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Tidak terasa pandemi Covid-19 sudah berjalan selama satu tahun. Pasti
banyak sekali perubahan atau adaptasi yang dilakukan oleh Sobat Gatrik
selama pandemi ini. Salah satu upaya untuk mencegah dan menghentikan
pandemi ini adalah program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sendiri telah berpesan agar seluruh
pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan turut membantu upaya
pemerintah dalam melawan pandemi Covid 19 dengan cara mengikuti
vaksinasi. Program vaksinasi ini merupakan upaya bersama untuk
melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
Selain menunggu program vaksinasi dilakukan secara merata, kami
mengajak pembaca yang budiman untuk tidak lupa menerapkan 5 M yaitu
memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga
jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas agar kita semua
tetap sehat dan terhindar dari covid-19.
Upaya Ditjen Ketenagalistrikan melawan Covid-19 menjadi Tajuk Utama
dalam Buletin Ketenagalistrikan edisi 65 Volume XVII kali ini. Selain itu,
pada Buletin Ketenagalistrikan edisi ini kami juga menghadirkan berbagai
artikel terkait percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB) yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada akhir tahun 2020
dan awal tahun 2021 ini.
Redaksi menerima artikel dari pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan yang
dapat disampaikan kepada kami melalui email infogatrik@esdm.go.id.
Selamat Membaca.
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Sharing Session Ditjen Ketenagalistrikan Mencoba
Melawan Covid-19, Sabtu (23/1/2021).

Menghadapi pandemi corona virus disease-19 (Covid-19)
yang belum ada tanda-tanda mereda, Ditjen Gatrik
menyelenggarakan Sharing Session Mencoba Melawan
Covid-19 yang diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga.
Acara yang dilaksanakan Sabtu (23/1/2021) malam
ini menghadirkan Dewi Puspitorini, Sp.P(K), MARS,
MH, Direktur Profesi Tenaga Kesehatan) RSPAD Gatot
Soebroto sebagai narasumber utama. Selain itu, acara
ini mengadirkan sharing dari empat pegawai Ditjen
Ketenagalistrikan yang telah sembuh dari Covid-19.

Selain materi dari dr. Dewi dalam acara yang dilaksanakan
melalui platform Zoom Webinar dan Youtube Channel ini juga
dilakukan sharing session dari empat orang karyawan Ditjen
Gatrik sebagai penyints covid-19. Empat orang tersebut
adalah Yunan Nashikin yang dulunya pernah terkonfirmasi
posiif dan melakukan isolasi mandiri di rumah, Mufatdhal
yang terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi di Wisma
Atlet, Candra Lita yang memiliki komorbid penyakit asma
dan harus dirawat di Rumah Sakit, serta Hery Wayudi yang
mengalami gejala cukup berat dan harus dirawat di ICU.

Dalam paparannya dr. Dewi menyampaikan bahwa gejala
yang dialami oleh orang yang terpapar Covid-19 ada berbagai
macam, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Melalui
pemeriksaan PCR Swab test dan foto rontgen /thorax dapat
diketahui derajat keparahan pasien covid-19. Pasien ringan
dan sedang untuk foto thorax mulai muncul bercak-bercak
putih, sedangkan untuk pasien berat akan tertutup oleh
bercak yang merupakan infeksi dari covid-19.

Beberapa pesan penting yang didapatkan dalam sharing
session tersebut antara lain: peningkatan imunitas
didapatkan dengan meminum banyak air putih, makan
dan sitirahat cukup, serta mengkonsumsi vitamin yang
dibagikan pada medical kit kepada seluruh pegawai Ditjen
Ketenagalistrikan. Beberapa pesan penting lainnya adalah
tidak panik sehingga bisa mengambil langkah yang tepat
ketika diketahui mengalami gejala, seperti langsung
memisahkan diri dengan keluarga dan menghubungi klinik
pratama Ditjen Ketenagalistrikan.

“Bagaimana kita bisa bernafas lega bila paru-paru kita yang
harusnya terisi udara, berisi bercak-bercak peradangan
karena inveksi virus,” ujarnya.
Melalui pemerikasaan CT-Scan Thorax menurutnya akan
lebih jelas bagaimana virus ini menginveksi paru-paru.
Untuk itu bagi yang terkena gejala, menurut dr. Dewi hal
terpenting yang harus dilakukan adalah keterbukaan
sehingga bisa ditelusuri, diketahui tingkat terinveksi, apakah
ringan, berat, atau sedang dan segera dilakukan upaya
penanganannya. Daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan
secara umum menjadi faktor yang mempengaruhi
kerentanan tubuh terhadap inveksi virus. Gaya hidup sehat
seperti olahraga dan berjemur disebutnya hal yang bisa
meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu asupan nutrisi
yang baik serta pola pikir positif membuat orang semakin
mudah menerapkan gaya hidup sehat sehingga tidak rentan
penyakit.
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“Yang paling penting adalah berpikir positif dan tidak panik
sehingga kita bisa megambil langkah-langkah yang tepat.”
Ujar dr. Dewi.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana
menyampaikan bahwa acara ini penting untuk diikuti seluruh
pegawai karena pandemi Covid-19 belum diketahui kapan
akan selesai. Untuk itu ia mengingatkan seluruh pegawai
untuk terus menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci
tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak dengan
cara menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas. Ia
berharap acara sharing session bersama keluarga ini dapat
dilanjutkan dengan topik-topik lsin seperti vaksinasi yang
akan dimulai tahun 2021 ini. (PSJ)

Tajuk Utama

Webinar “Pentingnya Vaksinasi Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19” yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis (12/2/2021).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana berpesan agar
seluruh pegawai Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan turut membantu
upaya pemerintah dalam melawan
pandemi Covid 19 dengan cara
mengikuti vaksinasi. Rida menuturkan
bahwa upaya vaksin ini merupakan
upaya yang dilakukan bersama untuk
melindungi diri sendiri, keluarga, dan
lingkungan masyarakat.
“Vaksin ini aman, efektif, halal, gratis,
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak
melakukan vaksin. Ini merupakan
tanggung jawab sosial kita sebagai
pelayan publik agar bangsa ini lebih
kuat dan kita bersama-sama bisa
bangkit untuk menjadi Indonesia yang
lebih maju,” ungkap Rida pada acara
sosialisasi “Pentingnya Vaksinasi
Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19”
yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan pada
Kamis, (12/2/2021) secara online
melalui webinar.
Kementerian ESDM menyelenggarakan
program vaksinasi terhadap seluruh
pegawai pada tanggal 12-16 Maret
2021 di Kantor Sekretariat Jenderal
ESDM, Jakarta. Vaksinasi Covid-19
merupakan salah satu upaya yang
dinilai paling efektif untuk mengatasi
pandemi COVID-19 yang masih terus
berlangsung. Vaksinasi merupakan
upaya dari Pemerintah untuk
melengkapi upaya pencegahan

penyakit COVID-19 selain terus
mengkampanyekan protocol kesehatan
yaitu memakai masker, mencuci
tangan, juga menjaga jarak dan
menghindari kerumunan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan
narasumber Vaksinolog, Dokter
Spesialis Penyakit Dalam dan Founder
IMUNI dr Dirga Sakti Rambe. Dirga
mengatakan vaksin merupakan zat
yang menstimulasi sistem imunitas
tubuh untuk menghasilkan kekebalan
terhadap suatu penyakit secara
spesifik.
“Simpelnya adalah, orang yang tidak
divaksinasi akan kebal setelah sakit
covid terlebih dahulu, namun orang
yang divaksin akan kebal tanpa harus
sakit atau terpapar covid 19 terlebih
dahulu, itulah pentingnya vaksin,”
ungkap Dirga.
Dirga menjelaskan bahwa hingga
saat ini, vaksinasi merupakan cara
pencegahan paling efektif karena hanya
vaksin yang membuat tubuh kita kebal.
Dan ia juga menyampaikan bahwa
Majelis Ulama Indonesia juga sudah
memberikan fatwa halal terhadap
vaksin sinovac yang diberikan di
Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad turut
hadir dalam sosialisasi tersebut. Munir
menyampaikan tujuan sosialisasi ini

adalah untuk meyakinkan pegawai
untuk melakukan vaksinasi dan upaya
apa saja yang dilakukan sebelum
melakukan vaksin.
“Harapan kami semoga sosialisasi
malam hari ini juga dapat memberikan
informasi yang lengkap dan
memberikan motivasi serta keyakinan
pada kita semua untuk siap di vaksin
Covid-19,” ungkap Munir.
Dokter Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Ulfa Nurul
Haidar pada kesempatan yang
sama menyampaikan tata cara
pelaksanaan vaksin Kementerian
ESDM. Ia juga mengimbau untuk
pegawai yang akan melakukan vaksin
agar mempersiapkan diri dengan
konsumsi makanan sehat, tidur cukup,
menghindari stress, dan berolah raga
dengan tidak berlebihan.
Pada sosialisasi tersebut, Rida terus
mengingatkan seluruh pegawai
untuk selalu melaksanakan protokol
kesehatan dimanapun berada.
“Vaksinasi tidak ditujukan untuk
membuat seseorang kebal total,
namun untuk mengurangi resiko gejala
saat terpapar. Untuk itu saya berpesan
untuk semua tetap laksanakan protokol
kesehatan,” tutup Rida. (UH)
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Di masa pandemi COVID-19, disiplin menjaga kesehatan diri
dan keluarga adalah prioritas utama. Pikiran yang positif
juga perlu dirawat karena dapat meningkatkan imun tubuh
sehingga terhindar dari penyakit. Direktur Jenderal (Dirjen)
Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut
dalam silaturahmi virtual Ikatan Keluarga Pensiunan
Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (IKAPELEB),
Senin (28/12/2020). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga
komunikasi, saling bertukar kabar, serta memberikan
dorongan kepada anggota IKAPELEB dalam menghadapi
situasi pandemi COVID-19. Forum silaturahmi ini dihadiri
oleh para pegawai purnabakti termasuk Ketua IKAPELEB
Alihuddin Sitompul.
Mengawali sambutannya, Rida mengingatkan pentingnya
menerapkan protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Ia menyebut Ditjen
Ketenagalistrikan juga menerapkan protokol kesehatan bagi
tamu yang berkunjung ke Ditjen Ketenagalistrikan.
“Sesuai arahan Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Ditjen Ketenagalistrikan menerapkan
berbagai syarat bagi para tamu atau pengunjung, salah
satunya wajib menunjukkan hasil rapid/swab test jika akan
berkunjung ke Ditjen Ketenagalistrikan,” ujar Rida.
Di samping 3M, Rida menyebut 3T (tracing, testing, dan
treatment) juga tak kalah penting untuk memutus rantai
penyebaran COVID-19. Ia lalu mengajak anggota IKAPELEB
untuk tetap bersemangat dan produktif meskipun di tengah

pandemi. Menurutnya, rasa semangat dan optimis ini sangat
mempengaruhi imun tubuh. pandemi. Menurutnya, rasa
semangat dan optimis ini sangat mempengaruhi imun tubuh.
Rida menambahkan, kegiatan produktif dapat dilakukan
dengan bergabung dalam asosiasi atau ikatan profesi
untuk mengisi kesibukan, juga memberikan masukanmasukan terhadap perbaikan kebijakan yang ada di Ditjen
Ketenagalistrikan dari sisi masyarakat maupun pelaku
usaha.
“Kami secara pribadi dan mewakili pimpinan Ditjen
Ketenagalistrikan sangat terbuka terhadap masukan dari
masyarakat, khususnya Bapak/Ibu anggota IKAPELEB yang
telah lebih dulu memiliki berbagai pengalaman dalam
menyusun aturan dan kebijakan di sektor ketenagalistrikan.
Kalau ada masukan, saya more than happy menerima
masukan dari Bapak/Ibu,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Rida memberikan dukungannya
terhadap kegiatan-kegiatan IKAPELEB. Ia berharap
silaturahmi antaranggota IKAPELEB dapat dilakukan secara
rutin.
“Saya senang kita bisa bersilaturahmi walaupun secara
virtual. Saya lebih senang lagi melihat Bapak/Ibu sehat juga
ceria. Kalau hati ceria, pikiran bahagia, badan juga sehat.
Mari kita saling memonitor berita dan mendoakan kesehatan
kita bersama,” pungkasnya. (AMH)

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan
sambutan dalam silaturahmi virtual Ikatan Keluarga Pensiunan
Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (IKAPELEB), Senin
(28/12/2020).
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Komitmen pemerintah untuk mewujudkan
energi bersih dan mengurangi
ketergantungan impor BBM terus
diupayakan. Salah satu cara yang
dilakukan pemerintah adalah dengan
mendorong penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Perwujudan komitmen tersebut dengan
dilaksanakannya Public Launching
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB) pada Kamis (17/12).
Public launching KBLBB ini dihadiri
secara daring oleh para Menteri Kabinet
Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga
Tinggi Negara, Kepala Staf Kepresidenan,
Gubernur seluruh Indonesia, pimpinan
BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi,
dan media yang menjadi unsur-unsur
pentahelix ekosistem KBLBB.

Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada Kamis (17/12).
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”Kementerian ESDM sebagai
penanggungjawab tersedianya
energi di masyarakat, mendukung
program kendaraan listrik. Karena
dengan penggunaan kendaraan
listrik ini kita tidak hanya memikirkan
bagaimana penghematan penggunaan
BBM, namun kita juga memikirkan
keberpihakan pada lingkungan yang
lebih bersih demi anak cucu kita di
masa mendatang,” ujar Menteri ESDM
Arifin Tasrif.
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Indonesia
Luhut Binsar Panjaitan yang juga
berlaku sebagai Ketua Tim Koordinator
Percepatan KBLBB menyatakan bahwa
pelaksanaan perwujudan KBLBB di
Indonesia tidak bisa berjalan sendiri
namun memerlukan dukungan dari
berbagai pihak. Luhut meminta agar
Kementerian, Lembaga, dan juga
Pemerintah Daerah menjadi pioneer
dalam penggunaan KBLBB khususnya
kendaraan dinas di lingkup masingmasing unit.
Turut hadir Gubernur Bali I Wayan
Koster yang menjelaskan bahwa
Provinsi Bali berkomitmen dalam
penggunaan KBLBB diantaranya
dengan melakukan percontohan
penggunaan bus listrik di kawasan
strategis pariwisata nasional.
“Kebijakan ini sejalan dengan
filosofi dan kearifan lokal Bali untuk
membangun alam yang bersih dan

ramah lingkungan,” ungkap I Wayan
Koster.
Dalam acara Public Launching KBLBB
tersebut, Arifin melakukan dialog
tanya jawab dengan beberapa pihak
stakeholder yang turut mendukung
penggunaan KBLBB di Indonesia.
Diantaranya adalah Presiden Grab
Indonesia Ridski Kramadibrata. Ridzki
menyatakan bahwa Grab Indonesia
mendukung Public Launching
KBLBB dengan berkomitmen untuk
menggunakan 26.000 unit KBLBB
hingga tahun 2025 dalam ekosistem
Grab Indonesia.
Direktur Utama PT Wika Industri
Manufaktur Muhamad Samyarto
sebagai produsen motor listrik
Gesits juga menyampaikan bahwa
unit kendaraan yang direncanakan
diproduksi sampai Desember 2020
mencapai 2.650 unit kendaraan
dimana 2.507 unit sudah siap untuk
dikirimkan kepada pemesan unit. “Kita
terus meningkatkan produksi, dengan
peningkatan produksi maka kami akan
lebih kompetitif dari segi harga, namun
kami juga tidak mengabaikan kualitas
sehingga dapat diterima masyarakat,”
ujar Samyarto.
Blue Bird sebagai perusahaan
transportasi umum yang sudah
menggunakan beberapa mobil listrik
sebagai armada taksinya juga turut
hadir dalam acara ini.

“Kami berencana mendatangakan
10.000 unit taksi listrik hingga 2025.
Dan dari 30 kendaraan listrik yang
kami ujicoba, kami benar-benar bisa
membuktikan bahwa ada pengurangan
biaya maintenance dan beban BBM
terlihat pengurangannya,” ungkap Noni
Purnomo Direktur Utama PT Blue Bird
Tbk.
Larry Lim Presiden Direktur PT Oyika
Powered Solutions menyampaikan
bahwa Oyika sebagai penyedia baterai
kendaraan listrik menargetkan
investasi sebesar 30 juta USD pada
2021. Oyika juga akan bekerjasama
dengan produsen motor listrik lokal
untuk mempromosikan penggunaan
motor listrik. “Kami membagikan
teknologi penukaran baterai (swap
stations) kepada mitra lokal sehingga
kami dapat mengembangkan
infrastruktur yang lebih baik dan aman
di Indonesia,” ungkapnya.
Arifin sangat mengapresiasi pihakpihak yang berkomitmen mendukung
penggunaan KBLBB di Indonesia.
"Kita membutuhkan kerja yang luar
biasa dan sinergi yang baik dalam
mengimplementasikan Program
KBLBB agar tercapai target-target
yang telah ditetapkan. Kami berharap
Bapak dan Ibu terus dapat memberikan
kontribusi terhadap Program KBLBB
ini dengan segala aktivitas yang dapat
dilakukan," pungkas Arifin. (U)
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Pemerintah melalui inisiasi Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Arifin Tasrif melakukan Public Launching
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB),
Kamis (17/12). Hadir dalam acara yang diselenggarakan
secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Staf
Kepresidenan, Gubernur seluruh Indonesia, pimpinan
BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media
yang menjadi unsur-unsur pentahelix ekosistem
KBLBB. Melalui public launching ini, pemerintah
berkomitmen menggalang dukungan semua pihak
untuk menggunakan KBLBB dan mengurangi impor
Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Dasar pemikiran Program KBLBB tersebut 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,"
tutur Arifin.
Saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel
oil per day (bopd), kebutuhan BBM tersebut sebagian
besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan
kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada
BBM impor akan terus meningkat. KBLBB ini disebut
Arifin sebagai solusi atas persoalan tersebut.
Pada tahun 2030, berdasarkan skenario
awal grand design energi diproyeksikan
terjadi penghematan devisa akibat
pengurangan impor BBM setara 77 ribu
bopd yang dapat menghemat devisa
sekitar US$1,8 miliar dan menurunkan
CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.
Untuk mencapai kondisi tersebut,
jumlah kendaraan listrik tahun 2030
ditargetkan sekitar2 juta unit untuk
kendaraan roda-4 dan 13 juta unit
untuk kendaraan roda-2.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB), Kamis (17/12).
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Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara tersebut menegaskan
bahwa Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi
produsen KBLBB. Menurutnya banyak investor baik asing
maupun dalam negeri yang telah melirik potensi tersebut.

