah, dan mudah untuk ditransportasikan.
"Pemerintah Indonesia mendukung pemahaman yang lebih
baik atas batu bara serta pendekatan yang lebih bersih untuk
meningkatkan citra batu bara melalui promosi teknologi batu
bara bersih (CCT)," ungkap Munir.
Senada dengan Munir, Senior Executive Director JCOAL
Buletin Ketenagalistrikan| Maret 2018 |
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Ditjen Gatrik Tetapkan Pedoman Standar
SKTTK untuk Asesor Ketenagalistrikan

Ditjen ketenagalistrikan Kementerian
ESDM telah menetapkan Pedoman
Standar Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan
(SKTTK)
untuk
Asesor Ketenagalistrikan, pedoman
tersebut merupakan hasil Forum
Konsensus yang dilaksanakan pada
tanggal 30 November 2017. Pedoman
tersebut ditetapkan melalui Keputusan
Dirjen
Ketenagalistrikan
nomor
447K/24/DJL.4/2017 Tahun 2017.
Dalam pembekalan kepada sekitar
seratus
asesor
ketenagalistrikan
Kamis (25/1), Dirjen Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng menyampaikan
bahwa Pedoman SKTTK tersebut telah
mengemas Standar Kompetensi ke
dalam suatu Okupasi Jabatan pada
pekerjaan instalasi tenaga listrik
untuk jenjang kualifikasi kompetensi.

"Pada
Tahun
2018
ini,
telah
direncanakan untuk menyusun SKTTK
yang dikemas ke dalam Okupasi
Jabatan untuk jenjang kualifikasi
kompetensi level tujuh sampai dengan
level sembilan" ujar Andy. Hal ini
menurutnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri
ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Standardisasi
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan.
"Dengan
pengemasan SKTTK ke dalam Okupasi
Jabatan, maka penerbitan Sertifikat
Kompetensi
harus
berdasarkan
Okupasi Jabatan," tegasnya.

Dijelaskan
Andy,
perubahan
paradigma
ketentuan
standar
kompetensi
pada
sub
sektor
ketenagalistrikan
memberikan
dampak
positif
diantaranya
memudahkan
seseorang
untuk
memilih Sertifikat Kompetensi yang
sesuai dengan jabatan pekerjaannya,
karena Sertifikat Kompetensi yang
semula berdasarkan unit SKTTK
akan menyulitkan seseorang untuk
memilih SKTTK yang sesuai dengan
pekerjaannya.
Selanjutnya
Andy
mengatakan
bahwa
pelaksanaan

Selanjutnya Dirjen memberikan pesan agar para asesor
memperhatikan tantangan yang harus dihadapi yakni
melakukan penyesuaian metodologi sertifikasi kompetensi
ketenagalistrikan agar dapat melaksanakan uji kompetensi
berdasarkan Okupasi Jabatan dan jenjang kualifikasi
kompetensi sampai level sembilan. "Tantangan ini,
semestinya dapat diselesaikan oleh para Asesor Kompetensi
yang tugasnya melaksanakan uji kompetensi terutama
untuk Asesor Kompetensi Utama dan Aseseor Kompetensi
Madya," kata Andy. Tantangan lain menurut Andy adalah
akan masuknya Tenaga Kerja Asing pada level kualifikasi
kompetensi lima sampai dengan delapan karena pesatnya
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini
menurutnya harus segera diantisipasi dengan melakukan
sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia pada level tersebut, karena
Sertifikat Kompetensi merupakan barrier dalam menyeleksi
Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia.

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menyampaikan Pedoman SKTTK ketenagalistrikan, Kamis (25/1).

Pada acara ini Andy N Sommeng menyampaikan secara
simbolis sertifikat kompetensi asesor ketenagalistrikan
jenjang kualifikasi madya dan utama. Setelah itu acra
dilanjutkan dengan pengarahan Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad dan pemaparan
mengenai Metodologi Uji Kompetensi sesuai Permen ESDM
Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan oleh kasubdit Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan Ferry Triansyah. (PSJ)

Ditjen ketenagalistrikan Kementerian ESDM telah menetapkan Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan (SKTTK) untuk Asesor Ketenagalistrikan Kamis (25/1).
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Regulasi Perizinan Sektor Ketenagalistrikan

Lantik Pejabat Fungsional, Dirjen Gatrik
Minta Aparatur Prioritaskan Pelayanan

Terus Disederhanakan

Regulasi Perizinan sektor ESDM, salah satunya sub sektor

Selanjutnya

ketenagalistrikan akan terus disederhanakan. Hal ini

menyampaikan empat regulasi yang saat ini dicabut adalah:

sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar investasi
semakin

membaik.