Salah satu Kementerian yang telah menggunakan KBLBB
sebagai kendaraan Dinas adalah Kementrian Perhubungan.
Pada 2021, Kemenhub akan mengalokasikan kendaraan
listrik sebanyak 100 unit yang akan digunakan untuk para
pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenhub.

"Potensi Indonesia sebagai produsen kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai sangatlah besar. Hal ini dibuktikan
dengan adanya beberapa investor asing yang telah
menanamkan sahamnya untuk memproduksi KBLBB,"
katanya.

“Kami dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar
fosil menjadi mobil listrik,” ucap Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi.

Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah
strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah
pandemi, sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan
kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas
polusi. Ia juga mengajak seluruh Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi
pionir penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan
operasional di lingkup instansi masing-masing.

Komitmen KBLBB dari berbagai instansi terus dikumpulkan
dan dijembatani oleh Kementerin ESDM. Saat ini sudah
disiapkan situs di alamat esdm.go.id/kblbb sebagai media
komunikasi dukungan berbagai pemangku kepentingan
terhadap KBLBB ini. Ke depan akan disiapkan Dashboard
Percepatan Program KBLBB yang dapat diakses oleh publik
dalam website tersebut. (PSJ)
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Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Tol Lintas Sumatera,
beroperasi di Rest Area Km 20 B, Ruas Bakaheuni - Kayu Agung.

Pengguna Kendaran Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB) yang melintasi Tol Lintas Sumatera dapat bernafas
lega, pasalnya sepanjang Tol Lintas Sumatera akan
dilengkapi infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Saat ini
telah ada satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) yang beroperasi, yakni di Rest Area Km 20 B, Ruas
Bakaheuni - Kayu Agung.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual
meresmikan SPKLU tersebut. Peresmian dilakukan di akhir
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur
dan Transportasi di Kawasan Merak-Bakauheni-Tol
Lampung, Selasa (26/1/2021)
Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinator
Percepatan KBLBB menyampaikan apresiasinya terhadap
PT PLN (Persero) yang telah mendukung percepatan
program KBLBB dengan membangun SPKLU di Indonesia.
Ia berharap program masyarakat dapat semakin antuasias
untuk beralih menggunakan KBLBB. Menurutnya, Indonesia
mampu bersaing dalam industri penyedia baterai untuk
KBLBB.
“Indonesia mempunyai potensi sebagai produsen lithium
terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok
(RRT), cadangan nikel kita yang beragam menjadikan
Indonesia tentu mampu bersaing di kancah ini,” ujarnya.
Penggunaan lithium disebut Luhut tidak hanya untuk baterai
kendaraan bermotor listrik saja namun dapat dimanfaatkan
sebagai energy stabilizer yang begitu penting bagi daerah
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pedalaman untuk dimanfaatkan sebagai pengganti energi
listrik di malam hari.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Wanhar yang hadir dalam peresmian
tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap PT PLN
(Persero) yang akan membangun infrastruktur SPKLU di Tol
Lintas Sumatera. Ke depan, direncanakan akan dibangun
SPKLU di Rest Area Rest Area Km 49 A Arah Palembang,
Rest Area Km 116 B Arah Bakeheuni, dan Rest Area Km 234
A Arah Palembang.
“Terima kasih khususnya kepada pihak PLN yang secara
bertahap telah merealisasikan penyediaan Infrastruktur
SPKLU secara nasional khususnya di jalur tol lintas
Sumatera. Ini adalah SPKLU yang ke-101 dan kita tunggu
SPKLU selanjutnya di seluruh pelosok negeri tercinta,”
ungkap Wanhar.
Sesuai data Kementerian ESDM , hingga saat ini telah
terbangun 101 unit Charging Station pada 73 lokasi yang
tersebar di beberapa area seperti SPBU, SPBG, perkantoran,
perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, maupun rest
area di sepanjang jalur tol. Sesuai ketentuan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020, PT PLN (Persero)
mendapatkan penugasan penyedian infrastruktur pengisian
kendaraan bermotor listrik dengan rencana penambahan
hingga 254.181 unit untuk 10 tahun ke depan oleh PLN
(Persero). Dengan semakin banyaknya SPKLU diharapkan
dapat menarik minat masyarakat beralih menggunakan
KBLBB. (PSJ)
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Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan dan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020.
Kementerian ESDM sudah melakukan Public Launching
KBLBB pada tanggal 17 Desember 2020. Berbagai instansi
telah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat
KBLBB, yaitu untuk penggunaan KBLBB sebanyak
757.139 unit kendaraan roda 2 dan 19.220 unit kendaraan
roda 4 sampai dengan tahun 2025.Dukungan terhadap
pembangunan ekosistem KBLBB juga diberikan oleh
Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi yang turut hadir dalam launching Charge.
IN mengatakan, “Kementerian Perhubungan telah
berkomitmen untuk mendukung program tersebut dengan
menerbitkan beberapa regulasi terkait KBLBB, salah
satunya terkait dengan kesiapan berbagai insfrastruktur
bidang pengujian tipe kendaraan bermotor.”
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif
pada launching aplikasi Charge.IN secara virtual, Jumat (29/01/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) mengapresiasi upaya PT PLN (Persero)
dalam mendukung KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai), salah satunya dengan menyediakan
aplikasi dalam mendukung pengisian KBLBB. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif pada launching
aplikasi Charge.IN secara virtual, Jumat (29/01/2021).
Charge.IN merupakan aplikasi charging pertama untuk
pengisian di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU). Aplikasi tersebut dibuat untuk seluruh proses
pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU. Aplikasi ini
digunakan untuk mengontrol dan memonitor pengisian
baterai mobil atau motor listrik di stasiun pengisian atau
SPKLU.
“Kami berharap PLN dapat terus mengembangkan teknologi
dalam aplikasi ini, salah satunya penambahan fitur dan
kemudahan metode pembayaran yang mempermudah
masyarakat dalam pengisian kendaraan listrik dan pada
akhirnya menarik minat masyarakat untuk beralih ke
KBLBB,” ungkap Rida.
Peluncuran aplikasi ini dilakukan untuk mendukung
percepatan program KBLBB seperti yang telah diamanatkan
2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor

Saat ini pemerintah sedang menyusun Grand Strategi Energi
Nasional. Dalam grand strategi tersebut, salah satu upaya
menghentikan impor BBM dilakukan dengan mendorong
program kendaraan listrik sebanyak 2 juta unit mobil dan
13 juta unit motor tahun 2030. Upaya tersebut diharapkan
dapat menggantikan konsumsi BBM sekitar 77 ribu barel per
hari, sehingga menurunkan emisi GRK sebesar 7,23 juta ton
CO2e.
Hingga saat ini telah terbangun 101 unit Charging Station
pada 73 lokasi yang tersebar di beberapa area seperti SPBU,
SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area
parkir, maupun rest area di sepanjang jalur tol.
Pemerintah menyambut baik berbagai upaya PLN dalam
mendukung percepatan infrastruktur KBLBB, salah satunya
dengan penambahan jumlah SPKLU di berbagai titik lokasi.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun
2020, PLN mendapatkan penugasan penyedian infrastruktur
pengisian kendaraan bermotor listrik dengan rencana
penambahan hingga 24.720 unit untuk 10 tahun ke depan
oleh PLN (Persero).
”PLN berharap kehadiran Charge.IN dapat mendorong
pergerakan penggunaan KBLBB ke depan menjadi lebih
massive sehingga pada akhirnya ketika kita semua
beraktifitas bersama-sama mengunakan KBLBB, maka akan
tercipta udara yang lebih bersih, lebih efisien, membawa
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih ramah
lingkungan dan modern,” ungkap Direktur Utama PLN
Zulkifli Zaini. (AT)
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Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) merupakan peluang bisnis yang harus
dimanfaatkan oleh produsen dalam negeri. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait
infrastruktur pengisian listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang
memberikan kemudahan pada investasi SPKLU.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin
Finahari saat meninjau pabrik perakitan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik
PT Bambang Djaja yang berlokasi di Ngoro Industrial Park, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,
Jumat (26/2/2021).
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat meninjau pabrik perakitan Stasiun Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU) milik PT Bambang Djaja di Ngoro Industrial Park, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (26/2/2021).

Ida menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan
dukungan bagi para pelaku usaha, diantaranya PT Bambang
Djaja untuk memproduksi infrastruktur pengisian kendaraan
listrik umum. Melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020
tentang Penyediaan Infrastuktur Pengisian Listrik untuk
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, pemerintah
mengatur standard dan safety, skema bisnis/mekanisme
bisnis, dan tarif SPKLU. Ida juga menyarankan agar PT
Bambang Djaja segera mengurus perizinan – perizinan yang
diperlukan terkait penyediaan SPKLU.
“Bambang Djaja dapat segera mengurus perizinan-perizinan
yang diperlukan terkait penyediaan SPKLU ini,” ujar Ida.
Direktur PT Bambang Djaja, Daud Prasetio menyampaikan
kesiapan perusahaan dalam memproduksi peralatan SPKLU
yang nantinya akan dipasang di berbagai lokasi di Indonesia.
Peralatan SPKLU produksi PT Bambang Djaja telah memiliki
3 tipe soket pengisian ulang, yaitu Type-2 untuk pengisian
Arus Bolak Balik, CHAdeMO untuk pengisian Arus Searah,
dan CCS2 untuk pengisian kombinasi Arus Searah dan Arus
Bolak Balik. Peralatan SPKLU produksi PT Bambang Djaja
saat ini telah siap dipasarkan.

“Kami juga meminta dukungan kepada Pemerintah dalam
percepatan penyediaan infrastruktur KBL BB, diantaranya
dengan mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku
silicon steel dan peralatan penunjang produksi SPKLU,” ujar
Daud.
Seperti diketahui, PT. Bambang Djaja, lebih dikenal sebagai
B&D Transformer, adalah produsen Power, Distribution, and
Instrument Transformer di Indonesia. Didirikan pada tahun
1985 di Surabaya, Indonesia, perusahaan terus unggul dan
melengkapi dirinya dengan teknologi terbaru, permesinan,
dan profesional berkualifikasi tinggi untuk melayani
permintaan transformator yang terus meningkat baik di
Indonesia maupun global.
Pada tahun 2016, PT Bambang Djaja telah berhasil menjadi
perusahaan “murni Indonesia” dengan kepemilikan saham
100% dalam negeri pertama yang pernah memproduksi
Trafo Daya dengan tegangan 150 kV. Perusahaan berencana
untuk terus tumbuh lebih lanjut, dengan rencana
peningkatan trafo daya hingga tegangan 500 kV dan juga
berpartisipasi sebagai produsen peralatan SPKLU di dalam
negeri. (NAW/PSJ)
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Pemerintah
Apresiasi Medco
Mempercepat
Ekosistem KBLBB

Electric Vehicle Ecosystem Virtual Launch yang digelar oleh PT Medco
Power Indonesia secara online pada Jumat (5/2/2021).

Pemerintah mengapresiasi PT Medco Power Indonesia
yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero) meluncurkan
Electric Vehicle Ecosystem dalam mendorong penggunaan
kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan. Hal ini
merupakan salah satu upaya untuk menjamin ketahanan
energi nasional dengan mendorong kemandirian energi
domestik melalui pengurangan ketergantungan impor BBM.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan, Wanhar pada acara Electric Vehicle
Ecosystem Virtual Launch yang digelar oleh PT Medco Power
Indonesia secara online pada Jumat (5/2/2021).
“Hal ini tentunya akan membawa dampak positif terhadap
penurunan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia
akibat impor BBM,” Ujar Wanhar mewakili Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana.
Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi
Jalan dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan konservasi
energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik.
Diharapkan program tersebut juga membawa kontribusi
besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan karena
kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara, sehingga
kualitas udara yang bersih dapat terjaga.
Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang energi
dan/atau badan usaha lainnya. Namun untuk pertama kali,
diberikan penugasan kepada PT PLN (Persero). PT PLN
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(Persero) juga dapat bekerja sama dengan badan usaha
lainnya untuk membangun SPBKLU (Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan Listrik Umum) dan SPKLU (Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum).
PT Medco Power Indonesia telah resmi masuk kedalam
ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan
meluncurkan program Electric Vehicle Ecosystem ini.
Sebagai langkah awal, Medco telah membangun satu unit
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di The Energy
Building, Jakarta.
“Ini bisa menjadi salah satu kontribusi nyata kami untuk
mendukung program pemerintah dalam mengakselerasi
pertumbuhan Electric Vehicle dan energi baru terbarukan
di indonesia. Harapannya bisa mendorong teknologi Electric
Vehicle yang lebih cepat,” ujar Direktur Utama PT Medco
Power Indonesia, Eka Satria.
Dalam bisnis ini, Medco tidak hanya menyediakan
SPKLU namun juga menyediakan one stop solutions yang
menyeluruh bagi kendaraan listrik, termasuk kendaraan
listrik dan ekosistem IT. Sejalan dengan komitmen
tersebut, Medco menandatangani MoU dengan tiga anak
perusahaannya dan juga Bank Mandiri demi percepatan
pemanfaatan teknologi kendaraan listrik.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyatakan siap berkolaborasi
bersama berbagai pihak guna mendukung tumbuhnya
ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"PLN siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk
mempercepat hadirnya ekosistem baru ini. PLN menyambut
baik langkah yang diambil oleh Medco untuk terlibat dalam
membangun ekosistem Electric Vehicle,” ucap Direktur
Mega Project PT PLN (Persero), M. Ikhsan Asaad.
Ikhsan menyatakan bahwa untuk membangun ekosistem
kendaraan listrik tidak bisa dilakukan terpisah-pisah,
sektoral, dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan
kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah
sebagai regulator, BUMN, dan badan usaha lain agar
ekosistem kendaraan listrik di Indonesia menjadi lebih besar.
Diharapkan dengan dibangunnya Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik kerjasama Medco dan PT PLN (Persero)
ini menjadi trigger positif bagi para pelaku usaha lainnya
untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur
kendaraan listrik sehingga dapat mendukung program
nasional.
“Kami sangat mengapresiasi PT Medco Power Indonesia
atas partisipasinya dalam penyediaan infrastruktur
pengisian listrik untuk KBLBB. Diharapkan kedepannya
juga akan terus terbentuk kerjasama-kerjasama lainnya
dalam penyediaan infrastruktur kendaraan listrik yang
dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di
Indonesia,” tutup Wanhar. (U)
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Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Dengan aturan baru ini, Pemerintah menetapkan
perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk
menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor
usaha.
"Setiap Kementerian dan Lembaga melakukan analisis
tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu
tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi sehingga dapat
mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta
dapat menciptakan kepastian usaha," jelas Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana, dalam Webinar Perizinan
Berusaha Ketenagalistrikan Pasca Pemberlakuan Undang
Undang Cipta Kerja, Rabu (24/3).
Secara umum peraturan ini juga mengatur pembagian
kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
serta pelaksanaan pengawasan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Rida menyampaikan substansi pengaturan pembagian
kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini
antara lain: kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, dan
kewenangan Pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau
persetujuan.
"Regulasi ini juga mengatur kewenangan Pemerintah
Provinsi pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum, kepentingan sendiri, serta jasa
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penunjang tenaga listrik untuk jasa penunjang tenaga listrik
yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber,"
ujar Rida.
Selain PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga telah
mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral. "PP ini mengatur tentang jenis perizinan
berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor, di mana
pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020," lanjut
Rida.
Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP ini mengatur
hal-hal sebagai berikut.
1.
Penyediaan dana dalam usaha penyediaan tenaga
listrik
2.
Pedoman penyusunan rencana umum
ketenagalistrikan
3.
Penetapan wilayah usaha
4.
Sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa
penunjang tenaga listrik
5.
Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
6.
Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
7.
Tanggung jawab konsumen dalam usaha penyediaan
tenaga listrik
8.
Perhitungan kompensasi atas penggunaan tanah
oleh pelaku usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik
9.
Keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik
operasi, standar nasional indonesia, dan sertifikat
kompetensi
10. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik
11. Pembinaan dan pengawasan
12. Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif. (DKD)
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Pemerintah terus melakukan upaya menciptakan iklim
bisnis ketenagalistrikan yang sehat, berkeadilan, dan
berkelanjutan di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara
lain menetapkan keekonomian tarif agar menarik investor,
mengatur pasar yang kompetitif agar dapat beroperasi
dengan efisien, dan memasukan keterlibatan publik dalam
proses penyusunan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari
mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada acara
Coffe Morning Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
(MKI), Rabu, (24/03/2020). Acara ini bertajuk “Bisnis
Ketenagalistrikan yang Sehat dan Berkeadilan” yang
dilakukan secara online melalui webinar.
Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero)
saat ini mengacu Permen ESDM Nomor 28 tahun 2016
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen
ESDM Nomor 3 Tahun 2020. Tarif tenaga listrik tersebut
dikelompokan menjadi 2 golongan, yakni golongan subsidi
(terdiri dari 25 golongan) dan golongan nonsubsidi (terdiri
dari 13 golongan). Untuk golongan tarif nonsubsidi, tarif
ditetapkan tidak naik (tetap) sejak tahun 2017, bahkan untuk
tarif tegangan rendah pernah mengalami penurunan pada
triwulan IV tahun 2020.
“Untuk mendorong kemudahan berusaha (Ease of Doing
Business), khususnya pada komponen getting electricity,
Pemerintah juga telah diwajibkan menetapkan tarif
pelanggan nonsubsidi satu bulan sebelum pelaksanaannya
agar dapat diumumkan oleh PLN kepada masyarakat,” ujar
Ida.
Selain subsidi dan kebijakan tarif tetap, Pemerintah juga
menyediakan stimulus ketenagalistrikan berupa diskon tarif

dan pembebasan ketentuan rekening minimum, biaya beban,
dan abonemen yang ditetapkan sejak April 2020 sampai
dengan Juni 2021.
Dalam mendukung efisiensi penyediaan tenaga listrik,
pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya penurunan
biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, yakni melalui
kebijakan harga energi primer pembangkit (batubara dan
gas), pengaturan harga pembelian tenaga listrik, dan
pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui
Specific Fuel Consumption (SFC) pembangkit dan susut
jaringan tenaga listrik. Kemudian upaya lain yang dilakukan
adalah optimalisasi energy mix pembangkitan dengan
mengurangi pembangkit BBM, serta pengendalian biayabiaya pembentuk BPP (fuel cost dan non-fuel cost). Upayaupaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyediaan
tenaga listrik yang lebih efisien sehingga tarif yang
diterapkan kepada masyarakat, bisnis, maupun industri juga
semakin kompetitif.
Penetapan kebijakan ketenagalistrikan juga akan selalu
melibatkan publik, baik melalui perwakilan dalam DPR
maupun melalui public hearing kepada masyarakat umum
maupun asosiasi-asosiasi ketenagalistrikan. Keterlibatan
ini diharapkan agar kebijakan yang diambil menampung
aspirasi dari masyarakat serta tetap mempertimbangkan
kondisi masyarakat terkini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MKI Wiluyo
Kusdwiharto menyampaikan bahwa MKI akan terus
mendukung pemerintah dengan bersama-sama bekerja dan
memberi masukan agar bisnis ketenagalistrikan yang sehat,
berkeadilan, dan berkelanjutan dapat terwujud.
“Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum, serta
dapat menarik investasi,” tutup Ida. (U)

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Ida Nuryatin
Finahari mewakili Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan pada
acara Coffe Morning Masyarakat
Ketenagalistrikan Indonesia
(MKI), Rabu, (24/03/2020).

21

Warta Kita
untuk pembangkit-pembangkit yang berbasis batu bara,"
ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif
membuka kegiatan Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi
(PSBE) tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis (18/3).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif secara resmi membuka kegiatan Penghargaan
Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) tahun 2021 secara
virtual di Jakarta, Kamis (18/3). Kegiatan PSBE ini sejalan
dengan upaya global mitigasi perubahan iklim dan komitmen
pencapaian target Nationally Determined Contribution
(NDC) Indonesia, di mana Pemerintah terus berupaya
meningkatkan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK).
"Sektor energi diharapkan dapat menurunkan emisi
sebanyak 314-390 juta ton CO2. Sejumlah regulasi dibidang
energi telah diterbitkan, yang bertujuan tidak hanya untuk
penyediaan energi tapi juga energi yang rendah emisi," ujar
Arifin.

Rida lalu menjelaskan alur uji coba pasar karbon.
Pertama, peserta melakukan pelaporan emisi GRK tahun
2020 melalui Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan
Emisi Ketenagalistrikan (APPLE) Gatrik. Selanjutnya,
peserta melakukan perdagangan (trading) selisih tingkat
emisi GRK terhadap nilai batas yang ditentukan atau
penggunaan kredit karbon (offset) setelah konfirmasi
kepesertaan.
Uji coba ini akan diikuti 80 pembangkit listrik, yakni 19
unit pembangkit berkapasitas lebih dari 400 megawatt
(MW), 51 unit pembangkit berkapasitas 100-400 MW,
dan 10 unit pembangkit mulut tambang. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 54 pembangkit adalah milik PLN dan
26 pembangkit dimiliki pengembang swasta (Independent
Power Producer/ IPP).

Seperti diketahui, Indonesia mempunyai target untuk
mengurangi emisi GRK sebesar 29% dari baseline pada
2030. Komitmen ini merupakan kontribusi Indonesia
terhadap kesepakatan dunia untuk mengendalikan
pemanasan global tidak lebih dari dua derajat celcius.

"Uji coba pasar karbon akan menambah capaian emisi
GRK dalam rangka pemenuhan target emisi, khususnya
untuk sektor energi karena adanya upaya mitigasi di
beberapa pembangkit listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan saat ini
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang
menyusun kebijakan mengenai nilai ekonomi karbon dalam
bentuk Peraturan Presiden di mana perdagangan karbon
merupakan salah satu instrumen ekonomi.

Rida menambahkan bahwa untuk unit PLTU yang berada
di atas nilai cap disebut mengalami defisit emisi sehingga
harus membeli emisi yang bertindak sebagai buyer.
Sedangkan untuk unit PLTU yang berada di bawah nilai
cap atau mempunyai surplus maka dapat menjual emisi
kepada unit yang mengalami defisit emisi. (AT)

"Untuk saat ini uji coba pasar karbon sektor energi hanya
dilaksanakan pada subsektor ketenagalistrikan, khususnya
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Rida menjelaskan, uji coba pasar karbon ini menerapkan
mekanisme cap, trade, dan offset sehingga diperlukan
pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan
dari setiap pembangkit listrik batu bara. Nilai batas
atas (cap) emisi GRK akan ditetapkan Pemerintah
berdasarkan intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang
pada tahun 2019. Trading adalah perdagangan selisih
tingkat emisi GRK terhadap nilai cap. Sedangkan offset
adalah penggunaan kredit karbon dari kegiatan-kegiatan
aksi mitigasi dari luar lingkup ETS untuk mengurangi
(mengkompensasi) emisi GRK yang dihasilkan. Uji coba ini
dimulai pada Maret sampai dengan Agustus 2021.
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana,
dalam Konferensi Pers bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (15/3).

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah
No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi baru
tersebut, sisa pembakaran batubara pada Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) berupa abu terbang dan abu dasar
atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikategorikan sebagai
non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, menyampaikan
dengan ditetapkannya FABA menjadi sisa pembakaran non
B3, terdapat paling tidak delapan peluang pemanfaatan
FABA seperti yang telah dilakukan di negara lain.
"Melihat ini, kita yang tadinya anggap FABA sebagai beban,
bisa mentransformasikan sebagai suatu berkah. Berkah
untuk dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk nanti
pada saatnya mungkin UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah)," ujar Rida pada Konferensi Pers bersama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Senin (15/3).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral
dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengatakan,
dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
mengubah tata kelola pemanfaatan FABA, dari sebelumnya
dilarang menjadi diperbolehkan dengan pengawasan dan
pembinaan.
"Bukan kita menafikan bahwa ada potensi FABA dari
batubara, tapi kita ubah tata kelolanya saja. Kalau
sebelumnya dilarang, sekarang diperbolehkan tapi diawasi
dengan ketat dan dibina. Jadi boleh dulu, kemudian kita

awasi. Kalau kemudian ada masalah, tentunya akan
dilakukan upaya-upaya penanggulangannya," jelas Ridwan.
Senada dengan Ridwan, Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien
Ratnawati, mengatakan pengawasan dan pembinaan
terhadap pengelolaan sisa pembakaran PLTU, berupa FABA
akan dilakukan kepada pihak atau industri pengelola FABA.
"(FABA) sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak lain, Jika
memang mau diberikan kepada masyarakat, masyarakat
mau melakukan pemanfaatan, kita akan melihat dari
penghasil sisa pembakaran non B3 itu. Dia akan kemudian
melakukan pengelolaan lanjutan atau pemanfaatannya
dilakukan pihak lain. Tetapi kalau pengelolaan lanjutan
limbah itu dilakukan oleh industri juga, maka kita akan
melakukan pengawasan terhadap industrinya tersebut,"
tandas Vivien.
Seperti yang diketahui, hasil uji karakteristik beracun TCLP
dan LD-50 menunjukkan bahwa FABA yang dihasilkan
PLTU memiliki konsentrasi zat pencemar lebih rendah
dari yang dipersyaratkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021.
Selain itu, hasil uji kandungan radionuklida FABA PLTU juga
menunjukkan di bawah yang dipersyaratkan.
Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia,
Kanada, Jepang, Rusia, Afrika, negara-negara Eropa, India,
China, dan Korea Selatan, telah memanfaatkan FABA
menjadi bahan baku pembangunan infrastruktur, industri cat
dan semen, bahan baku pertanian, reklamasi lahan bekas
tambang, dan keperluan lainnya. (DKD)
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Senda menyebut Pemerintah Indonesia
sangat menyambut baik kerjasama
dengan Pemerintah Denmark
dalam bentuk pembuatan Katalog
Teknologi sebagai bahan masukan
bagi Pemerintah Indonesia dalam
mencapai Program Pengembangan
Ketenagalistrikan Nasional.

Peluncuran Katalog Teknologi versi baru sektor ketenagalistrikan IndonesiaDenmark secara virtual, Selasa (2/3/2021).

Katalog Teknologi versi baru yang merupakan bagian dari
Kemitraan Energi Pemerintah Indonesia-Denmark baru
saja diluncurkan secara virtual, Selasa (2/3/2021), dengan
dihadiri beragam partisipan dari berbagai macam institusi
dan negara. Katalog Teknologi ini merupakan pembaruan
dari versi sebelumnya yang telah dirilis pada tahun 2017.
“Pemerintah mendukung Katalog Teknologi untuk menjadi
rujukan dan membantu kegiatan pemodelan energi jangka
panjang di Indonesia. Katalog Teknologi ini diharapkan
dapat mendukung perencanaan energi yang baik dalam hal
penentuan analisa manfaat berdasarkan biaya dan efisiensi
kinerja, di mana perencanaan energi jangka panjang
sangat bergantung pada prediksi harga dan kinerja dari
teknologi energi masa depan yang akurat,” ujar Koordinator
Kerjasama Ketenagalistrikan Senda Hurmuzan Kanam
mewakili Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Jisman Hutajulu.
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024, Indonesia
memiliki target untuk mencapai 23% penggunaan energi
baru terbarukan dan 17% energi efisiensi.
“Tren pengembangan ketenagalistrikan hingga 2025 akan
fokus pada peningkatan penggunaan energi baru dan
terbarukan dengan total kapasitas yang akan dibangun
hingga 2028 sekitar 16,7 GW. Di sisi lain, penggunaan energi
fosil seperti PLTU tetap dimanfaatkan namun akan dikurangi
penggunaannya secara perlahan,” ujar Senda.
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Katalog Teknologi ini memperkenalkan
jenis teknologi baru seperti tidal
energy, integrated gasification
combined cycle and carbon capture
(IGCC) dan carbon capture storage
(CCS) beserta dengan analisa tingkat
kematangan setiap teknologi, dan
proyeksi harga yang menunjukkan

adanya penurunan biaya dari teknologi energi terbarukan.
Teknologi katalog baru ini merupakan hasil kerja sama
antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Danish Energy
Agency (DEA), Energy Analysis (Ea) dan Kedutaan Besar
Denmark di Jakarta.
Ole Emmik Sørensen, Director in Global Cooperation DEA
menyampaikan “Katalog Teknologi ini memvisualisasikan
masa depan yang lebih hijau dan terjadi pada momentum
yang tepat yaitu bersamaan dengan menurunya biaya
pembangkit listrik dari teknologi energi terbarukan.
Perkembangan yang begitu cepat ini tentunya akan menjadi
tantangan tersendiri, dan dibutuhkan pemilihan teknologi
yang tepat untuk menjamin keamanan pasokan energi
dengan harga yang lebih terjangkau.”
Laporan tersebut diluncurkan secara virtual dengan
melibatkan lebih dari 150 peserta yang berasal baik dari
Indonesia dan internasional. Turut hadir dalam acara
tersebut mitra internasional seperti International Energy
Agency (IEA), DEA, konsultan dari analisis Ea Energy, dan
Kedutaan Besar Denmark, dan perwakilan dari Indonesia
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta univeristas
juga ikut berpartisipasi.
Katalog ini memiliki 16 bab pembahasan, dengan lebih
dari 200 halaman. Isi dari bab pembahasan laporan ini
menjelaskan 16 macam teknologi pembangkit listrik serta
teknologi dekarbonisasi pada sektor ketenagalistrikan,
seperti pemanfaatan teknologi CCS. (RA/AT/AMH)

Warta Kita

Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) berharap PT PLN (Persero)
untuk meningkatkan penggunaan teknologi
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
di Indonesia. Hal tersebut disampaikan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana dalam Bedah Buku “75 Tahun PLN
Menerangi Negeri” yang diselenggarakan
oleh PLN bekerja sama dengan Harian
Kompas secara virtual, Kamis (4/3/2021).
“Salah satunya dengan terus mendorong
penggunaan jaringan cerdas,” tambah Rida.
Di usia PLN yang sudah 75 tahun menerangi
negeri, tantangan yang dihadapi PLN tidaklah
mudah. Telah banyak kisah para jajaran PLN
berikut dengan tantangan dan solusi serta inovasi yang
dilakukan. Hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
pembelajaran di masa mendatang sehingga para calon
pemimpin di PLN dapat mengambil hikmah yang positif.
“Semua yang dilakukan oleh PLN sebelumnya diharapkan
dapat menginspirasi dalam menyediakan energi listrik
kepada masyarakat secara merata, dengan kualitas baik dan
harga terjangkau” ujar Rida.
Pemerintah bersama PLN berupaya keras untuk
meningkatkan bauran energi dari Energi Baru dan
Terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. PLN juga dituntut
untuk tetap efisien di segala lini agar tarif listrik masyarakat
tetap terjangkau. Ketersediaan energi listrik hingga ke
pelosok dan kawasan-kawasan strategis sangat dibutuhkan
untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan
sosial. Selain itu, PLN juga diharapkan aktif mendukung
program pemerintah, yaitu percepatan infrastruktur
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk
mengurangi impor BBM.
Saat ini pemerintah bersama PLN masih dihadapkan
pada tantangan untuk mencapai 100% rasio elektrifikasi
dan listrik menyala 24 jam di seluruh pelosok negeri. Ini
merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh
jajaran PT PLN (Persero).

Bedah Buku “75 Tahun PLN Menerangi Negeri” yang
diselenggarakan oleh PLN bekerja sama dengan Harian
Kompas secara virtual, Kamis (4/3/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN
(Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa perjalanan
PLN dalam menghadirkan terang di Indonesia sudah setua
umur Republik Indonesia, hal ini menandai perjalanan
penting PLN yaitu pilar pada masa-masa awal berdirinya
negara.
“Sepanjang 75 tahun tersebut ada banyak dinamika,
pengalaman, pelajaran dan tentunya membuahkan hasil
yang dicapai. Buku ini akan menjadi catatan untuk generasi
PLN masa depan dan untuk seluruh generasi masa datang
yang akan meneruskan perjuangan,” ucap Zulkifli.
Ia juga menceritakan betapa tidak mudahnya menghadirkan
listrik di Indonesia. Namun dalam ketidakmudahkan
tersebut, PLN terus berjuang. Menurutnya, buku yang
diluncurkan ini akan menjadi pengingat perjuangan
PLN pada tiap jejak waktu yang telah dilewati dan akan
menjadi penyemangat PLN untuk terus berupaya melistriki
Indonesia.
“Sekali lagi kami mengapresiasi acara Bedah Buku
“75 Tahun PLN Menerangi Negeri”. Semoga acara ini
memberikan manfaat khususnya untuk menjawab berbagai
tantangan di masa yang akan datang,” tutup Rida. (UH)
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Penerapan Smart Grid
Dukung Peningkatan Rasio Elektrifikasi
di Daerah 3T

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam webinar Implementasi Smart Grid, Jumat (26/02/2021).