Menteri

ESDM

Ignasius

Jonan

menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers terkait
penyederhanaan perizinan di kantor Kementerian ESDM
Jakarta, Senin (5/2).
Jonan menyampaikan bahwa terdapat 32 regulasi sektor
ESDM yang dicabut sesuai dengan arahan Presiden.
"Salah

satu

arahan

adalah

mengurangi

perijinan,

mengurangi peraturan yang dipandang bisa mendorong
untuk kegiatan usaha dan investasi makin lama makin

Dirjen

Ketenagalistrikan

Andy

N

Sommeng

1. Permentamben No. 03.P/451/M.PE/1991
- Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
2. Peraturan MESDM No. 33/2008
- Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
3. Peraturan MESDM No. 04/2012
- Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN
(Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan
Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;

baik," ungkap Jonan. Dari total 32 regulasi yang dihapus,
sebanyak 4 regulasi dari sub sektor ketenagalistrikan, 11
dari migas, 7 pada minerba, 7 sub sektor EBTKE dan 3
peraturan pelaksanaan pada SKK Migas.
Jonan berjanji bahwa penyederhanaan ini akan dilakukan

4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No 02.P/451/M. PE/1991
- Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan
Masyarakat;

secara berkesinambungan. "Seminggu atau dua minggu
akan dikurangi lagi, supaya semakin lama kegiatan usaha

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng melantik Pejabat Fungsional Perencana Pertama dan
Pranata Humas Pertama di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Senin (15/1).

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meminta Aparatur
Sipil negara (ASN) Ditjen ketenagalistrikan memberikan
prioritas pada pelayanan kepada masyarakat. "Kita harus
menempatkan diri sebagai pelayanan atau abdi masyarakat
dengan memberikan pelayanan prima," kata Andy.

(sektor ESDM) itu semakin baik," ungkap Jonan.
Dalam

kesempatan

tersebut

Jonan

menyampaikan

bahwa langkah awal telah dilakukan kementerian ESDM
dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 2
tahun 2018 tentang pemberlakukan Wajib SNI bidang
ketenagalistrikan

yang

lebih

dahulu

mencabut

10

Peraturan menteri dan satu Keputusan Menteri dengan
menggabungkannya menjadi satu Peraturan Menteri
ESDM.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pada konferensi pers terkait penyederhanaan perizinan di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (5/2).
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Hal tersebut ia sampaikan saat mengambil sumpah janji
empat orang ASN Ditjen Ketenagalistrikan yang diangkat
menjadi Pejabat Fungsional Perencana Pertama dan Pranata
Humas Pertama di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Senin
(15/1). Dirjen Andy berharap para pejabat yang dilantik
dapat mendedikasikan dirinya sebagai pelayan negara dann
pelayanan masyarakat.
Pejabat Fungsional Perencana, kata Andy harus dapat
berperan dalam perencanaan dan memberikan masukan
dalam
rangka
peningkatan
kapasitas
infrastruktur
ketenagalistrikan.

"Kita mempunyai tugas menyelesaikan pelaksanaan program
35.000 MW dan peningkatan rasio elektrifikasi yang saat ini
sudah mencapai 94,91%, serta menyelesaikan perencanaanperencanaan publik lainnya" ujar Andy.
Terkait capaian rasio elektrifikasi ini, Dirjen Andy
menyampaikan bahwa kinerja Ditjen Ketenagalistrikan
dalam mencapai target rasio elektrifikasi mendapat apresiasi
dari banyak pihak, salah satunya dari Menteri ESDM. Menteri
menargetkan tahun 2019 nanti target rasio elektrifikasi bisa
ditingkatkan menjadi 99%.
Terkait
pejabat
fungsional
pranata
humas,
Andy
mengingatkan bahwa tugasnya adalah melakukan pelayanan
informasi dan kehumasan terutama yang berhubungan
dengan ketenagalistrikan. "Informasi penting yang dihasilkan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mohon agar dapat
disampaikan kepada masyarakat dan stakeholder," tegasnya.
Selanjutnya Ia berharap pegawai yang baru saja dilantik
mempunyai dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan
tugas pemerintahan ini, khususnya pada Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan sehingga mampu meningkatkan citra yang
baik untuk Kementerian ESDM. Andy juga menyampaikan
bahwa institusi ini mendapat berbagai apresiasi dari banyak
pihak, namun tantangan ke depan akan semakin berat,
sehingga para pegawai diharap bekerja lebih keras lagi.
Pejabat Fungsional yang dilantik dalam pelantikan tersebut
adalah:
- Perencana Pertama: Wisnu Pujiantoro, Fajar Rahmadhy,
dan Wachid Marindra Hary Setyawan.
- Pranata Humas Pertama: Agnes Tania (PSJ)
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Dirjen Ketenagalistrikan Tinjau
Pilot Project Meter Listrik Pintar LoRa di Bali

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau pilot project meter listrik pintar (smart meter) LoRa Selasa (6/2).

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meninjau pilot
project meter listrik pintar (smart meter) LoRa di Puri Gading,
Bali, pada Selasa (6/2) siang. Sebelumnya, Dirjen didampingi
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi melakukan pertemuan dengan Direktur Bisnis
Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Djoko
R Abu Manan, beserta jajaran di kantor PLN Ditribusi Bali guna
membahas teknologi LoRa 2-Way Hybrid Smart Meter yang
sejalan dengan program Bali Smart Eco Grid. Pengembangan
smart grid ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi yang
salah satunya dilakukan dengan mengimplementasikan
teknologi advance metering infrastructure (AMI). Sistem AMI
memungkinkan dilakukannya komunikasi dua arah dengan
meter.
Dengan teknologi LoRa, terjadi komunikasi dua arah dengan
meter. Sebagai contoh, pelanggan PLN dapat memantau
kondisi meteran listrik mereka tanpa perlu ke lokasi.
Pelanggan juga dapat mengisi ulang token listrik tanpa perlu
melakukan input ke dalam meteran listrik seperti yang selama
ini biasa dilakukan. Pelanggan akan mendapatkan notifikasi
dari sistem terkait hal tersebut. PLN juga mendapatkan
manfaat dari teknologi ini. Sebagai contoh, PLN dapat
mengubah status pelanggan dari prabayar ke pascabayar
secara remote.
Dirjen Ketenagalistrikan menyambut baik inovasi ini.
"Inovasi ini harus didorong," ujar Andy. Selain meningkatkan
efisiensi, inovasi ini akan mempermudah pelanggan dalam
mengakses meter listrik. Ada beberapa alasan memilih
teknologi LoRa untuk meter listrik pintar ini. Manajer PLN
Distribusi Jawa Timur Alam Awaludin menjelaskan bahwa
teknologi ini beroperasi serupa dengan jaringan telepon
selular, termasuk teknologi yang relatif sangat baru, serta
berbiaya rendah yang cocok diterapkan untuk pelanggan
rumah tangga PLN. (AMH)
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Digitalisasi untuk Efisiensi
Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng saat
menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional Keluarga
Alumni Ketenagalistrikan dan Elektro Universitas Indonesia (Kagatrik
UI), Kamis (8/2).

Pada era digital sekarang ini, sektor ketenagalistrikan
dituntut untuk ikut berbenah. Konsumen listrik akan
semakin cerdas untuk memanfaatkan listriknya se-efisien
mungkin. Untuk itu pemerintah dengan dukungan dunia
pendidikan seperti Universitas berkomitmen mengantisipasi
perkembangan digitalisasi tersebut.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng saat menyampaikan keynote speech pada
Seminar Nasional Keluarga Alumni Ketenagalistrikan dan
Elektro Universitas Indonesia (Kagatrik UI), Kamis (8/2),
di Kampus Fakultas Teknik UI Depok. Acara ini dihadiri
perwakilan mahasiswa tidak hanya dari UI saja, namun
juga beberapa universitas lain seperti UGM, ITB, UNDIP dan
beberapa universitas lainnya.
Menurut Andy, tema yang diangkat panitia yaitu Menyongsong
Era Digitalisasi Ketenagalistrikan: untuk Mewujudkan
Penyediaan Tenaga Listrik yang Efisien, Berkadilan, dan
Berkelanjutan disebut sangat relevan dengan kebijakan
pemerintah. Hadir dalam seminar tersebut, Dekan Fakultas
Teknik UI dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur,
Bali, dan Nusa Tenggara Djoko Abumanan.
Menurut Andy dunia digital memiliki tiga elemen dasar yaitu
data dan informasi digital, analisis digital, dan konektivitas.
Saat ini PT PLN telah menyikapi perkembangan tersebut
dengan membangun pilot project di Bali bernama LoRa
yang memungkinkan konsumen listrik dapat memantau
kondisi meteran listrik tanpa perlu ke lokasi. "Kemarin
saya mengunjungi pilot Project di Bali, (proyek ini) sangat
bermanfaat bagi pelanggan PLN," ungkap Andy.
Kedepan,
menurut
Andy
transformasi
teknologi
ketenagalistrikan termasuk digitalisasi akan berkembang
dengan sangat cepat. "Untuk itu kita semua harus
dapat mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan
tanggungjawabnya
masing-masing,
agar
penerapan
teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran negara dan rakyat kita," tutup Andy. (PSJ)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan keynote speech pada acara
Renewable Innovation Forum: Sustainable Off-Grid Electrification and Renewable Energy Oppotunities in Indonesia
Kamis (22/2).

Peluang Investasi Mini Grid- Off Grid
Terkait tema acara yaitu peluang pengembangan pembangkit
listrik minigrid-off grid dari energi terbarukan di Indonesia,
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes
Triboesono menjelaskan bahwa pengembangan mini grid
- off grid merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
melistriki perdesaan. Pemerintah memiliki tiga pendekatan,
yaitu mengembangkan jaringan ke pelosok-pelosok desa
yang masih terjangkau jaringan PLN, membuat minigridoffgrid untuk masyarakat yang rumahnya berdekatan di
suatuu wilayah, dan terakhir adalah penggunaan solar
home system/Individual system bagi masyarakat yang
rumahnya berjauhan. Pengembangan sistem ini disebutnya
cocok dikembangkan untuk masyarakat yang letaknya
jauh dari sistem PLN, namun berada dalam suatu wilayah.
micro grid-off off grid merupakan solusi paling efisien untuk
dikembangkan dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi,
terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal,
terpencil, dan perbatasan," ungkap Agoes.