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) terus berupaya
memperluas akses penyediaan
listrik ke masyarakat khususnya di
daerah 3T (Terdepan, Tertinggal,
Terluar). Salah satu upaya untuk
mempercepat elektrifikasi adalah
dengan menerapkan teknologi Smart
Grid. Menteri ESDM Arifin Tasrif
menyampaikan hal tersebut dalam
webinar Implementasi Smart Grid,
Jumat (26/02/2021). Ia menyebut
topografi Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau membuat penyediaan
listrik menjadi lebih menantang di
daerah 3T.
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“Teknologi Smart Grid tidak terbatas
hanya pada Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) saja, tetapi juga dapat
dimanfaatkan untuk otomasi sistem
kelistrikan yang efisien di daerah
3T dengan memanfaatkan energi
terbarukan setempat melalui konsep
Smart Micro Grid,” ujar Arifin.
Pada akhir 2020, Rasio Elektrifikasi
mencapai 99,20%. Arifin mengatakan
capaian ini jauh meningkat dibanding
RE pada 2000 sebesar 53%. Di antara
kebijakan yang Pemerintah sudah
lakukan di antaranya dengan perluasan
jaringan di wilayah yang sudah on-grid

untuk peningkatan keandalan dan
efisiensi. Sementara untuk daerah 3T,
Pemerintah melakukan pendekatan
off-grid untuk memperluas akses
tenaga listrik di antaranya dengan
Solar PV, tabung listrik (Talis), dan
lainnya.
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Arifin menekankan pentingnya
peran Pemerintah Daerah dalam
pengembangan Smart Grid untuk
meningkatkan RE di daerah masingmasing. Arifin menyampaikan
Pemerintah telah mengundangkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang ESDM sebagai turunan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
“Salah satu amanat di PP tersebut
adalah Pemerintah Daerah
menyediakan anggaran/dana untuk
masyarakat kurang mampu dan
dapat menggunakan dana tersebut
untuk membangun teknologi Smart
Grid untuk mempercepat capaian
rasio elektrifikasi di wilayah masingmasing,” Arifin menjelaskan.
Ia menyampaikan teknologi Smart
Grid juga meningkatkan partisipasi
konsumen listrik dalam sistem
ketenagalistrikan dengan pemasangan
Smart Meter yang menggunakan
konsep komunikasi dua arah.

“Konsumen akan berubah menjadi
prosumer atau konsumen yang bisa
memproduksi listrik mereka sendiri,
baik menggunakan Solar Home System
atau Mikrohidro,” kata Arifin.
Ia menyebut PT PLN (Persero) telah
berhasil melakukan modernisasi
infrastruktur ketenagalistrikan
melalui digitalisasi dengan penerapan
Advanced Metering Infrastructure
(AMI) di Jakarta dan penerapan Digital
Substation di proyek Sepatan II.
Pengembangan Smart Grid juga telah
dilakukan melalui Remote Engineering,
Monitoring, Diagnostic & Optimization
Center (REMDOC) dan Reliability
Efficiency Optimization Center (REOC).
Director Energy Market and Security
International Energy Agency (IEA)
Keisuke Sadamori mengapresiasi
penyelenggaraan webinar ini. Ia
melihat webinar ini sebagai langkah
penting dalam kolaborasi dengan
Indonesia yang semakin meningkat.
“Tidak ada solusi tunggal untuk bisa
menyediakan akses terhadap listrik

yang bersih, aman, dan terjangkau
bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Butuh kerja sama antara pemerintah,
BUMN, dan swasta untuk mengerahkan
berbagai solusi yang dibutuhkan untuk
meningkatkan efisiensi sistem dalam
skala besar juga meningkatkan kualitas
listrik di skala kecil atau sistem di
daerah terpencil,” ujar Keisuke.
Menurutnya, Smart Grid berperan
penting untuk mencapai kedua tujuan
tersebut.
Webinar ini merupakan webinar
pemuncak dalam rangkaian webinar
Smart Grid yang dimulai pada 9
Februari 2021. Acara ini dihadiri
oleh pemangku kepentingan dari
kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, badan usaha, asosiasi
profesional, akademisi, organisasi
internasional termasuk IEA, Asian
Development Bank (ADB), Danish
Energy Agency, dan United States
Agency for International Development
(USAID). (AMH)
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Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan perlunya digitalisasi
melalui teknologi Smart Grid untuk mendorong ekosistem
kendaraan listrik webinar bertajuk “Implementasi Smart Grid”.
Arifin menyebut, Jumat (26/2/2021).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Arifin Tasrif menyampaikan perlunya digitalisasi
melalui teknologi Smart Grid untuk mendorong
ekosistem kendaraan listrik, Jumat (26/2/2021),
dalam webinar bertajuk “Implementasi Smart Grid”.
Arifin menyebut Kementerian ESDM telah membuat
peta jalan untuk Stasiun Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
“Diharapkan sampai dengan 2030 telah tersedia
31.859 SPKLU di lokasi yang tersebar Jakarta,
Bandung, Tangerang, Surabaya, dan Bali.
Sedangkan SPBKLU untuk kendaraan listrik roda
dua ditargetkan mencapai 67.000 pada 2030,” ujar
Arifin.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah
mengeluarkan regulasi untuk mendukung kendaran
listrik dengan mengeluarkan Permen ESDM Nomor
13 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai.
“Untuk mewujudkan program ini, diperlukan
digitalisasi yang dapat memudahkan konsumen
dalam melakukan pengisian listrik pada SPKLU
dan penggantian baterai pada SPBKLU,” Arifin
menuturkan.
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Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan
Korporat PT PLN (Persero) Ikbal Nur mengatakan Smart Grid
merupakan bagian dari transformasi di PLN. Tranformasi
ini terdiri dari empat pilar, yakni green, lean, inovatif, dan
customer-focused.
“Di (pilar) inovatif, kami juga mendukung program kendaraan
listrik melalui charging stations kendaraan listrik,” kata
Ikbal. Sementara untuk keterlibatan konsumen, PLN telah
mengeluarkan aplikasi Charge.IN bagi pengguna kendaraan
listrik. Ikbal menyatakan PLN siap menyongsong era
kendaraan listrik dengan melakukan persiapan-persiapan
yang tertuang dalam rencana jangka menengah dan rencana
jangka panjang PLN.
Lebih lanjut, Ikbal mengatakan secara umum implementasi
Smart Grid PLN saat ini berfokus pada keandalan, efisiensi,
customer experience, dan produktivitas grid dengan estimasi
CAPEX/belanja modal Rp10-25 triliun.
“Sedangkan tahap berikutnya, PLN fokus pada ketahanan
(resiliency), customer engagement, sustainability, dan self
healing dengan estimasi CAPEX Rp30-50 triliun,” Ikbal
menyampaikan.
Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian webinar Smart
Grid yang dimulai sejak 9 Februari 2021. Sebelumnya, topik
yang diangkat adalah mengenai konsep dan definisi Smart
Grid, serta investasi Smart Grid. Kali ini, narasumber yang
hadir membahas implementasi Smart Grid serta kisah sukses
pengembangan Smart Grid di India dan Belgia. (AMH)
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Smart Grid
Solusi Efisiensi
Pelayanan Listrik
Masyarakat
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam
Webinar "Smart Grid Sebagai Solusi Keandalan Sistem Tenaga Listrik"
secara virtual, Selasa (09/02/2021).

Dalam meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik,
Smart Grid dipercaya menjadi salah satu solusi untuk
meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu, Smart Grid dapat meningkatkan
fleksibilitas transmisi agar dapat lebih banyak menerima
Variable Renewable Energy (VRE). Hal tersebut disampaikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir
Ahmad mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana dalam Webinar "Smart Grid Sebagai Solusi
Keandalan Sistem Tenaga Listrik" secara virtual, Selasa
(09/02/2021).
Pengembangan teknologi Smart Grid di Indonesia disebut
Munir merupakan salah satu strategi yang diupayakan oleh
Pemerintah dalam penyediaan listrik nasional di mana setiap
lapisan masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan
listrik dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik,
dan dengan harga yang terjangkau.
“Pemanfaatan teknologi Smart Grid tidak terbatas pada
konsumen listrik perkotaan dan skala besar, teknologi Smart
Grid juga dapat dimanfaatkan pada Smart Micro Grids skala
kecil di pedesaan dan daerah terpencil dengan akses yang
sulit ke jaringan transmisi,” ungkap Munir.
Seperti diketahui, Smart Grid merupakan sistem
jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan teknologi
informasi dan teknologi komunikasi canggih yang dapat
memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara
efisien, menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik
yang tinggi, pemanfaatan sumber energi terbarukan dan
memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan
tenaga listrik.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kerjasama
Ketenagalistrikan Senda H. Kanam mengatakan bahwa
konsep Smart Grid ini mengikuti tren industri 4.0 yang di
mana konsumen dalam hal ini juga dapat berperan sebagai
produsen, dapat memproduksi, menyimpan dan menjual

listrik kepada penyedia atau sesama konsumen listrik.
“Jadi konsumen semakin cerdas untuk memanfaatkan listrik
dan didukung peralatan cerdas,” tuturnya.
Disampaikan Senda, Smart Grid merupakan konsep jaringan
tenaga listrik cerdas untuk pemenuhan kebutuhan energi
listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
teknologi komunikasi dua arah antara produsen listrik dan
konsumen dengan tujuan agar efisien, andal, pemanfaatan
energi baru terbarukan (EBT) yang lebih baik, dan penurunan
emisi Co2.
Smart Grid dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJPM), sudah ditetapkan dalam pengembangan
sistem di Jawa-Bali. Targetnya, setiap tahun mulai tahun
2020 sampai 2024 diinstal lima sistem baru di Jawa-Bali.
Dalam lima tahun ke depan akan dibangun dua puluh lima
sistem Smart Grid baru.
”Tantangan untuk implementasi Smart Grid di Indonesia
adalah biaya investasi yang besar, organisasi sistem
pelaksanaan mengenai komitmen organisasi, selain itu
peraturan untuk standarisasi dan teknologi yang menuntut
pengaplikasian yang berbeda,” ungkap Senda.
Executive Vice President (EVP) Perencanaan Koorporat
PT PLN (Persero) Hot Martua Baraka dalam kesempatan
tersebut mengatakan bahwa PLN telah melakukan beberapa
pilot project Smart Grid. Saat ini beberapa proyek Smart
grid sedang berjalan sesuai dengan RPJPM 2020-2024
dan telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN) sesuai PERPRES No. 18 tahun 2020. “Pada
tahap awal, implementasi Smart Grid berfokus kepada
keandalan, efisiensi, customer experience dan produktivitas
grid. Sedangkan tahap berikutnya PLN berfokus kepada
ketahanan (resiliency), customer engagement, sustainability
dan self-healing,” ujarnya. (AT)
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Pemerintah terus mendorong PT PLN (Persero) melakukan
efisiensi untuk mewujudkan tarif tenaga listrik yang
kompetitif. Kebijakan efisiensi ini telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
No. 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga
Listrik PT PLN (Persero). Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Webinar Efisiensi
Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero), Selasa
(23/02/2021) di Jakarta mengatakan bahwa efisiensi
penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu komponen
parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok
Penyediaan (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik.
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Salah satu parameter dalam
mengitung subsidi listrik adalah
besaran susut jaringan (losses).
Direktur Bisnis Regional Jawa Madura
dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto
WS menyatakan susut jaringan
tenaga listrik Indonesia masih cukup
tinggi dibandingkan dengan negara
di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Pada 2019, susut jaringan di Indonesia
tercatat 9,37 persen. Adapun susut
jaringan di negara lain seperti
Singapura telah mencapai 2,02 persen,
Malaysia 5,79 persen, Thailand 6,11
persen, dan Vietnam 9,29 persen. Susut
jaringan ini juga merupakan salah satu
parameter efisiensi jaringan tenaga
listrik, semakin tinggi angka susut
jaringan maka semakin kurang efisien
penyediaan listrik.
Menurut Haryanto, masih tingginya
nilai susut di Indonesia tidak terlepas
dari struktur pelanggan yang
didominasi oleh pelanggan tegangan
rendah (TR). Dominasi pelanggan TR
ini menyebabkan konsumsi energi per
kapita relatif rendah (972 kWh/kapita
per tahun), sehingga pencapaian susut
lebih tinggi dibandingkan dengan
negara maju yang konsumsi listrik
perkapitanya lebih besar.
“Kami akan berusaha untuk
memaksimalkan penurunan susut

energi. Namun, penurunan susut
energi ini membutuhkan investasi yang
nilainya tidak sedikit. Banyak pengaruh
dari konfigurasi atau kondisi beban
kita, tapi kami akan berusaha” ujar
Haryanto.
Disebut Haryanto, PLN terus berusaha
memperbaiki susut jaringan di
seluruh proses bisnis dari hulu ke
hilir (Pembangkit, Transmisi dan
Distribusi). Upaya tersebut diantaranya
adalah melakukan upaya teknis
untuk menurunkan susut pada
transmisi, melakukan upaya untuk
menurunkan susut teknis & nonteknis pada distribusi, melakukan
program transformasi PLN untuk
memperbaiki proses bisnis untuk
dapat meningkatkan efisiensi dan
perbaikan susut jaringan, dan PLN juga
sedang mengajukan usulan kepada
Kementerian ESDM untuk menaikkan
batas power factor untuk pelanggan
industri dan komersil dari 0,85 menjadi
0,90.
“Kami juga terus berusaha
meningkatkan otomatisasi dan
sentralisasi serta digitalisasi di
distribusi ini untuk meminimalkan
loses,” ungkap Haryanto.

Jawa Bali (PJB) Sugiyanto menjelaskan
bahwa PJB telah melakukan berbagai
efisiensi di pembangkitan untuk
menekan Specific Fuel Consumption
(SFC). PJB telah mengganti jenis batu
bara yang digunakan di PLTU Paiton
dengan kalori yang lebih rendah
sehingga menghasilkan penghematan.
“Apabila kita bisa menemukan
batubara yang tepat untuk suatu
pembangkit maka kita berpotensi
untuk bisa menurunkan BPP, ini yang
kami lakukan di PLTU Paiton 1 dan 2.
Kita lakukan coal switching, hasilnya
dari bisa saving 260 M per tahun,”
ungkap Sugiyanto.
Sugiyanto juga menjelaskan bahwa
PJB telah menjalankan co-firing di
PLTU dengan mengkombinasikan
batu bara dengan biomassa. “PJB siap
mendukung upaya-upaya pemerintah
untuk berkarya dalam melakukan
inovasi untuk mewujudkan efisinsi yang
menghasilkan tarif yang kompetitif,”
tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Operasi I PT Pembangkitan

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PT PLN (Persero)
Haryanto WS pada Webinar Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik
PT PLN (Persero), Selasa (23/02/2021).
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untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.
Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal Nurul Ichwan dalam
kesempatan yang sama mengatakan
bahwa prosedur perizinan dan
dengan International Energy Agency
Pemerintah mendorong investasi
pemberian fasilitas investasi diletakkan
(IEA) ini dilaksanakan untuk
pengembangan jaringan cerdas (smart
dalam satu atap yaitu di BKPM.
mengeksplorasi peluang investasi
grid) dengan melibatkan berbagai
Nurul juga menambahkan bahwa hal
Smart Grid, agar pelaku bisnis bisa
pemangku kepentingan diantaranya
tersebut sudah sesuai dengan Instruksi
memperoleh gambaran kebutuhan dan
pemerintah daerah. Sesuai UndangPresiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
peluang investasi, sekaligus memberi
Undang Nomor 11 Tahun 2021
Diskusi bertajuk ”Melanjutkan Reformasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Pasca Pandemi Covid-19 untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Selasa (3/11/2020).
tanggapan dan masukan atas kapasitas Percepatan Kemudahan Berusaha.
tentang Cipta Kerja dan Peraturan
perbankan berinvestasi di teknologi
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021
“Perizinan akan berusaha lebih mudah,
smartgrid.
tentang Penyelenggaraan Bidang
cepat, dan transparan,” ujar Nurul.
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Rida menambahkan, sebagai amanat
diamanatkan bahwa Pemerintah
Analis Ekonomi dan Keuangan IEA
Rencana Pembangunan Jangka
Daerah menyediakan anggaran untuk
Randi Kristiansen mengatakan bahwa
Menengah Nasional (RPJMN) 2020 masyarakat kurang mampu dan dapat
IEA akan bekerja dengan Kementerian
2024, pemerintah telah memasukkan
menggunakan dana tersebut untuk
pembangunan smart grid ke dalam draf ESDM untuk menganalisis konteks
membangun teknologi Smartgrid
dan penerapan model, dan akan
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
guna mempercepat capaian rasio
memberikan penilaian penerapan
Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik
elektrifikasi di wilayah masing-masing.
model. “Perubahan kebijakan dan
Negara (Persero) yang saat ini sedang
Hal tersebut disampaikan Direktur
peraturan mungkin diperlukan,
dalam tahap finalisasi.
Jenderal Ketenagalistrikan Rida
dan Kementerian harus sangat
Mulyana saat membuka Webinar Smart
terlibat dalam proses pemilihan,
"Kami menargetkan akan membangun
Grid “Investment in Smart Grid” secara
perancangan dan penerapan model5 smart grid setiap tahun hingga akhir
virtual, Selasa (23/02/2021).
model ini,” ungkapnya. International
2024," ujar Rida.
Energy Agency (IEA) dipandang
Menurut Rida, Smart grid merupakan
mampu memberikan pandangan dan
Kementerian Koordinator Kemaritiman
teknologi yang termasuk relatif baru
masukan konstruktif terkait peluang
dan Investasi juga mendorong
bagi Indonesia. Teknologi ini akan
dan kebutuhan investasi smart
pelaksanaan smart grid di Indonesia.
meningkatkan keandalan dan mampu
grid di Indonesia. Melalui ebinar ini
Menurut Asisten Deputi Keamanan dan
menciptakan keandalan dan efisiensi di
diharapkan Indonesia dapat belajar
Kemenkomaritim Basilio Dias Araujo,
pembangkit, transmisi dan distribusi.
dari negara lain yang sudah terlebih
pada tujuh agenda pembangunan
Teknologi ini juga bisa membantu
dulu mengimplementasikan teknologi
RPJMN Tahun 2020-2024 disebutkan
mempercepat proses elektrifikasi di
tersebut. (AT)
adanya memperkuat infrastruktur
Indonesia. Webinar yang bekerja sama
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Guna memberikan pengawasan terhadap hasil pekerjaan
pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui
Direktorat Jenderal Ketenagalitrikan akan mewajibkan
badan usaha penunjang ketenagalistrikan melaporkan hasil
kerjanya melalui aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal
ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka acara Rapat
Kerja Nasional II Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal
Indonesia (AKLI) yang diselenggarakan secara virtual melalui
webinar pada Rabu, (24/02/2020) di Jakarta.
Menurut Rida, hasil pekerjaan usaha penunjang
ketenagalistrikan tersebut akan diberikan Nomor Identitas
Instalasi (NIDI). Selanjutnya Sertifikat Laik Operasi
(SLO) akan diproses jika sudah memiliki NIDI. Selain itu,
Pemerintah akan memberlakukan registrasi tahunan pada
sertifikat badan usaha, dalam hal ini LSBU akan mengawasi
SBU yang diterbitkan dengan melakukan surveilen.
Seperti diketahui, dalam rangka peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan PP Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagai Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Dalam PP tersebut diatur mengenai
perizinan berusaha yang didasarkan pada risikonya yaitu
risiko rendah, menengah atau tinggi.
Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga
listrik termasuk dalam golongan usaha yang berisiko tinggi,
sehingga dalam pelaksanaan perizinan usahanya dibutuhkan
sertifikasi badan usaha, pemenuhan
standar dan izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik. Serta
dalam pelaksanaan usahanya
dilakukan pengawasan yang lebih
ketat dan sanksi yang lebih tegas.
Direktur Mega Proyek PT PLN (persero)
Ikhsan Asaad yang turut hadir dalam
rapat kerja tersebut menyampaikan
bahwa PT PLN Persero telah
menetapkan penerapan tingkat