Menteri ESDM pada Forum Energi Terbarukan:

Tugas Utama Pemerintah Pastikan Energi Berkeadilan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan kembali menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah
memastikan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Pengembang pembangkit listrik swasta memiliki tugas
mengolah kekayaan alam menjadi energi, sedangkan
tugas utama Kementerian ESDM adalah memastikan energi
tersebut berkeadilan.

Jonan menyampaikan bahwa wujud suatu keadilan di sektor
energi adalah tidak hanya tersedia dengan baik, namun
tarifnya juga harus terjangkau masyarakat. "Saya jelaskan
bahwa saat ini dunia semakin kompetitif. Tugas saya
adalah bukan untuk membuat perusahaan mendapatkan
untung kecil, tugas Pemerintah adalah agar di sektor
ketenagalistrikan terwujud suatu keadilan," tandas Jonan.

Hal tersebut disampaikan Jonan saat menyampaikan keynote
speech acara Renewable Innovation Forum: Sustainable OffGrid Electrification and Renewable Energy Oppotunities in
Indonesia Kamis (22/2), di Hotel Kempinsky Jakarta, Kamis
(22/2). Acara ini sendiri diselenggarakan oleh The Purnomo
Yusgiantoro Center, Kedutaan Besar Indonesia untuk
Bulgaria, serta International Power Supply (IPS), perusahaan
Bulgaria yang bergerak dalam bidang pengembangan dan
konversi teknologi energi.

Ia mengatakan bahwa para pengembang pembangkit
listrik, khususnya dari EBT agar memperhatikan harga
dan kualitas listrik yang diproduksi. Saat ini menurutnya
harga pembangkit listrik EBT telah kompetitif, terbukti
dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli listrik (Power
Purchase Agreement/PPA) dari EBT sebanyak 70 kontrak di
tahun 2017 lalu.
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"Tahun kemarin sangat menggembirakan, sekitar 1,2 giga
watt (GW) perjanjian jual beli listrik EBT telah ditandatangani.
Saya menjadi saksinya dan ini sangat mengggembirakan.
Kami mendorong lebih banyak lagi tahun ini, terutama
pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga
Panas Bumi," ungkap Jonan.

Saat ini pengembangan metode ini dipayungi oleh Peraturan
Menteri ESDM Nomor No. 38 tahun 2016 tentang Percepatan
Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil,
Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Melalui Permen
ESDM ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan
Koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha, yang saat
ini belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha lainnya.
(PSJ)
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Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Paparkan Kebijakan Melistriki
Desa Secara Off Grid

Menanggapi tantangan dan penolakan sejumlah elemen
masyarakat atas regulasi pemerintah terkait dengan
usaha pemanfaatan energi terbarukan yang dipandang
tidak layak secara ekonomi bisnis, Alihuddin memberikan
paparan dengan semangat dan emosional untuk menggugah
perhatian audiens bahwa melistriki daerah tidak boleh
tergantung hanya dari indikator Internal Rate of Return (IRR)
dan pertimbangan bisnis belaka. Alihuddin menegaskan
agar para pengusaha mengikuti dahulu peraturannya jangan
langsung dilawan.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul pada sesi panel kedua Renewable Innovation Forum Kamis (22/2)

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin
Sitompul hadir pada sesi panel kedua Renewable Innovation
Forum yang diselenggarakan oleh Purnomo Yusgiantoro
Center bekerjasama dengan Kedutaan Besar Bulgaria,
Kamis (22/2). Tema diskusi adalah tentang Renewable OffGrid Electrification yang dimoderatori oleh Jarman, Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan periode 2011-2017. Event ini
terselenggara sebagai forum berbagai stakeholder untuk
berbagi pengetahuan dan berdiskusi tentang regulasi,
kebijakan dan inovasi pemanfaatan energi terbarukan.
Dalam acara tersebut, Alihuddin banyak menjelaskan
tentang kebijakan terkait melistriki desa.
Pemaparan Alihuddin dibuka dengan amanat UUD
1945 yang selanjutnya penjabarannya melalui UU
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Dengan menampilkan gambar masyarakat Indonesia di
wilayah pedalaman dan terpencil, Alihuddin menekankan
bahwa itulah akar dari pemikiran Pemerintah Indonesia
untuk dapat melayani dengan mekanisme Permen ESDM No.
38/2016. Sejak 2016, belum ada pengusaha/investor yang
melihatnya layak secara ekonomis untuk dikembangkan
karena mendasarkan analisis kelayakannya dengan indikator
IRR. "Permen ESDM tersebut tidak akan feasible jika hanya
dilihat parsial dan keuntungan menjadi pertimbangan awal,"
ungkap Alihuddin.

Atas pertanyaan dari perwakilan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) yang menyampaikan bahwa KKP memiliki
Program Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah
untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan
nasional, diantaranya dengan membangun kawasan terpadu
pengelolaan hasil kelautan dan perikanan, apakah pendekatan
Permen dapat digunakan. Alihuddin menjawab dengan
ilustrasi bahwa bisnis tidak bisa dijalankan sendiri, harus
bekerjasama dan secara tegas menekankan bahwa itulah
salah satu contoh nyata pemanfaatan Permen dimaksud.
Alihuddin mengingatkan bahwa PLN sebagai instrumen
negara untuk penyediaan tenaga listrik tidak akan hidup jika
hanya mengandalkan usaha melistriki rumah permukiman,
untuk itu PLN juga memiliki konsumen industrial agar bisa
menghasilkan dan berkembang.
Di akhir acara, International Power Supply (IPS) Bulgaria
memperkenalkan perangkat Exeron sebagai solusi penyediaan
daya listrik di wilayah perpencil. (RBS)memperkenalkan
perangkat Exeron sebagai solusi penyediaan daya listrik di
wilayah perpencil. (RBS)

30/2007 tentang Energi dan UU 30/2009 tentang
Ketenagalistrikan dan aturan pelaksanaannya khusus terkait
pemanfaataan energi terbarukan yang menjadi pilihan
untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemanfaatan
tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
tenaga listrik khususnya untuk wilayah terpencil dan terluar
yang belum terlayani, agar masyarakat secara adil dapat
menikmati listrik yang cukup secara kuantitas, berkualitas
baik, dan terjangkau. Alihuddin juga menegaskan amanat
Menteri ESDM Ignasius Jonan bahwa Pemerintah Indonesia
sangat menekankan agar tarif tenaga listrik yang sampai ke
masyarakat harus terjangkau, dan diantara caranya adalah
menekan harga energi primer dan peningkatan efisiensi.
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy N Sommeng, melantik 18
pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis (22/2).
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Strategi Pemerintah

Capai Rasio Elektrifikasi 99% di Tahun 2019

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin
Sitompul, Rabu (28/2), menjadi pembicara dalam webinar
bertajuk "Aiming Zero Darkness before 2030 in ASEAN".
Alihuddin memaparkan strategi Pemerintah Indonesia
melistriki nusantara, termasuk upaya mencapai target rasio
elektrifikasi 99% di tahun 2019.

webinar ini adalah David Allen dari Spectrum yang berbicara
tentang kondisi kelistrikan di Myanmar, Atiek Puspa Fadhilah
dari EnDev Indonesia GIZ Germany, dan Aloysius Damar
Pranandi dari ASEAN Center for Energy (ACE). Webinar yang
diikuti sekitar 70 peserta yang terhubung melalui internet
ini dimoderatori oleh Melati Wulandari dari ASEAN-German
Energy Programme (AGEP). (AMH)

"Sampai 2017, rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 95,35%.
Ini lebih tinggi dari yang ditargetkan untuk tahun 2017,
yakni 92,75%. Angka rasio elektrifikasi Indonesia berhasil
melampaui target secara terus-menerus sejak 2010," ungkap
Alihuddin. Meskipun demikian, lanjutnya, pemerintah masih
memiliki kendala untuk melistriki wilayah timur Indonesia
seperti Papua dan Nusa Tenggara. Hal ini disebabkan
karena jumlah penduduk yang tersebar, area yang luas, dan
minimnya infrastruktur di wilayah tersebut.

Purnatugas, Pesan Alihuddin Sitompul:

Jaga Integritas

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan melepas
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin
Sitompul menuju masa purnatugas, Rabu (28/2), di
Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Gatrik.
Acara yang berlangsung informal tersebut dihadiri oleh
Pejabat Eselon II Ditjen Gatrik, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan, pejabat struktural serta
pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.
Dirjen Ketenagalistrikan berhalangan hadir karena tugas
luar kota.

Selama hampir tiga tahun menjabat sebagai Direktur
Pembinaan Program Ketenagalistrikan sejak Mei 2015,
Alihuddin telah memberikan capaian-capaian yang
nyata. Alihuddin berkontribusi dalam meningkatkan rasio
elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi tahun 2017 sebesar
95,35%. Angka ini meningkat 4,19% dari tahun 2016 dan
mencapai kenaikan sebesar 2,6% dari target Rencana
Strategis (Renstra) untuk tahun 2017 sebesar 92,75%.
Selain itu, investasi subsektor ketenagalistrikan tahun 2017
adalah sebesar 9,06 Miliar US$ atau meningkat sebesar