komponen dalam negeri (TKDN) untuk mendorong
perkembangan industri dalam negeri. PLN juga menerapkan
ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti
penyuapan, guna mewujudkan PLN bersih dan berintegritas.
Kemudian PLN juga menerapkan contractor safety
manajemen system (CSMS) khususnya dalam persyaratan
pengadaan dengan maksud memenuhi standar keselamatan
kerja yang telah ditetapkan.
“Kami harapkan komitmen para mitra kerja PLN untuk
menerapkan peraturan terkait TKDN dan senantiasa
meningkatkan nilai TKDN dari produk yang dihasilkan. Kami
berupaya untuk mewujudkan supply chain excellent dengan
memaksimalkan pengadaan barang dan material secara
terpusat dari seluruh unit PLN,” ujar Ikhsan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AKLI Soewarto
menyampaikan bahwa AKLI terus mendukung programprogram pemerintah dalam membangun ketenagalistrikan di
Indonesia. Soewarto juga mengucapkan terima kasih kepada
pemerintah dan PLN yang sudah melibatkan AKLI dalam
usaha ketenagalistrikan.
Rida mengapresiasi pelaku usaha penunjang
ketenagalistrikan khususnya AKLI yang telah berpartisipasi
dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
AKLI diharap dapat terus mengembangkan organisasi,
tetap menjaga kompetensi, profesionalisme dan mampu
mengoptimalkan aspirasi dan potensi anggotanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelaku
usaha penunjang tenaga listrik di bidang pembangunan
dan pemasangan instalasi tenaga listrik, termasuk
para kontraktor anggota AKLI, yang selama ini telah
ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan,” ujar Rida.
“Selamat melaksanakan Rapat
Kerja Nasional, kiranya acara ini
dapat memberikan kontribusi
positif bagi penyelenggaraan
usaha penunjang dalam rangka
meningkatkan infrastruktur
ketenagalistrikan nasional,” tutup
Rida. (U/PSJ)

Rapat Kerja Nasional II Asosiasi Kontraktor Listrik dan
Mekanikal Indonesia (AKLI, Rabu (24/02/2020.
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Smart Grid Jadi Bagian RUPTL
2021-2030
Pemerintah melalui Direktorat
Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan
(Gatrik) Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
mendorong pengembangan Smart
Grid untuk diterapkan di Indonesia.
Smart Grid akan masuk dalam
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero)
tahun 2021-2030.

“Smart Grid menjadi bagian dalam
perencanaan pada RUPTL 20212030 dengan target 5 lokasi setiap
tahun,” ujar Direktur Pembinaan
Program Ketenagalistrikan Jisman
Hutajulu, Jumat (19/2/2021), melalui
webinar. Acara ini dihadiri oleh
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang
Ketenagalistrikan Sripeni Inten
Cahyani, perwakilan dari Ditjen Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi (EBTKE), PLN, PT Indonesia
Power, serta PT Pembangkitan JawaBali (PJB), dan International Energy
Agency (IEA).
Jisman menyampaikan untuk
membangun Smart Grid tersebut
diperlukan pengetahuan dan
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persamaan persepsi antarpemangku
kepentingan. Dalam webinar ini, IEA
memberikan pandangannya mengenai
Smart Grid.

Karena menurutnya, sistem
ketenagalistrikan yang besar dan kecil
tentu memiliki tantangan yang berbeda
pula.

“Kami mengapresiasi kapasitas dan
pengalaman IEA dalam pengembangan
Smart Grid. Kami berharap kita dapat
belajar dari pengalaman negaranegara lain yang telah berhasil
mengintegrasikan teknologi Smart
Grid ke dalam sistem ketenagalistrikan
mereka,” Jisman menyampaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Zainal
Arifin dari PLN memaparkan pilot
project pengembangan Smart Grid oleh
PLN, yang dimulai sejak 2014 melalui
meteran listrik dengan komunikasi dua
arah di Jakarta.

Selain itu, Jisman juga mengatakan
perlunya masukan dari berbagai pihak
dalam pembuatan roadmap Smart
Grid. “Kami meminta masukan juga
dari PT PLN (Persero), PT PJB, dan
PT Indonesia Power sebagai operator
di sektor ketenagalistrikan dalam
penyusunan roadmap Smart Grid ini,”
Jisman menambahkan.
Randi Kristiansen dari IEA
menyampaikan dalam perencanaan
roadmap Smart Grid, perubahan
hardware (perangkat keras) saja tidak
cukup.
“Selain hardware, penting bagi kita
untuk mulai berinvestasi dalam
prosedur operasional, serta kebijakan
dan kelembagaan,” ujar Randi. Ia
mengatakan sistem ketenagalistrikan
perlu memberikan penghargaan
dan insentif pada kontribusi yang
diberikan oleh aset dan teknologi. Ia
mencontohkan Australia, Irlandia,
dan Chile sebagai negara yang
menyesuaikan pasar mereka untuk
mencapai hal tersebut.
Randi juga menyebut perlunya
membuat roadmap Smart Grid yang
berbeda-beda tergantung sistem
ketenagalistrikan.

“Proyek Smart Grid PLN umumnya
fokus pada pengembangan manajemen
energi, keandalan listrik melalui
otomasi, serta integrasi dengan
energi baru terbarukan,” ujar Zainal.
Ia menyebut pemerintah telah
memberikan dukungan regulasi untuk
pengembangan Smart Grid dengan
mengeluarkan Keputusan Menteri
(Kepmen) ESDM Nomor 143 K/20/
MEM/2019, Kepmen ESDM Nomor
39 K/20/MEM/2019, dan Peraturan
Presiden Nomor 18/2020.
Zainal menyebut untuk jangka
pendek (2021-2025), PLN fokus pada
keandalan, efisiensi, pengalaman
pelanggan, dan produktivitas jaringan.
Sementara mulai 2026, PLN akan
fokus pada ketahanan, keterlibatan
pelanggan (customer engagement),
keberlanjutan, dan self-healing.
Webinar hari ini menjadi yang pertama
kali dilaksanakan dalam rangkaian
webinar Smart Grid. Rangkaian
webinar ini diawali dengan prawebinar
pada tanggal 9 Februari 2021,
kemudian akan kembali dilaksanakan
pada tanggal 23 dan 26 Februari 2021
dengan jumlah peserta yang lebih
banyak yang akan mewakili stakeholder
dari kementerian/lembaga, badan
usaha, asosiasi profesional, akademisi,
dan pemerintah daerah. (AMH)
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Seperti diketahui, kebutuhan besaran subsidi listrik dalam
APBN tahun 2021 sebesar Rp53,59 triliiun dengan BPP
tenaga listrik sebesar Rp355,58 triliun (rata-rata sebesar
Rp. 1.334,4/kWh). Berdasarkan gambaran komposisi BPP
penyediaan tenaga listrik dalam APBN 2021 tersebut,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 174/PMK.02/2019 yang mengatur bahwa parameter
subsidi listrik antara lain meliputi besaran Specific Fuel
Consumption (SFC) dan susut jaringan (losses).
"Dampak penurunan susut jaringan tenaga listrik sangat
berpengaruh terhadap besaran BPP tenaga listrik.
Penurunan susut jaringan tenaga listrik sebesar 1% akan
berpengaruh terhadap BPP tenaga listrik sebesar Rp3,9
Triliun," kata Munir.

Sosialisasi Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan
Tenaga Listrik PT PLN (Persero) melalui webinar, Selasa (23/2).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral mendorong agar PT PLN (Persero) dapat terus
meningkatkan daya saing negara melalui penyediaan tenaga
listrik yang kompetitif dan efisien. Salah satu upaya untuk
mendorong efisiensi PLN adalah dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 9 Tahun 2020
tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN
(Persero).
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menyampaikan, efisiensi penyediaan tenaga listrik ini
merupakan salah satu komponen parameter yang digunakan
dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maupun
kebutuhan subsidi listrik.
"Pada APBN 2021, besaran biaya pembangkitan dan
bahan bakar memiliki komposisi sebesar 72% dalam BPP
penyediaan tenaga listrik, sedangkan untuk biaya jaringan
sebesar 11% dan biaya operasi lainnya sebesar 17%,"
ungkap Munir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM pada sosialisasi kebijakan
ketenagalistrikan kepada publik yang disampaikan melalui
webinar, Selasa (23/2).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida
Nuryatin Finahari menyampaikan, tata cara penetapan
target SFC merupakan salah satu pokok aturan dalam
Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020. Selain mengatur pula
penyusunan workplan dan action plan regulasi ini juga
mengatur terkait tata cara penetapan target susut jaringan
tenaga listrik.
Pada tahun 2021 ini, Kementerian ESDM telah menetapkan
target SFC pembangkit tenaga listrik dan susut jaringan
pada tanggal 29 Desember 2020, dimana besaran target
SFC pembangkit tenaga listrik tahun 2021 didorong agar
lebih baik dibandingkan target maupun realisasi pada tahun
2020. Untuk target susut jaringan tenaga listrik tahun 2021
sebesar 9,01%, target tahunan tersebut menjadi batas atas
untuk penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun
2021.
Ida mengatakan bahwa realisasi susut jaringan tenaga listrik
setiap tahun mengalami penurunan, dimana realisasi susut
jaringan tenaga listrik tahun 2018 sebesar 9,55%, realisasi
tahun 2019 sebesar 9,35% dan realisasi sampai dengan TW3
tahun 2020 sebesar 8,39%.
Pemerintah mengharapkan PT PLN (Persero) terus dapat
melakukan upaya efisiensi untuk menjaga kinerja keuangan,
salah satunya melalui optimalisasi penurunan susut
jaringan tenaga listrik tersebut. Webinar juga menghadirkan
pembicara Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
PT PLN (Persero) Haryanto WS dan Direktur Operasi 1 PT
Pembangkitan Jawa Bali Sugiyanto. (PSJ/KO)
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17 Rancangan SNI Ketenagalistrikan
Dirumuskan di Tahun 2020
Distribusi Tenaga Listrik, Komite Teknis Transformator,
Komite Teknis Kabel dan Konduktor Listrik, Komite Teknis
Lengkapan Listrik, dan Komite Teknis Persyaratan Umum
Instalasi Listrik.
”Saat ini terdapat 7 RSNI yang tengah masuk dalam proses
jajak pendapat untuk nantinya ditetapkan sebagai SNI, yakni
Komite Teknis Meter Listrik sebanyak 3 judul RSNI, dan
Komite Teknis Transformator sebanyak 4 judul RSNI,” ujar
Wahyudi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan
apresiasinya kepada Komite Teknis yang tetap bekerja dengan efektif menyelesaikan RSNI
Ketenagalistrikan di tengah pandemi Covid-19 dalam acara Temu Komite Teknis Bidang
Ketenagalistrikan yang diselenggarakan virtual, Kamis (18/2/2021).

Sebanyak 17 Rancangan Standard Nasional Indonesia
(RSNI) Ketenagalistrikan dapat diselesaikan oleh Komite
Teknis Sektor Ketenagalistrikan di tahun 2020. Hasil
tersebut melebihi target 16 RSNI yang ditargetkan di tahun
tersebut. Atas capaian ini, Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan apresiasinya
kepada Komite Teknis yang tetap bekerja dengan efektif
menyelesaikan RSNI Ketenagalistrikan di tengah pandemi
Covid-19.
“Meskipun di tengah Pandemi covid-19, Komite Teknis tetap
mencari cara inovasi dan out off the box sehingga kegiatan
tetap berjalan, hal ini patut diapresiasi,” ungkap Wanhar
pada acara Temu Komite Teknis Bidang Ketenagalistrikan
yang diselenggarakan virtual, Kamis (18/2/2021).
Apresiasi diberikan oleh Wanhar kepada 84 orang pemangku
kepentingan yang terlibat dalam perumusan RSNI bidang
ketenagalistrikan, terdiri dari 76 orang Komite Teknis (pelaku
usaha, pakar, konsumen, akademisi) dan 8 orang dari Badan
Standardisasi Nasional (BSN).
Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan Wahyudi
Joko Santoso dalam kesempatan tersebut menyampaikan
bahwa pada tahun 2020 terdapat 8 komite teknis yang telah
bekerja bekerja dan menyelesaikan 17 RSNI. 8 Komite
teknis tersebut antara lain Komite Teknis Kaki Lampu, Fiting
Lampu dan Luminer, Komite Teknis Meter Listrik, Komite
Teknis Turbin Listrik, Komite Teknis Jaringan Transmisi dan
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Lebih lanjut Wahyudi mengungkapkan bahwa di tahun 2021
ini, terdapat 9 komite teknis yang akan bekerja menargetkan
perumusan 18 RSNI Bidang Ketenagalistrikan. 9 Komte
Teknis tersebut adalah: Komite Teknis Kaki Lampu,
Fiting Lampu dan Luminer, Komite Teknis Turbin Listrik,
Komite Teknis Sistem Ketenagalistrikan, Komite Teknis
Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik, Komite Teknis
Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, Komite
Teknis Transformator, Komite Teknis Kabel dan Konduktor
Listrik, Komite Teknis Lengkapan Listrik, dan Komite Teknis
Persyaratan Umum Instalasi Listrik.
Wahyudi juga menyampaikan Prioritas Kegiatan Perumusan
RSNI terkait Program Nasional tahun 2021 banyak yang
terkait dengan program prioritas pemerintah untuk
mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai, dan peningkatan rasio elektrifikasi dan energi baru
terbarukan. Prioritas kegiatan tahun 2021 diantaranya:
Pengembangan Standar Terkait Sistem Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU), Program untuk mendukung
peningkatan efisiensi pembangkit, Pengembangan Standar
untuk Smart Grid dan VRE (Variabel Renewable Energy),
Pengembangan Standar Untuk mendukung program
Rooftop, serta Pengembangan Standar Persyaratan
Umum Instalasi Listrik (PUIL) mendukung program Alat
Penyimpanan Daya Listrik (APDAL).
Temu Komite Teknis Bidang Ketenagalistrikan ini dihadiri
oleh perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar
Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan
Teknologi Informasi BSN, serta seluruh Ketua dan anggota
Komite Teknis Ketenagalistrikan. Acara Temu Komite Teknis
ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan
standardisasi ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan
keselamatan ketenagalistrikan. (PSJ)

Warta Kita

Optimalisasi Sistem Tenaga Listrik
melalui Smart Grid
Ia lalu menjelaskan tentang Smart Micro Grid di Sumba
yang merupakan integrasi antara Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH), PLTS dan baterai, serta Jaringan Tegangan
Menengah (JTM) 20 kV.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam Webinar Smart Grid,
Selasa (9/2/2021).

Jaringan tenaga listrik cerdas atau Smart Grid yang
memanfaatkan komunikasi dan informasi dua arah dapat
membuat sistem tenaga listrik menjadi lebih optimal
dan efisien. Ini berbeda dengan jaringan tenaga listrik
konvensional yang hanya memanfaatkan interaksi satu arah.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar
menyampaikan hal tersebut dalam Webinar Smart Grid,
Selasa (9/2/2021).
Mengutip definisi dari Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), Wanhar menyebut Smart Grid adalah
konsep jaringan tenaga listrik cerdas untuk pemenuhan
kebutuhan energi listrik dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan teknologi komunikasi dua arah antara
produsen listrik dan konsumen.
“Ruang lingkup Smart Grid luas sekali. Mulai dari
pembangkit dan automasi sistem transmisi, integrasi
pembangkit terbarukan dan automasi sistem distribusi,
hingga pemanfaatan dan pembangkitan mandiri,” ujar
Wanhar.
Smart Grid membuat konsumen bisa juga menjadi produsen
(prosumer). Wanhar mencontohkan seseorang yang
memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di
rumahnya dapat mengirim tenaga listrik ke sistem PT PLN
(Persero) dan tetap bisa memakai listrik dari PLN.
Wanhar menyebut implementasi Smart Grid sudah dimulai
sejak 2013 oleh BPPT di Sumba, Nusa Tenggara Timur,
meskipun masih skala kecil (Smart Micro Grid). Selain itu,
Smart Grid juga diterapkan untuk demo plant di Baron
Techno Park, Gunung Kidul, Yogyakarta serta Floating PV
(PLTS Terapung)-Battery PLTA Cirata.

“Sistem tenaga listrik di Sumba beroperasi secara otomatis
sesuai program algoritma untuk menyuplai beban. Beban
dasarnya 1.200 kW dengan beban puncak 2.100 kW,” kata
Wanhar. Komunikasi sistem dilakukan melalui Power Line
Communication (PLC), dan automasi kontrol dan monitoring
melalui Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
master station.
Wanhar mengatakan variable renewable energy (VRE) yang
sifatnya intermittent pada jaringan di Pulau Sumba ini
bisa stabil karena dilengkapi juga dengan baterai (battery
storage).
“Di Sumba, beban puncak dan beban dasar jaraknya sangat
jauh. Ini mencerminkan bahwa bebannya masih didominasi
oleh rumah tangga. PLTS digunakan siang hari sekitar 5
jam. Ini digunakan untuk mengecas baterai 500 kWh. Ketika
beban puncak pada malam hari, baterai digunakan untuk
menyuplai jaringan di Sumba. Ini mengurangi beban PLTD
atau pun PLMTH. Ketika PLTS hilang dari sistem karena
hujan atau mendung, bisa dengan cepat digantikan dengan
PLTD yang dayanya cukup besar,” Wanhar menjelaskan.
Tak hanya dapat mengoptimalkan sistem tenaga
listrik, Smart Grid juga dapat meningkatkan mutu dan
keandalan tenaga listrik. Koordinator Perlindungan
Konsumen Ketenagalistrikan Sugeng Prahoro mengatakan
pembangunan Smart Grid diharapkan dapat menurunkan
potensi pemadaman listrik dan meningkatkan efisiensi
dalam penyediaan tenaga listrik.
Perubahan meter listrik dari yang konvensional ke Smart
Meter akan meningkatkan pengawasan serta mutu dan
keandalan tenaga listrik. Ia memperkirakan investasi Smart
Meter untuk mengganti meter pascabayar nilainya mencapai
10 triliun rupiah dalam jangka waktu 15 tahun.
“Pemasangan Smart Meter diutamakan untuk konsumen
potensial dan wilayah yang layak dalam pembangunan
infrastruktur AMI (Advanced Metering Infrastructure-red.).
Pada tahun 2022, diproyeksikan telah terpasang meter AMI
sebanyak 1 juta konsumen,” pungkas Sugeng. (AMH)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif
saat melantik Pimpinan Tinggi Pratama dan juga rotasi pejabat di
lingkungan Kementerian ESDM pada Senin, (1/2/2021)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif melantik Pimpinan Tinggi Pratama dan juga rotasi
pejabat di lingkungan Kementerian ESDM pada Senin,
(1/2/2021) secara virtual melalui zoom.
"Saya ucapkan selamat kepada saudara yang baru saja
dilantik dan mengambil sumpahnya. Dengan harapan
saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh
tanggung jawab dan integritas tinggi," ucap Arifin.
Pelantikan ini dilakukan dalam rangka penataan dan
penyegaran jabatan demi peningkatan kerja organisasi
serta percepatan program-program strategis Kementerian
ESDM. Awal tahun 2021 ini dianggap sebagai waktu yang
tepat dalam melakukan evaluasi kinerja sektor-sektor di
Kementerian ESDM, karena dengan pengelolaan energi dan
sumber daya mineral diharapkan dapat menjadi penggerak
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Menteri juga menyampaikan bahwa pada tahun 2021
Kementerian ESDM memiliki program strategis antara lain
pada bidang Minyak dan Gas Bumi adalah pembangunan
infrastruktur jaringan gas bumi bagi rumah tangga, di bidang
Mineral dan Batubara adalah percepatan pembangunan
smelter dan penyusunan percepatan pertambahan nilai batu
bara. Kemudian di bidang Ketenagalistrikan dan Energi
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Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) yang
merupakan proyek utama di tahun 2021-2024 adalah
pembangkit listrik 24,3 GW dengan pembangkit EBT sebesar
4,77 GW, transmisi 300.310 Kms, mendorong pemanfaatan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan juga
mendorong pemanfaatan pemakaian kompor induksi listrik.
"Untuk itu saya meminta kepada seluruh jajaran
Kementerian ESDM untuk meningkatkan kinerja dan sinergi,
serta membuat terobosan agar target program strategis
tersebut dapat tercapai," ungkap Arifin.
Adapun pejabat yang dilantik di Direktorat jenderal
Ketenagalistrikan adalah Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng.
sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Ditjen Ketenagalistrikan, dan Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si.
yang memiliki jabatan baru menjadi Direktur Perencanaan
dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi pada Ditjen EBTKE.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana juga menyampaikan kepada para pejabat yang
dilantik agar tetap amanah dalam melaksanakan tugas
dan juga agar menjadi contoh yang baik sebagai pemimpin.
"Selamat atas posisi barunya, semoga dilancarkan segala
urusannya dan semakin sukses dalam melayani negeri ini,"
tutup Rida. (U)

Warta Kita

Kondisi cuaca ekstrim tahun ini mempengaruhi supply chain
batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Banjir dan angin kencang memperlambat pengiriman batu
bara ke pembangkit. Namun pemerintah menjamin pasokan
listrik dengan mengamankan rantai pasokan batu bara ke
pembangkit.
“Kami diminta mengawal betul jangan sampai ada gangguan
yang berarti, termasuk mengamankan rantai pasokan,” ujar
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam
konferensi pers secara daring, Rabu (27/1/2021).
Rida mengemukakan upaya pemerintah untuk menjaga
rantai pasok energi primer ke PLTU tidak terganggu
di tengah cuaca ekstrim, di antaranya adalah menjaga
reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU
Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalisasi
stok batubara dengan mengatur produksi listrik berdasarkan
ketersediaan pasokan. Selain itu, memaksimalkan
penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero).
“Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu
bara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan
gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat
sangat sangat terpaksa menggunakan BBM (bahan bakar
minyak-red. Itu adalah opsi terakhir,” Rida menyampaikan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan
Djamaluddin dalam konferensi pers tersebut mengungkap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah
melakukan pertemuan dengan pihak terkait pasokan primer
ini.
Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) mewajibkan
secara tahunan kepada pemasok batu bara untuk
mengalokasikan 25% dari produksinya untuk pasar dalam
negeri, khususnya untuk kepentingan pembangkitan listrik.
DMO dari target 550 juta metrik ton batubara adalah 137
juta metrik ton, sementara kebutuhan pembangkit tahun ini
adalah 113 juta metrik ton. Dengan demikian, kebutuhan
batu bara sudah cukup.
“Kebutuhan pasokan batu bara ke PLN tidak boleh tidak
cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah
menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya,
ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan
mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri,”
ujar Ridwan. (AMH)

Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang
dengan kapal untuk pengiriman batubara, dan menggeser
(menjadwal ulang) waktu perawatan pembangkit.
“Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman.
Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di manapun,”
kata Rida. Ia menambahkan, “Per Oktober lalu kita sudah
ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply
chain, tetapi mereka kurang mengantisipasi cuaca seekstrim
sekarang.”

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers secara daring, Rabu
(27/1/2021).
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Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu
pemberian stimulus sektor ketenagalistrikan berupa
diskon tarif tenaga listrik, dan pembebasan ketentuan
rekening minimum dan biaya beban atau abonemen hingga
bulan Maret 2021. Demikian disampaikan oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat
mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam
Webinar Perpanjangan Stimulus Keringanan Tagihan Listrik
Tahun 2021, Jumat (22/01/2021).

Seperti diketahui, pada tahun 2020 PT PLN (Persero) telah
memberikan stimulus keringanan tagihan listrik kepada
masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap PT
PLN (Persero) yang telah mendukung langkah-langkah
Pemerintah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat
yang paling terdampak covid-19, khususnya terkait dengan
pemberian stimulus Covid-19 di tahun 2020,” ujar Munir.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi menyampaikan Pemerintah melalui Surat Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan telah mengintruksikan kepada
PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pemberian stimulus
sektor ketenagalistrikan tahun 2021, sebagai berikut:

Perpanjangan kebijakan stimulus sektor ketenagalistrikan
pada Januari hingga Maret 2021 ini merupakan upaya
pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak
mampu dan rentan serta kelompok industri dan komersial
dalam menghadapi masa pendemi COVID-19.

Webinar Perpanjangan Stimulus Keringanan Tagihan Listrik Tahun 2021, Jumat (22/01/2021).

40

Warta Kita
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): untuk pelanggan reguler (Pascabayar),
rekening listrik diberikan diskon sebesar 100% atau
gratis (biaya pemakaian dan biaya beban). Untuk
pelanggan Prabayar , setiap bulannya diberikan
token gratis sebesar tahun 2020;
b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900VA
bersubsidi (R1/TR 900 VA): untuk pelanggan 		
Reguler (Pascabayar), rekening listrik diberikan
diskon sebesar 50% (biaya pemakaian dan biaya
beban). Untuk pelanggan prabayar diberikan diskon
tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%;
c. Masa berlaku sebagaimana butir a dan b untuk
pelanggan reguler (Pascabayar) adalah untuk
rekening bulan Januari s.d Maret 2021; dan untuk
pelanggan Prabayar
adalah untuk pembelian
token listrik bulan Januari s.d Maret 2021;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 s.d butir
4 untuk rekening Januari sampai dengan Maret tahun
2021.

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

Untuk pelangan prabayar, Bob menyampaikan pada tahun
2020 pelanggan 450 VA diberikan token gratis sebesar
pemakaian tertinggi Desember 2019 hingga Februari 2020,
sedangkan pelanggan 900 VA subsidi diberikan token diskon
50% terhadap konsumsi bulanan tertinggi Desember 2019
hingga Februari 2020 dalam bentuk pemberian token.
Namun di tahun ini, Bob menjelaskan, pelanggan 450
VA diberikan token gratis sebesar stimulus tahun 2020.
Sedangkan pelanggan 900 VA subsidi diberikan diskon 50%
ketika pelanggan melakukan transaksi pembelian token.
(AMH)

“Total kebutuhan anggaran dari Pemerintah yang dibutuhkan
untuk program tersebut sebesar Rp4,57 triliun untuk sekitar
33,7 juta pelanggan,” ujar Hendra.
Perubahan mekanisme stimulus keringanan
Direktur Bisnis dan Manajemen Niaga PT PLN (Persero)
Bob Saril menyampaikan ada sedikit perbedaan mekanisme
dalam pemberian stimulus keringanan tagihan listrik antara
triwulan pertama tahun ini dengan tahun lalu.
“Untuk pelanggan pascabayar, tahun 2020 semua pemakaian
tarifnya didiskon, yakni 100% untuk 450 VA dan 50% untuk
900 VA subsidi. Namun di tahun ini, pemakaian yang didiskon
adalah yang setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas
itu dikenakan tarif normal subsidi,” ujar Bob. Sementara,
relaksasi pelanggan tarif sosial, bisnis, dan industri tidak
mengalami perubahan mekanisme.

3. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi
pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL);
4. Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan
bagi:
a. Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA
dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA);
b. Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900
VA); dan
c. Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/900
VA);
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Webinar Sosialisasi Perpanjangan Stimulus Keringanan Tagihan Listrik Tahun 2021, Jumat (22/01/2021).

Untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan serta kelompok industri
dan komersial dalam menghadapi masa pendemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk
memperpanjang pelaksanaan stimulus keringanan tagihan listrik untuk Januari 2021 – Maret
2021. Stimulus tersebut diberikan melalui diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan penerapan
ketentuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen bagi pelanggan sosial, bisnis,
industri, dan layanan khusus.
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"

“Untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan serta
kelompok industri dan komersial dalam menghadapi masa pendemi COVID-19,
pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan stimulus
keringanan tagihan listrik untuk Januari 2021 – Maret 2021.”

Munir Ahmad

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad dalam acara Sosialisasi
Perpanjangan Stimulus Keringanan Tagihan Listrik Tahun
2021 yang dilaksanakan secara online melalui webinar pada
Jumat, (22/01/2021).
“Pada tahun 2020, total pelanggan yang mendapatkan
diskon sebanyak 23,67 juta pelanggan R1/450 VA, 7,63
juta pelanggan R1/900 VA bersubsidi, 628 ribu pelanggan
konsumen Bisnis kecil daya 450 VA, dan 335 pelanggan
Industri 450 VA,” ujar Munir.
Munir juga menyampaikan bahwa total perkiraan kebutuhan
dana pelaksanaan stimulus stimulus keringanan tagihan
listrik untuk Januari 2021 – Maret 2021 sebesar Rp4,57
Triliun untuk 33,74 juta pelanggan.
Dalam webinar tersebut juga terdapat sharing session dari
pelanggan PT. PLN (Persero) yang menceritakan bagaimana
keadaan bisnisnya saat pandemi Covid-19 ini. Direktur
Bisnis PT Prima Pengembangan Kawasan Saut F. Siagian
menyatakan bahwa pandemi covid sangat berdampak kepada
sektor bisnisnya.
”Industri pelabuhan sangat terdampak langsung, karena
bisnis perdagangan international di Indonesia sangat
terdampak,” ujar Saut.
Traffic kapal-kapal international yang biasanya sangat
tinggi, pada masa pandemi ini mengalami penurunan
yang signifikan sehingga terjadi penurunan produktifitas
pelabuhan. Saut menyatakan bahwa sebelum pandemi, PT
Prima Pengembangan Kawasan membayar tagihan listrik
sekitar 1,2 Miliar rupiah per bulannya dikarenakan adanya
ketentuan rekening minimum.
”Setelah stimulus diberlakukan kami langsung mendapatkan
keringanan yang cukup signifikan dari 1,2M jadi sekitar
200 juta per bulan. Kami sangat terbantu dengan adanya
stimulus dari pemerintah,” ungkap Saut.

Demikian juga disampaikan oleh Chief Engineering
Tunjungan Plaza Edy, bahwa pandemi covid 19 ini sangat luar
biasa mempengaruhi para pelaku bisnis. Edy menyampaikan
bahwa dampak covid ini sangat terasa yaitu dengan
penurunan pengunjung, terutama pada bulan April dan Mei
tingkat pengunjung hanya 30% dibanding rata-rata tahun
2019. Penurunan jumlah pengunjung dan pengurangan jam
operasional pada mall dan hotel sangat berdampak kepada
kondisi bisnis Tunjungan Plaza.
”Sejak awal pandemi kami sudah berkomunikasi dengan
PLN untuk meminta dispensasi, akhirnya permohonan
tersebut bisa terwujudkan oleh pemerintah dengan
pemberian stimulus ini. Jadi memang kebijakan ini sangat
membantu kami,” ungkap Edy.
Direktur Bisnis dan Manajemen Niaga PT PLN (Persero) Bob
Saril menyampaikan bahwa PLN mengharapkan pelanggan
bisa memberikan input dan masukan kepada PLN untuk bisa
lebih meningkatkan pelayanan.
"Secara sistem kami sudah siap untuk kembali menyalurkan,
karena ini sifatnya perpanjangan. Kami optimis penyaluran
dapat berjalan dengan baik, dan terkait isu-isu bisnis kami
siap setiap saat dan kami siap mendukung pelaku bisnis,”
ujar Bob Saril.
Kebijakan ini diberikan sebagai wujud kehadiran negara
dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi
masyarakat dan juga perlindungan kepada sektor industri
dan komersial yang terdampak akibat pandemi Covid 19.
“Saat ini keputusan pemerintah bertahap, kami memutuskan
pemberian stimulus ini pada Triwulan I tahun 2021, untuk
kedepan kami lihat kondisi dan juga keputusan Presiden
bersama Menteri. Semoga makin membaik kondisi
perekonomian di negara kita,” pungkas Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi. (U)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana pada konferensi pers virtual, Rabu (13/1/2021).