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia
adalah melistriki daerah perdesaan. Rasio elektrifikasi
desa di Indonesia hingga 2017 sebesar 97,10%. Masih ada
sekitar 2.300 desa yang masih belum memiliki akses listrik.
Alihuddin menjelaskan pemerintah berkomitmen melistriki
daerah perdesaan melalui tiga pendekatan.
Pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui
program listrik perdesaan PT PLN (Persero). Ini dikembangkan
utamanya apabila masyarakat atau beban berada di dekat
sistem kelistrikan. Pengembangan interkoneksi jaringan
transmisi dilakukan untuk mendapatkan beban yang lebih
baik.
Kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar
dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang
dilakukan Pemerintah adalah memberikan pra-elektrifikasi,
melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
(LTSHE).
Ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi
listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah,
cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan microgrid off grid. Cara ini digunakan Pemerintah melalui usaha
penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan Peraturan
Menteri ESDM 38/2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang
tinggal di desa belum berkembang, terpencil, pulau terluar
atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi
yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh Pemerintah.
Pengembangan sistem ini lebih mengutamakan pemanfaatan
sumber energi terbarukan untuk pembangkit listriknya.
Selain Alihuddin, pembicara lainnya yang turut serta dalam
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Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan melepas Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin
Sitompul menuju masa purnatugas, Rabu (28/2),

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul,
pada webinar bertajuk "Aiming Zero Darkness before 2030 in
ASEAN". Rabu (28/2).

Dalam acara tersebut, Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi mengungkapkan
kesan pesannya terhadap sosok Alihuddin. Alihuddin dinilai
sebagai sosok pekerja keras dengan komitmen tinggi
sebagai abdi negara. "Mudah-mudahan komitmen dan
konsistennya beliau masih tetap menjadi inspirasi kerja
kita ke depan," ujar Hendra.
Saat menyampaikan sambutannya, Alihuddin mengatakan
integritas harus dijaga. "Jabatan jangan karena lobi. Sekali
kena lobi, integritas akan terganggu. Apalagi sekarang
harus assessment. Semua berbasis kemampuan,"
Alihudddin mengingatkan.

11,71% dari tahun 2016.
Capaian lainnya adalah penambahan pembangkit yang
Commercial Operation Date (COD) tahun 2017 sebesar
1.063,18 MW, sehingga kapasitas terpasang nasional
sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 60.786 MW.
Konsumsi listrik per kapita tahun 2017 adalah sebesar
1.021 kWh per Kapita. Dan, sampai dengan akhir 2017,
ada 79.808 desa yang terlistriki dengan rasio elektrifikasi
desa sebesar 97,10%. (AT/AMH)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan keynote speech dalam acara Energy Talk, Selasa (6/3).

Kementerian ESDM
Targetkan Rasio Elektrifikasi
99,9 Persen di Tahun 2019
Kementerian ESDM menaikkan target capaian rasio
elektrifikasi dari semula 97,5% menjadi 99,9% di
akhir tahun 2019. Hal tersebut dilakukan mengingat
capaian akhir tahun 2017 dapat mencapai 95,35%
atau meningkat lebih dari 4% dari tahun sebelumnya.
Dengan capaian tersebut, Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan optimistis target
rasio elektrifikasi yang telah direvisi tersebut dapat
terealisasi.
"Pertama kali dalam sejarah itu meningkatkan rasio
elektrifikasi lebih dari 4% dalam setahun," ungkap
Jonan. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan
keynote speech Energy Talk dengan tema Mendongrak
Rasio Elektrifikasi yang diselenggarakan Harian
Investor Daily di Jakarta, Selasa (6/3).
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Hadir pula pada acara tersebut Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, Direktur Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)
Rida Mulyana, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur
Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman, Direktur
Eksekutif APBI Hendra Sinadia, dan President Director Medco
Energi Hilmi Panigoro. Mereka menyampaikan paparan terkait
upaya yang dilakukan untuk mendongrak rasio elektrifikasi
melalui berbagai upaya. Pemimpin Redaksi Investor Daily
Primus Dorimulu didaulat menjadi moderator diskusi yang
berlangsung meriah tersebut.
Jonan menyampaikan bahwa untuk meningkatkan rasio
elektrifikasi, saat ini pemerintah fokus pada daerah-daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Namun menurutnya
hal tersebut tidak mudah karena lokasi rumah penduduk
yang sulit diakses. Kondisi tersebut banyak dijumpai di
daerah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Menurut Jonan, pemerintah telah mencoba berbagai
alternatif dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi, salah
satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya energi
baru dan terbarukan. "Tantangannya bagaimana membuat
tarif listrik dengan harga affordable," tuturnya. Jonan sendiri
telah menyampaikan komitmen Pemerintah bahwa tarif
tenaga listrik (TTL) tidak mengalami kenaikan hingga 2019.
"Keputusan ini merupakan wujud komitmen pemerintah
untuk menyediakan listrik yang berkeadilan sosial," ujarnya.
Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Andy N Sommeng mengungkapkan bahwa saat ini kita
telah masuk di dalam era yang disebut grid edge. Menurut
Andy terdapat tiga kecenderungan dari grid edge, yaitu
elektrifikasi, digitalisasi, dan desentralisasi.
"Jadi elektrifikasi semakin hari semakin penting, semakin
ke depan semakin penting, ke depan itu semua yang
menggerakkan ekonomi itu digerakkan listrik," kata Andy.
Selanjutnya dengan digitalisasi menurut Andy kita bisa
memperoleh listrik yang harganya affordable, semua bisa
lebih efisien, bisa terukur dan losses bisa diprediksi. Hal
terpenting ketiga menurutnya adalah desentralisasi.
"Desentralisasi adalah ini kaitannya bahwa ke depan itu akan
sulit membedakan produsen dan konsumen, artinya bahwa
yang tadinya produsen bisa juga menjadi konsumen, yang
konsumen pun bisa berubah menjadi produsen." tutupnya.
(AT/PSJ)
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Tarif listrik yang terjangkau merupakan salah satu cerminan
dari Trilema Energi. "Pemanfaatan dan pengelolaan energi,
khususnya energi listrik harus dilakukan secara seimbang
untuk memenuhi aspek energy security, energy equity, dan
environmental sustainability," ujar Andy.
Energy security adalah bagaimana kemampuan menambah
kapasitas dan peningkatan keandalan dan kualitas
pasokan listrik. Energy equity adalah menciptakan
aksesibilitas melalui peningkatan rasio elektrifikasi dan
harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan
environmental sustainability berkaitan dengan keberlanjutan
ketenagalistrikan nasional dengan menciptakan energi bersih
ramah lingkungan.

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng menjadi narasumber diskusi panel bersama Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dan
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran dalam seminar bertajuk "Menuju Indonesia Berdaulat Energi", Rabu (7/3).

Tarif Listrik Agar Terjangkau,
PLN Diminta Lakukan Efisiensi
Pemanfaatan Sumber Energi Primer
Guna mewujudkan tarif listrik yang terjangkau
bagi masyarakat, Pemerintah meminta PT PLN
(Persero) untuk melakukan efisiensi agar biaya pokok
penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat kompetitif. Dirjen
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menyampaikan hal
tersebut dalam seminar bertajuk "Menuju Indonesia
Berdaulat Energi", Rabu (7/3), di Jakarta. Andy menjadi
narasumber diskusi panel bersama Anggota Komisi VII
DPR RI Satya Widya Yudha dan Anggota Dewan Energi
Nasional (DEN) Tumiran.
Andy menjelaskan perlunya PLN melakukan efisiensi
di operasi dan pemeliharaan, di jaringan distribusi dan
transmisi, serta efisiensi di energi primer.
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"Kita meminta PLN untuk melakukan efisiensi. Kalau
seandainya harga energi primer yang mempengaruhi
harga listrik tidak naik, itu bakal jauh lebih efisien,"
ungkap Andy.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi,
pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif listrik
hingga 2019. Untuk membantu PLN, pemerintah telah
menetapkan regulasi terkait harga jual beli tenaga
listrik yang mengatur harga beli listrik dari Independent
Power Producer (IPP) ke PLN. Tujuannya adalah agar
BPP PLN lebih rendah. Pemerintah juga telah mengatur
harga batubara (DMO) untuk PLN.

Terkait pemanfaatan sumber energi primer, Andy mengutip
Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrukan
yang menyatakan bahwa sumber energi primer yang
terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri
harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan
energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik
yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber energi primer
tersebut harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber
energi baru dan energi terbarukan dan diutamakan untuk
kepentingan ketenagalistrikan nasional.
Seperti diketahui, sesuai dengan Paris Agreement, Indonesia
memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan
hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional.
Arah kebijakan energi nasional Indonesia sesuai PP Nomor
79/2014 adalah bauran energi primer energi baru terbarukan
(EBT) paling sedikit 23% di tahun 2025 sepanjang
keekonomiannya terpenuhi. (AMH)
Buletin Ketenagalistrikan|Maret 2018|
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Jabar Targetkan RE 100%

Akhir Tahun 2018
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Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Barat hingga akhir
Tahun 2017 telah mencapai angka 99,87%. Capaian ini lebih
besar dari rata-rata nasional (95,35%). Tahun ini target RE
Jawa Barat adalah 100%. Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Munir Ahmad yang menghadiri Peresmian
Jabar Caang 2018 - Menuju rasio Elektrifikasi 100%
mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
peningkatan rasio elektrifikasi. Peresmian ini diselengarakan
di lapangan desa Sukalilah, kecamatan Sukasari, Kabupaten
Garut, Rabu (7/3). Sebagai informasi, sudah delapan tahun
Dinas ESDM Jawa Barat menganggarkan dana untuk program
listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat
tidak mampu.

Dalam sambutannya, menyampaikan menyampaikan bahwa realisasi pembangunan listrik perdesaan secara nasional
pada tahun 2017 meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.547,69 kms, Jaringan Tegangan
Rendah (JTR) sepanjang 4.572,47 kms, dan Gardu Distribusi berkapasitas total 176,42 MVA. Capaian pembangunan
Listrik Perdesaan di Provinsi Jawa Barat sendiri pada tahun 2017 meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Menengah
(JTM) sepanjang 167.88 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 445.42 kms, Gardu Distribusi dengan
kapasitas 10,85 MVA.