PEMERINTAH TURUNKAN SUBSIDI LISTRIK

MELALUI EFISIENSI BPP

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tahun 2020 mengalami penurunan yang
berdampak pada turunnya realisasi subsidi listrik. Total BPP ini turun dari perkiraaan
sebesar 359,03 triliun menjadi 317,12 triliun sehingga terdapat penghematan 41,91 triliun
rupiah. Penurunan BPP ini dikarenakan adanya beberapa penghematan, salah satunya
penurunan bahan bakar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, pada Pembukaan The 9th IndoEBTKE Conex 2020, Senin (23/11). .
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Hal tersebut disampaikan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM Rida Mulyana
pada konferensi pers virtual, Rabu
(13/1/2021). Rida menjelaskan, pada
APBN 2020, penghitungan bahan
bakar sebagai komponen terbesar BPP
adalah sebesar 146,67 triliun rupiah.
Pada APBN perubahan komponen
bahan bakar ini turun menjadi 109,16
triliun rupiah.
Rida menjelaskan penurunan bahan
bakar yang merupakan komponen
terbesar BPP tenaga listrik (41%),
selain karena penurunan Indonesia
Crude Price (ICP) juga karena
beberapa kebijakan yang dikeluarkan
Kementerian ESDM untuk menurunkan

harga gas bumi. Rida menjelaskan
bahwa ICP turun dari 63 dolar AS per
barel menjadi 35 dolar AS per barel
membuat BPP menjadi turun.
Kebijakan capping harga gas di tahun
2020 yang dikeluarkan oleh Menteri
ESDM disebut Rida ikut membuat BPP
menjadi turun. Penghematan ini terjadi
setelah dikeluarkannya Keputusan
Menteri ESDM N0. 91K/12/MEM/2020
tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit
Tenaga Listrik (Plant Gate).
“Selain karena penurunan ICP dari 63
dolar AS per barel menjadi 35 dolar AS
per barel juga karena adanya kebijakan
harga gas 6 dolar AS per mmbtu," ujar
Rida

Penurunan bahan bakar berupa
ICP, harga gas dan harga batu bara
berhasil menghemat sebesar Rp 37,51
triliun. Dari penurunan BPP tersebut,
14 triliunnya karena capping harga
gas. Penghematan bahan bakar ini
disebut Rida dapat menghemat subsidi
listrik dari semula 2020 diperkirakan
mencapai Rp 54,79 triliun turun
menjadi sebesar Rp 51,84 triliun.
"Pemerintah berkomitmen
menurunkan subsidi listrik dengan
cara melakukan efisiensi BPP tenaga
listrik yang dikelola oleh PLN,” ungkap
Rida. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan capaian kinerja subsektor ketenagalistrikan melalui konferensi pers virtual, Rabu (13/1).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis capaian kinerja tahun 2020 di subsektor
ketenagalistrikan. Rasio elektrifikasi tercatat mencapai 99,20 persen. Jumlah rumah tangga yang berlistrik telah
meningkat 14,85% dalam enam tahun terakhir. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi
mencapai 100%.
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"Rasio elektrifikasi ini sedikit banyak terganggu, meskipun
kita sudah targetkan 100% tetapi nyatanya baru bisa
sampai 99,20. Sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM,
tahun ini kita upayakan untuk benar-benar 100%. Meskipun
kita tahu penambahan rumah tangga juga setiap tahunnya
sekitar 1 juta, itu juga perlu kita consider untuk langsung
bisa terlistriki," tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana pada konferensi pers virtual, Rabu (13/1).
Pemerintah juga tengah berfokus pada pengembangan
infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB). Hingga Desember 2020 jumlah Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah mencapai 93 unit
di 66 lokasi.
"Faktanya memang kita terhambat Covid-19, dari target
168, itu baru bisa terealisasi 93. Artinya hanya 55% yang
terealisasi. Itu sebagai catatan kita ke depan, dengan
berbagai insentif yang menarik, kita berharap jumlah
SPKLU juga akan mengikuti jumlah kendaraan listrik,"
ungkap Rida.
Sementara, untuk penambahan pembangkit listrik
mencapai 2.866,6 Megawatt (MW), transmisi listrik tercatat
bertambah 2.648 kilometer sirkuit (kms), kemudian
penambahan gardu induk dilakukan sebesar 7.870 Mega
Volt Ampere (MVA).Sementara, untuk penambahan
pembangkit listrik mencapai 2.866,6 Megawatt (MW),
transmisi listrik tercatat bertambah 2.648 kilometer sirkuit
(kms), kemudian penambahan gardu induk dilakukan
sebesar 7.870 Mega Volt Ampere (MVA).
"Sangat patut diduga ini semuanya lebih banyak karena
Covid. Misalkan untuk pembangunan pembangkit, karena
aktivitas di lapangan juga dibatasi apalagi di dalamnya ada
keterlibatan tenaga kerja asing, maka kemudian terpaksa
target COD dimundurkan. Kemudian itu membuat target
tahun 2020 tidak sebagaimana yang kita targetkan di
awal. Karena pembangkitnya mundur, di gardu induk dan
transmisi biasanya ikutan. Terlihat dari sini juga tumbuhnya
mirip-mirip, di antara 50%-60% penambahannya," jelas
Rida.
Rida juga menjelaskan Jaringan distribusi bertambah
27.434 kms, dan penambahan gardu distribusi mencapai
2.590 MVA. Berdasarkan perhitungan pada akhir 2020,
konsumsi listrik perkapita mencapai 1.089 Kilowatt hour

(kWh) atau 95% dari target yang ditetapkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2019 sebesar 1.142 kWh. Tidak tercapainya target ini
dikarenakan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang menyebabkan konsumsi listrik pada sektor industri
dan bisnis turun.
"Di rumah tangga [konsumsi listrik] naik, tetapi di industri
dan bisnis turun drastis. Maka secara resultan konsumsi
perkapita di tahun 2020 tidak sesuai dengan target. Tetapi
masih cukup menggembirakan, mencapai 95% dari target,"
imbuh Rida.
Pada kesempatan ini, Rida juga menyampaikan System
Average Interruption Duration Index (SAIDI) Nasional atau
lama pemadaman listrik hanya 12,72 jam/pelanggan/tahun
di bawah target 15 jam/pelanggan/tahun. Adapun System
Average Interruption Frequency Index (SAIFI) Nasional atau
frekuensi pemadaman listrik hanya 9,25 kali/pelanggan/
tahun di bawah target 10 kali/pelanggan/tahun.
Untuk pengembangan smart grid, pada tahun 2020 telah
mencapai target yakni di 5 lokasi. Sementara Reserve
Margin sistem sebesar 30,10% atau melebihi target yang
ditetapkan 25%. Investasi di subsektor ketenagalistrikan
tercatat sebesar USD7,04 miliar atau 59% dari target USD
11,95 miliar. Susut jaringan tenaga listrik tahun lalu hanya
8,39%, lebih rendah dari target sebesar 9,2%. Sementara
untuk penurunan emisi CO2 pembangkit mencapai 8,78 juta
ton atau hampir 2 kali lipat dari target 4,71 juta ton (186%).
Rata-rata efisiensi pembangkit mencapai 78,46%, hampir
memenuhi target sebesar 78,88%. Untuk produksi tenaga
listrik sebesar 272,42 TWh atau 80% dari target 339,082
TWh. Adapun jumlah pelanggan listrik melebihi target,
yakni mencapai 78.663,155 ribu pelanggan. Untuk jumlah
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ilegal
memenuhi target, yakni di 3 regional.
Rida juga memaparkan jumlah penjualan tenaga listrik
yang bersubsidi mencapai 98% dari target, yaitu 61.400,15
GWh. Penurunan emisi CO2 pembangkit mencapai hampir
2 kali lipat dari target sebesar 4,71 juta ton, realisasinya
186% atau 8,78 juta ton. Sedangkan untuk prosentase
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40,13%
atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 33%. (DKD/
AT)

47

Warta Kita

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana menyampaikan
capaian kinerja tahun 2020
subsektor ketenagalistrikan melalui
konferensi pers virtual, Rabu
(13/01/2021). Rida memaparkan
capaian kinerja yang dimulai dari
rasio elektrifikasi, penambahan
jaringan distribusi, penambahan
transmisi, penambahan gardu
induk, dan penambahan terpasang
pembangkit listrik, hingga realisasi
investasi ketenagalistrikan di masa
pandemi covid-19 ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan capaian kinerja tahun 2020 subsektor
ketenagalistrikan melalui konferensi pers virtual, Rabu (13/01/2021).
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Sampai saat ini rasio elektrifikasi
nasional mencapai 99,20%. Pemerintah
terus berupaya agar seluruh rumah
tangga di Indonesia dapat terlistriki,
yang diwujudkan dengan target Rasio
Elektrifikasi (RE) nasional sebesar 100
persen di akhir tahun 2024. Sedangkan
Rasio Desa Berlistrik Nasional
mencapai 99,52%. Salah satu upaya
pemerintah untuk meningkatkan Rasio
Elektrifikasi Nasional adalah dengan
menjalankan program melistriki 403
desa belum berlistrik.
Pemerintah juga fokus dalam
mengembangkan infrastruktur
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB). Pada tanggal 17
Desember 2020, Kementerian ESDM
menginisasi pelaksanaan public
launching KBLBB. Sampai saat ini
jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 93
unit dan terdapat di 66 lokasi.
"Faktanya memang kita terhambat
Covid-19, dari target 168, itu baru bisa

terealisasi 93. Artinya hanya 55% yang
terealisasi. Itu sebagai catatan kita ke
depan, dengan berbagai insentif yang
menarik, kita berharap jumlah SPKLU
juga akan mengikuti jumlah kendaraan
listrik," ungkap Rida.
Adapun kapasitas penambahan
pembangkit listrik di Indonesia pada
tahun 2020 mencapai 2.866,6 MW.
Sementara, transmisi listrik terdapat
penambahan sebesar 2.648 kms.
Penambahan jaringan distribusi
sebesar 27.434 kms, sedangkan
kapasitas Gardu Induk bertambah 7.870
MVA. Penambahan Gardu Distribusi
disampaikan terdapat peningkatan
sebesar 2.590 MVA.
Dalam kesempatan yang sama, Rida
juga menyampaikan prognosa capaian
investasi akhir tahun 2020 sekitar USD
7,04 Miliar dari target sebesar USD
11,95 Miliar.
Pemanfaatan listrik juga terus didorong
untuk kegiatan produktif yang mampu
untuk memutar roda

perekonomian nasional. Berdasarkan
hasil perhitungan, konsumsi listrik
per kapita nasional pada tahun 2020
mencapai 1.089 kWh/kapita.
Rida menyampaikan bahwa konsumsi
listrik tidak sesuai target dikarenakan
dampak pandemi Covid-19, dan
pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan sebagian besar
mengalami reschedulling, namun tidak
berdampak pada pelayanan kepada
masyarakat.
"Karena ada keterlibatan tenaga
kerja asing, terpaksa target COD
(Commercial Operation Date)
dimundurkan, jadi tidak sesuai dengan
sebagaimana ditargetkan di awal,"
tutur Rida.
Selain itu pada tahun 2020-2024
pemerintah akan memfokuskan
ke pembangunan infrastruktur
pembangkit listrik 27.000 Mega Watt
(MW), transmisi 19.000 kms, gardu
induk 38.000 MW dan pengembangan
smart grid. (AT)
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Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka acara Indonesia-Japan Workshop on VRE
System Integration, Hydrogen, and Low Carbon Technologies 2021, Selasa, 12 Januari 2021.

Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad
membuka acara Indonesia-Japan Workshop on VRE System
Integration, Hydrogen, and Low Carbon Technologies 2021
pada Selasa, 12 Januari 2021. Acara ini dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan
The Institute Of Energy Economics, Japan. Munir mewakili
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menjelaskan bagaimana
kondisi kelistrikan di Indonesia.
“Saat ini, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan
di Indonesia sampai dengan Semester I Tahun 2020, telah
terpasang sekitar 71 GW pembangkit, 61 ribu kilometer
sirkit (kms) jaringan transmisi, 150 ribu MVA Gardu Induk
(GI), 995 ribu kms jaringan distribusi, dan 61 ribu kms gardu
distribusi. Semua itu bertujuan agar seluruh masyarakat
Indonesia dapat menikmati akses layanan listrik dengan
kualitas yang baik dan harga yang terjangkau,” ujar Munir.
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Dalam 6 tahun terakhir, akses listrik di Indonesia naik secara
signifikan. Rasio Elektrifikasi (RE) nasional meningkat
14,85%, dari tahun 2014 sebesar 84,35%, menjadi 99,20%
berdasarkan prognosis perhitungan di tahun 2020.
Pemerintah terus berupaya agar seluruh rumah tangga di
Indonesia dapat terlistriki, yang diwujudkan dengan target
Rasio Elektrifikasi (RE) nasional sebesar 100% di akhir tahun
2024. Pemanfaatan listrik juga terus didorong untuk kegiatan
produktif yang mampu untuk memutar roda perekonomian
nasional. Berdasarkan hasil perhitungan,
prognosis konsumsi listrik per kapita nasional pada tahun
2020 mencapai 1.089 kWh, dengan proporsi pemanfaatan
untuk sektor rumah tangga sebesar 38%, sektor industri
sebesar 41%, sektor bisnis sebesar 15%, dan sisanya adalah
sektor publik sebesar 6%.

Warta Kita
Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai tujuan
yang telah disepakati pada Paris Agreement, yaitu untuk
menurunkan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong
pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis Energi
Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan teknologi High
Efficiency Low Emission (HELE) pada PLTU, juga pengalihan
bahan bakar yang lebih rendah karbon.
Kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini,
menyebabkan sistem ketenagalistrikan di Indonesia memiliki
kelebihan pasokan listrik. Menurunnya aktivitas industri
dan bisnis, juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) menyebabkan menurunnya pertumbuhan
ekonomi nasional dan menurunnya pertumbuhan konsumsi
listrik nasional. Rescheduling pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan yang telah direncanakan tentunya perlu
dilakukan supaya keseimbangan supply and demand energi
listrik dapat tetap terjaga dan iklim bisnis subsektor
ketenagalistrikan tetap dapat berjalan dengan sehat.
Pemerintah mendorong strategi pengembangan EBT
melalui beberapa upaya, diantaranya substitusi energi
primer, seperti co-firing biomassa pada PLTU dan konversi
pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan Bahan
Bakar Minyak (BBM) dengan pembangkit tenaga listrik
berbahan bakar gas atau EBT; pengembangan PLTS Atap,
terutama di atap bangunan dan gedung perkantoran; dan
juga pemanfaatan EBT di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan,
dan Terluar) dengan skema distributed generation;
merelokasi pembangkit tenaga listrik yang sudah tua; dan
juga melakukan perubahan regulasi dan membuat kebijakan

yang spesifik mendukung pencapaian target bauran energi
untuk pembangkitan tenaga listrik sebesar 23% pada tahun
2025.
Untuk menjaga keseimbangan supply and demand
energi listrik, pemerintah juga mendorong masyarakat
untuk memanfaatan tekonologi yang lebih efisien dan
menggunakan sumber energi bersih, seperti penggunaan
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan
kompor induksi listrik. Pemerintah telah membuat peraturan
dan kebijakan yang mendorong KBLBB sebagai program
nasional. Dan pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-75,
PT PLN (Persero) telah meluncurkan Gerakan Konversi Satu
Juta Kompor Induksi Listrik.
Berbagai upaya terus dilakukan agar teknologi terkini
terkait energi bersih dapat diimplementasikan secara masif
di Indonesia dan tentunya dengan nilai keekonomian yang
wajar. Pemanfaatan hidrogen dan Carbon Capture Storage
(CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) masih
terus dikembangkan. Pemetaan potensi dan kajian terkait
pengembangan pemanfaatan hidrogen dan CCS/CCUS di
Indonesia telah cukup banyak dihasilkan dan dipublikasikan.
Kerja sama dengan berbagai pihak dan investor terus
dilakukan supaya teknologi terkini dapat diimplementasikan
dalam nilai keekonomiannya.
“Saya mengucapkan selamat atas digelarnya acara pada hari
ini dan semoga dengan adanya acara ini kita bisa bertukar
pikiran dan menambah wawasan khususnya di terkait VRE
system integration, Hydrogen, dan Low Carbon Technologies,”
tutup Munir. (U)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan apa saja kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing unit
Kementerian ESDM tahun 2020, juga program kerja tahun 2021 di sektor energi dan sumber daya mineral di Kantor Kementerian ESDM
Jakarta, Kamis (7/1).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar
konferensi pers mengenai Capaian Kinerja Sektor ESDM
Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 di Kantor
Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (7/1). Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan
apa saja kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing unit
Kementerian ESDM tahun 2020, juga program kerja tahun
2021 di sektor energi dan sumber daya mineral.
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”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,” jelas Arifin.

“Realisasi rasio elektrifikasi meningkat 14,85% dalam 6
tahun terakhir (tahun 2014 sebesar 84,35%) menjadi sebesar
99,20% tahun 2020, dan ditargetkan mencapai 99,9% pada
2021,” ujar Arifin.

Mengenai kapasitas EBT, Arifin menyampaikan bahwa hingga
saat ini bauran EBT terus meningkat, yaitu mencapai 10.467
MW pada tahun 2020 dan ditargetkan mencapai 12.009 MW
pada tahun 2021. Tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT
tersebut diantaranya berasal dari PLTA Poso 66 MW, PLTBm
Merauke 3,5 MW, PLTM Sion 12,1 MW, dan PLTS Atap 13,4
MW.

Kementerian ESDM juga telah melakukan Public Launching
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada
tanggal 17 Desember 2020 sebagai implementasi Perpres
No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk
transportasi jalan.

Mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW hingga saat ini
masih terus dilanjutkan sesuai dengan komitmen. “Kita juga
create demand (konsumsi listrik), diantaranya mendorong
penggunaaan KBLBB juga mendorong pemanfaatan kompor
listik,” pungkas Arifin. (UH)
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif berharap seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
dapat menjadi pegawai yang memiliki etika dan moral yang
baik, menerapkan nilai-nilai organisasi, jujur, profesional,
inovatif, melayani dan berarti. Di samping itu, seluruh CPNS
juga wajib menjunjung tinggi integritas, membangun kerja
tim yang solid, dan mampu melaksanakan tugas dengan
Cepat, Cermat dan Produktif.

Tantangan tugas yang akan dihadapi saat ini dan ke depan,
menurut Arifin, adalah bagaimana para generasi millenial
ikut menyukseskan program Pemerintah terutama saat ini di
tengah tantangan menghadapi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Arifin Tasrif saat memberikan
arahan langsung kepada 50 CPNS Kementerian ESDM,
Senin (04/01/2021).

"Di samping itu, CPNS Kementerian ESDM harus mampu
dengan cepat mendukung program strategis Kementerian
ESDM, antara lain dalam meningkatkan produksi migas,
nilai tambah mineral, hilirisasi batubara, mendorong
pemanfaatan energi, khususnya energi baru terbarukan,
dan mengembangkan infrastruktur energi, serta program
pendukung tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan
reformasi birokrasi Kementerian ESDM," tegas Arifin.

"Saya mengucapkan selamat datang dan bergabung menjadi
CPNS di Kementerian ESDM. Anda semua patut mensyukuri
bisa berada di sini setelah mengikuti beberapa tahapan
proses seleksi dengan persaingan yang ketat dan dinyatakan
lolos, semua berkat perjuangan anda sendiri, restu orang
tua serta ijin dari Tuhan Yang Maha Kuasa," ujar Arfin.
Arifin berpesan kepada semua CPNS yang akan mengabdi di
Kementerian ESDM untuk menjadi pegawai negeri sipil yang
memiliki etika dan moral yang baik serta menjunjung tinggi
nilai-nilai organisasi.
"Jadilah PNS yang memiliki etika dan moral yang baik,
menerapkan nilai-nilai organisasi, yaitu Jujur, Profesional,
Inovatif, Melayani dan Berarti, menjunjung tinggi integritas,
bangun team work yang solid, dan mampu melaksanakan
tugas dengan Cepat, Cermat dan Produktif," pesan Arifin.

Para CPNS ini menjadi unsur penting dalam organisasi yang
ikut aktif membantu memberikan dukungan dalam program
pemulihan ekonomi di sektor ESDM.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
selaku Panitia Seleksi pengadaan CPNS Kementerian ESDM
Ego Syahrial menegaskan, 50 orang CPNS ini adalah hasil
proses seleksi yang sangat ketat yang dilaksanakan secara
objektif, kompetitif, transparan dan bebas KKN serta tidak
dipungut biaya.
"Mereka, 50 orang CPNS ini telah menyisihkan sebanyak
4.950 orang pendaftar pada tahap awal dan telah
melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara online
menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) oleh
BKN, Test Psikologi dan wawancara yang dilaksanakan
secara virtual," ujar Ego.
Dalam kesempatan yang sama di Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida
Mulyana mengatakan, “Intinya, CPNS itu harus memiliki
skill, knowledge, dan attitude.”
Sebagai informasi, pada pengadaan CPNS Formasi
Tahun 2019, seluruh formasi terisi, tidak ada yang kosong
atau mengundurkan diri. Adapun 6 CPNS yang diterima
di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri dari
beberapa jabatan, antara lain dua jabatan perencana ahli
pertama, perancang peraturan perundang-undangan ahli
pertama, analis kepegawaian ahli pertama, dan dua analis
ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan
arahan langsung kepada CPNS di Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Senin (04/01/2021).

Seluruh CPNS yang diterima di Kementerian ESDM sudah
aktif bekerja terhitung mulai hari ini tanggal 4 Januari 2021.
(SF/AT)
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Lembaga Sertifikasi Pegang
Peranan Penting Aspek Keselamatan
Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hari ini, Rabu (23/12), menyerahkan Sertifikat
Penilaian Kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan Periode Penilaian Kinerja Tahun 2019-2020.
Penilaian dilakukan untuk periode kerja lembaga sertifikasi pada semester II 2019 hingga semester I
2020.
Mengawali sambutannya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan bahwa
lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagai lembaga yang mendapatkan penunjukan atau akreditasi dari
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang
berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan sertifikasi di sektor ketenagalistrikan.
“Baik buruknya kinerja dari lembaga sertifikasi ketenagalistrikan akan dilihat sebagai cerminan kinerja
pelayanan di Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan oleh masyarakat,” ujar
Rida di kantornya.

Rida juga mengatakan, lembaga sertifikasi memiliki peran
yang sangat penting dalam pemenuhan Keselamatan
Ketenagalistrikan (K2). Pasalnya, sertifikat yang dikeluarkan
menunjukkan bahwa instalasi dan kemampuan personil atau
badan usaha telah sesuai dengan regulasi.
"Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi,
yaitu sertifikat laik operasi, sertifikat kompetensi, dan
sertifikat badan usaha, merupakan pengakuan yang sah
dari pemerintah bahwa instalasi maupun kemampuan suatu
personil dan badan usaha telah sesuai dengan regulasi yang
berlaku," jelasnya.
Adanya penilaian kinerja ini pun diharapkan dapat
menjadi pengingat bagi setiap lembaga sertifikasi agar
selalu memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam
melaksanakan kegiatan sertifikasi ketenagalistrikan.
"Kami sangat berkepentingan untuk menjamin kinerja
lembaga sertifikasi dalam melakukan pelayanan ke
masyarakat, tidak terkecuali terkait K2. Maka dari itu,
kemudian kami mengambil inisiatif untuk melakukan
monitoring dan evaluasi seperti biasa, namun supaya ada
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gregetnya acara seperti ini diadakan, agar Bapak Ibu bisa
melakukan benchmarking dan memacu diri meningkatkan
kinerjanya. Penilaian ini juga menjadi barometer, indikator
ke setiap pengguna jasa lembaga sertifikasi sebagai
pertimbangan untuk menggunakan jasa lembaga Bapak
Ibu," lanjut Rida.
Dalam kesempatan ini, Rida menyerahkan piagam apresiasi
kepada 30 Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan yang terdiri
dari 10 lembaga sertifikasi dengan tingkat kinerja Emas
(sangat baik) dan 20 lembaga sertifikasi dengan tingkat
kinerja Hijau (baik). Penghargaan ini merupakan bentuk
apresiasi pemerintah terhadap salah satu jenis usaha jasa
penunjang tenaga listrik dan agar senantiasa menjaga
kinerja dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
“Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan harus selalu menjaga
kinerjanya, mengedepankan profesionalisme, dan pelayanan
prima kepada seluruh pelanggannya,” Rida menegaskan.
Sertifikat penghargaan kepada 10 lembaga sertifikasi
ketenagalistrikan dengan tingkat kinerja Emas terdiri dari
4 lembaga inspeksi teknik tenaga listrik dan 6 lembaga
sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan,
sebagai berikut:

Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik
1

PT Andalan Mutu Energi

2

PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

3

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

4

PT Layanan Mutu Ketenagalistrikan

Lembaga sertifikat kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan
1

PT ELESKA IATKI

2

PT Lisan Nusantara Satu

3

PPSDM KEBTKE KESDM

4

PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Unit Sertifikasi

5

PT Eleska Hakit

6

PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan
Tenaga Listrik

Sebagai informasi, tingkat kinerja Emas dengan status
kinerja sangat baik memiliki nilai 9,01-10,00 sementara
tingkat kinerja Hijau dengan status kinerja baik memiliki
nilai 8,01-9,00. Kriteria penilaian kinerja lembaga sertifikasi
dibagi menjadi empat kriteria, yakni kepatuhan terhadap
regulasi (55%), mutu pelayanan (30%), inovasi (10%), dan
program kontribusi masyarakat (5%).
“Saya mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada
lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang mendapatkan
tingkat kinerja Emas dan Hijau, atas segala usahanya untuk
selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, menjaga tingkat mutu pelayanan, dan
melakukan inovasi serta berkonstribusi kepada masyarakat,”
pungkas Rida. (DKD/AMH

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyerahkan Sertifikat Penilaian
Kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan Periode Penilaian Kinerja Tahun 2019-2020.
Rabu (23/12).
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masuk ke digital, sebisa mungkin kita tidak menggunakan
kertas. Jadi semuanya (pelayanan di Kementerian
ESDM),mulai dari pendaftaran hingga hasil akhirnya tidak
ada yang bersinggungan dengan orang,”” ujarnya.
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan menerima apresiasi dan penghargaan berupa predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dua Direktorat di Ditjen Ketenagalistrikan, yakni Direktorat
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat
Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerima
apresiasi dan penghargaan berupa predikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat ini sejalan dengan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK WBBM)
yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Reformasi
Birokasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM). Secara total, terdapat 12 satuan kerja
di lingkungan Kementerian ESDM menerima apresiasi dan
penghargaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Penghargaan diberikan secara simbolis oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Tjahjo Kumolo dan diterima oleh Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM),
Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Senin
(21/12/2020).
“Capaian ini tidak lepas dari arahan Menteri ESDM yang
mendorong untuk terus melakukan reformasi birorasi,
tentunya melalui program-program perbaikan yang
realistis,” ujar Prahoro.
Menurut Prahoro, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah
memerintahkan seluruh Pimpinan Eselon 1 untuk turun
langsung memimpin dan memastikan perbaikan di setiap
proses reformasi birokrasi. Perubahan tersebut tidak hanya
di atas kertas, namun manfaatnya harus dirasakan langsung
oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih prima.
"Kita melihat perubahan-perubahan ini salah satunya adalah
terkait dengan sistem pelayanan digital. Jadi semuanya
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Selain mencegah gratifikasi dan tindak pidana korupsi, upaya
ini disebut Prahoro untuk meminimalisir penyebaran virus
Covid-19.
Bagi satuan kerja yang belum memperoleh predikat WBK/
WBBM, Prahoro mengatakan bahwa Kementerian ESDM
akan terus mengejar dan melakukan upaya lebih baik lagi
dari yang ada saat ini. Apresiasi yang diraih hari ini harus jadi
motivasi bagi unit kerja lainnya.
Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual
pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 ini mengungkapkan,
seluruh penyelenggara pelayanan publik diharapkan
melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik
secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
"Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk
menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis. Saya minta
kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak lelah-lelahnya
mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM," ujar
Wapres.
Sebagai informasi, tahun ini Kementerian ESDM
mengusulkan 17 satuan kerja menuju WBK dan 9 satuan
kerja menuju WBBM. Setelah melalui proses penilaian
evaluasi administrasi, presentasi, wawancara, serta
verifikasi lapangan, sebanyak 10 satuan kerja layak
memperoleh predikat WBK dan 2 satuan kerja memperoleh
predikat WBBM. Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi dan Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menerima
penghargaan tersebut secara virtual dari ruang kerja. (DKD/
RZ/PSJ)
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Peresmian Project Kick Off Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Kamis (17/12/2020).

Pemerintah berkomitmen mencapai
bauran energi 23% dari Energi Baru
Terbarukan (EBT) di tahun 2025.
Salah satu potensi besar dalam
pengembangan EBT di Indonesia
adalah melalui potensi tenaga surya
yang mencapai 207 GW. Dirjen Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana
menyampaikan hal tersebut saat
mewakili Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) dalam Peresmian
Project Kick Off Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata,
Kamis (17/12/2020).
“PLTS Terapung Cirata dengan
kapasitas 145 MWp akan meningkatkan
bauran energi dari EBT, memenuhi
kebutuhan listrik di Jawa Barat,
menjadi trensetter dalam PLTS
terapung berskala besar, serta mampu
bersaing dengan energi fosil,” ujar
Dadan. Ia menyebut PLTS Terapung
Cirata adalah salah satu proyek
strategis nasional yang dikerjakan oleh
pengembang listrik swasta/Independent
Power Producer (IPP).

Proyek ini dikelola oleh PT PMSE
(Pembangkitan Jawa-Bali Masdar
Solar Energy-red) yang merupakan
kerja sama antara PT Pembangkitan
Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan
Masdar Solar Energy, perusahaan
energi terbarukan yang berbasis di Abu
Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
“Investasi yang diperlukan untuk
proyek ini sebesar 129 juta USD dan
diproyeksikan dapat memproduksi
listrik hingga 200 GW per tahun,”
Dadan menambahkan.
Direktur Mega Proyek PT PLN
(Persero) Ikhsan Asaad menyebut PLTS
Terapung Cirata yang akan dibangun di
Waduk Cirata, Jawa Barat adalah yang
terbesar di Asia Tenggara. “Dengan
harga 5.8 centUSD/kwh, PLTS terapung
ini bukan hanya simbol pengembangan
EBT di Indonesia, tapi juga mampu
berkontribusi dalam mengurangi
tarif listrik di sistem Jawa-Bali,” ujar
Ikhsan. Ia menyampaikan selain bersih
dan hijau, PLTS Terapung Cirata juga
dapat meningkatan bauran EBT di
Indonesia.

Senada dengan Ikhsan, President
Director PT PMSE Przemek Lupa
juga menyebut tarif listrik dari PLTS
Terapung Cirata kompetitif, bahkan
diklaim lebih rendah dibanding tarif
listrik dari beberapa pembangkit
berbahan bakar fosil.
“Pembangkit ini juga menciptakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat,”
ujar Przemek. Selain itu, ia menyebut
pembangunan PLTS terapung ini
membawa manfaat bagi masyarakat
dan lingkungan dalam mengurangi
penguapan air selama musim
kemarau, membatasi pertumbuhan
alga berbahaya, serta meningkatkan
efisiensi energi karena sistem
pendinginan yang lebih baik. (AMH)
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Penanganan pengaduan publik di Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) dilandasi oleh Prinsip
CeCep, yakni cepat, cermat, dan produktif. Direktur
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi, Jumat (8/1/2021), menyampaikan kecepatan
dan kecermatan dalam menangani pengaduan terlihat dari
rata-rata tindak lanjut pengaduan di Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR
mencapai 1,5 hari dan semua pengaduan direspon dan
diselesaikan 100%.
Dari segi produktifitas, Hendra mengungkap total pengaduan
kepesertaan subsidi listrik mencapai 341.007 pengaduan
sejak 2017, sedangkan total pengaduan konsumen listrik
Ditjen Gatrik sebesar 565 pengaduan untuk periode 20182020.
“Penanganan pengaduan publik di Ditjen Gatrik masuk ke
dalam Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik tahun 2020. Ini jadi aura positif kami untuk terus
meningkatkan pelayanan,” ujar Hendra dalam diskusi
“Membedah Profil Pengaduan Konsumen YLKI tahun 2020”
yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI).
Data YLKI menunjukkan listrik (8,2%) berada di urutan
keempat yang paling sering menerima pengaduan, di

bawah jasa keuangan (33,5%), ecommerce (12,70%), dan
telekomunikasi (8,3%). Untuk permasalahan listrik, lonjakan
tagihan listrik mendominasi pengaduan.
“Tahun 2020 ada 145 pengaduan yang masuk ke Ditjen
Gatrik. Pengaduan mengenai catat meter dan tagihan
listrik paling banyak disampaikan oleh konsumen,”
kata Hendra. Untuk mengatasi hal tersebut, Hendra
menyampaikan Ditjen Gatrik secara rutin berkoordinasi
dengan PT PLN (Persero) dan YLKI untuk monitoring
penanganan pengaduan catat meter dan tagihan
listrik selama Pandemi COVID-19.
Hendra menambahkan, “Kami juga mengeluarkan
kebijakan skema perlindungan pelanggan dengan
capping/angsuran tagihan listrik pada Juni 2020
dan baca meter mandiri melalui Whatsapp dan
aplikasi PLN Mobile.” Ditjen Gatrik telah
menyiapkan kanal-kanal pengaduan untuk
memudahkan masyarakat dalam menyampaikan
pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan melalui Contact
Center 136, LAPOR, e-mail, media sosial, dan pengaduan
langsung.
Ia menyampaikan Pemerintah terus mendorong PLN untuk
dapat meningkatkan kualitas layanan melalui penetapan
Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Sesuai TMP, PLN wajib
memberikan kompensasi ke konsumen jika tidak memenuhi
Service Level Agreement (SLA), di antaranya dalam
pelayanan penyambungan baru dan pemadaman.
“Kompensasi yang dibayarkan PLN mencapai Rp1,66 miliar
kepada 29.562 konsumen pada Triwulan I Tahun 2020,” ujar
Hendra.
Rizal Halim dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN) yang hadir dalam diskusi menyampaikan
perlindungan konsumen tidak bisa dilakukan secara
sektoral.
“Kami setiap saat membuka komunikasi lintas sektoral
sehingga kita di tingkat hilir lebih efektif. Situs LAPOR
harusnya digunakan sebagai media untuk mensinkronkan
seluruh laporan terkait pelayanan publik. Ketika pengaduan
masuk LAPOR, akan didistribusikan ke kementerian terkait.
Ini pekerjaan bersama dan partisipasi masyarakat menjadi
sangat penting,” ujar Rizal. (AMH)

Diskusi “Membedah Profil Pengaduan Konsumen YLKI tahun 2020” yang
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (8/1/2021).
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