Munir menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tiga
pendekatan untuk melistriki masyarakat di perdesaan.
Langkah pertama adalah ekspansi atau perluasan jaringan
listrik melalui program listrik perdesaan. Program ini
dikembangkan untuk masyarakat yang berada tidak jauh
dari jaringan listrik PT PLN (Persero). "Langkah kedua, bagi
masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya
jauh dari instalasi listrik PLN, Pemerintah membagikan
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)," ungkap Munir.
Langkah ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari
instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu
wilayah, cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan
micro-grid off grid.

untuk melistriki 23.248 Rumah Tangga di 18 Kabupaten
dan 3 kota. Tahun ini program instalasi listrik gratis ini akan
berlanjut melalui program 'Jabar Caang Tahun 2018' yang
akan melistriki 12.073 rumah tangga.
Melalui kegiatan positif ini Munir berharap dapat terjalin suatu
sinergi antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan, khususnya dalam melistriki perdesaan.
"Kami harap program-program Pemerintah Provinsi Jawa
Barat khususnya di sektor ketenagalistrikan dapat menjadi
contoh bagi Provinsi lain di Indonesia," tutup Munir. (PSJ)

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan bahwa RE Jawa
Barat 10 tahun lalu masih berkisar di angka 65%. Ia pun
mengajak para stakeholder untuk membantu mewujudkan
RE Jabar 100% dengan menggangarkan dana-dana
CSRnya untuk membantu instalasi listrik masyarakat
yang tidak mampu. Pada tahun 2017 lalu, Pemprov Jabar
menganggarkan dana

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad memberikan sambutan dalam acara Peresmian Jabar Caang 2018 yang
diselengarakan di lapangan desa Sukalilah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Garut, Rabu (7/3).
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Program 35.000 MW
Masih Sesuai Target

Program 35.000 masih berjalan sesuai
target. Demikian disampaikan Dirjen
Ketenagalistrikan Andy N Sommeng dalam
sebuah talkshow, Kamis (8/3), di Studio
JakTV, Jakarta. Andy mengungkapkan,
sampai dengan status Februari 2018,
proyek yang telah memasuki tahap
operasi (COD) sekitar 4%, tahap
konstruksi sekitar 48%, telah kontrak/
PPA sekitar 35%, proses pengadaan
sekitar 10%, tahap perencanaan sekitar
3%. Selain Andy, narasumber talkshow
yang hadir adalah Anggota Komisi VII DPR
RI Tjatur Sapto Edy, Benny Pasaribu dari
Komite Ekonomi dan Industri Nasional,
serta pengamat energi Abdulrahim.

"Program 35.000 masih running on
the right track," tegas Andy.

Penyelesaian pembangkit terkesan baru sedikit (4%), ujar
Andy, namun apabila dilihat secara total, proyek yang telah
kontrak/PPA mencapai sekitar 87%, hanya tersisa 13% yang
belum kontrak/PPA. 4% proyek yang telah COD tersebut
sebagian besar terdiri dari PLTG/MG, PLTM dan PLTS karena
memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif
singkat (sekitar 12-24 bulan). Sedangkan 48% proyek yang
masih tahap konstruksi antara lain terdiri dari PLTGU, PLTU,
PLTP dan PLTA dimana persiapan proyek dan proses konstruksi
pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif
lama. Konstruksi pembangkit yang membutuhkan waktu
paling cepat adalah PLTD (6-12 bulan), PLTB dan PLTS (12
bulan), PLTG/PLTMG (12-24 bulan). Sedangkan konstruksi
pembangkit yang membutuhkan waktu lama adalah PLTP
dan PLTA (84 bulan).

Diakui Andy, ada beberapa hal yang menjadi kendala Program
35.000 MW, di antaranya adalah terkait Amdal hingga pembebasan
lahan. Andy melanjutkan, 35% proyek yang telah kontrak/PPA, saat
ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai
financial closing/effective date dimana untuk mencapainya harus
menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan
(Amdal/UKL/UPL). Sedangkan sisa 13% ditargetkan tuntas proses
pengadaannya tahun depan.
Namun demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) berupaya terus mendukung Program 35.000 salah satunya
dengan mengeluarkan peraturan untuk menciptakan iklim invetasi
yang sehat. Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Program 35.000 MW dengan melibatkan
kementerian/lembaga terkait untuk memfasilitasi penyelesaian
permasalahan yang menghambat, antara lain: perizinan, tata ruang,
dan pengadaan tanah dan memonitor kemajuan proyek. (SLR/AMH)

Menanggapi kekhawatiran mengenai over supply listrik
terkait Program 35.000 MW, Andy mengatakan bahwa
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus di depan
kurva. "Cadangan harus tersedia. Dibilang over supply, itu
bukan over supply tetapi cadangan atau reserve margin.
Reserve margin meningkatkan keandalan. Semakin besar
reserve margin, akan memperbaiki keandalan sehingga
tidak ada byarpet," Andy menjelaskan.

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi narasumber talkshow di Jak Tv,
Kamis (8/3).
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