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Bersatu Melawan Covid-19!
Pembaca yang budiman,
Pandemi virus Covid-19 telah membuat segala tatanan kehidupan berubah.
Kita diharuskan untuk terus waspada dengan rajin mencuci tangan,
mengenakan masker dan menjaga jarak aman.
Di subsektor ketenagalistrikan, pandemi virus covid-19 juga membuat
pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap menjaga keandalan sistem,
memberikan stimulus keringanan tagihan listrik, serta menyesuaikan diri
dengan protokol-protokol kesehatan.
Ulasan mengenai mekanisme bantuan keringanan tagihan listrik bagi
masyarakat tidak mampu dapat dibaca dalam Tajuk Utama Buletin
Ketenagalistrikan Edisi 62 Volume XVI/Juni 2020 ini. Liputan khusus
mengenai posko pemantaauan kondisi kelistrikan pada periode lebaran juga
dapat dibaca oleh pembaca sekalian, selain artikel-artikel menarik lainnya.
Kami harap pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan tetap sehat dengan
mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah,
sehingga kita dapat bertemu lagi dalam Buletin Ketenagalistrikan edisi
mendatang dengan keadaan yang lebih baik. Tulisan dari pembaca kami
tunggu di email infogatrik@esdm.go.id.
Selamat membaca.

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

Pemerintah Beri Keringanan
Tagihan Listrik Masyarakat Tidak Mampu
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Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) telah menyiapkan mekanisme
bantuan perlindungan sosial untuk
masyarakat lapisan bawah yang terkait
tarif listrik, yaitu pembebasan biaya
tarif listrik bagi konsumen golongan
Rumah Tangga 450 Volt Ampere (VA)
dan keringanan tagihan sebesar
50% kepada konsumen golongan
Rumah Tangga 90VA Bersubsidi. Hal
ini disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat
menyampaikan konferensi pers dengan
teleconference kepada wartawan, Rabu
(1/4/2020) di Jakarta.
Menurut Rida, upaya ini dilakukan
sesuai amanat Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang (Perppu)
Nomor 01 tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.

“Tujuannya ingin memberikan sinyal
kehadiran Negara untuk membantu
sadara-saudara kita masyarakat miskin
dan tidak mampu melalui pemberian
keringanan tagihan listrik selama
3 bulan dalam rangka memberikan
perlindungan sosial menghadapi
dampak COVID-19,” ujar Rida.
Untuk pelanggan rumah tangga 450
VA yang menggunakan sistem reguler
atau pascabayar, pembayaran rekening
listrik diberikan secara gratis termasuk
biaya pemakaian dan biaya beban
selama tiga bulan terhitung April
sampai dengan Juni 2020. Sedangkan
untuk golongan RT 450 VA Prabayar
setiap bulannya akan diberikan token
gratis sebesar pemakaian bulanan
tertinggi dari pemakaian tiga bulan
terakhir.
Untuk pelanggan rumah tangga daya
900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA)
Reguler (Pascabayar) pembayaran
rekening listrik selama April s.d. Juni
2020 diberikan keringanan 50% dari
biaya pemakaian dan biaya beban,
sedangkan untuk pelanggan

900VA bersubsidi yang menggunakan
mekanisme prabayar setiap bulannya
diberikan token listrik gratis sebesar
50% x pemakaian bulanan tertinggi
dari pemakaian tiga bulan terakhir.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan
dana sebesar Rp3,5 triliun untuk
pelanggan listrik tidak mampu sebagai
bagian dari perlindungan sosial untuk
masyarakat lapisan bawah di tengah
pandemi Covid-1. Pembebasan biaya
dan keringanan ini diberikan bagi
sekitar 24 juta pelanggan rumah
tangga dengan daya 450VA dan 7 juta
pelanggan rumah tangga dengan daya
900 VA bersubsidi.
"Sejumlah kira-kira 31 juta pelanggan
yang disebutkan adalah saudarasaudara kita yang selama ini sebagai
penerima subsdi listrik,” ucap Rida.
Terkait mekanisme pemberian
voucher bagi pelanggan prabayar,
Rida optmistis PLN dapat segera
menyampaikan mekanisme yang
memudahkan semua pelanggan,
sebab sudah teruji dalam memberikan
pelayanan yang maksimal kepada
konsumennya. (PSJ)
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Ini Mekanisme Mendapatkan Token Listrik Gratis

Masyarakat Tidak Mampu
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait keringanan tagihan listrik bagi
masyarakat tidak mampu, yaitu golongan pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA
bersubsidi, PT PLN (Persero) telah menyiapkan mekanisme atau cara mendapatkan
program tersebut.
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Dalam siaran persnya Kamis (2/4/2020) Executive
Vice President Corporate Communication & CSR
PLN I Made Suprateka mengatakan bahwa Untuk

Mekanisme Website:
•

pelanggan rumah tangga 450 VA pascabayar akan
langsung dibebaskan tagihannya pada bulan April,
Mei dan Juni. Sementara untuk pelanggan pra bayar
dapat memperolehnya dengan dua mekanisme, yaitu
memasukkan ID Pelanggan di website PLN www.
pln.co.id atau mengirimkan pesan dan Nomor ID
Pelanggan ke WA dengan nomor 08122-123-123.
“Dengan ID tersebut, pelanggan akan mendapatkan
token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan
terakhir,” ucap Made.
Untuk pelanggan rumah tangga subsidi 900 VA
yang reguler atau pascabayar, rekening yang harus
dibayarkan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan
dikurangi 50%. Sementara bagi pelanggan prabayar,
token listrik gratis sebesar 50% dari pemakaian
tertinggi tiga bulan terakhir akan diberikan kepada
pelanggan dengan mekanisme yang sama dengan
yang dilakukan pelanggan rumah tangga golongan 450
VA.
Berikut mekanisme mendapatkan token untuk
golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi:

•
•
•

Buka Alamat www.pln.co.id kemudian masuk ke menu
pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus
covid-19.
Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter.
Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar.
Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut
ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Mekanisme Whatsapp ke nomor 08122-123-123:
• Buka Aplikasi WhatsApp
• Chat WhatsApp ke 08122-123-123 , ikuti petunjuk, salah
salah satunya masukkan ID Pelanggan.
• Token gratis akan muncul
• Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut
ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.
Menurut Made Suprateka, saat ini ada sekitar 24 juta data
pelanggan rumah tangga 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan
rumah tangga 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan
ke dalam sistem. Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke
depan. sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan
mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya.
“Paling lambat tanggal 11 april seluruh pelanggan yang
berhak sudah bisa menikmati program tersebut" ujar Made
Suprateka.
Kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik ini sebagai
bentuk kehadiran negara dalam membantu perekonomian
masyarakat miskin dan tidak mampu. "Ini bukti PLN
bersama Pemerintah siap hadir di setiap kondisi", tutup
Made. (PSJ)
Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2020 |
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Pemerintah Beri Keringanan Listrik

untuk Stimulus COVID-19

Pemerintah melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi
COVID-19 dengan memberikan jaring pengaman sosial pada berbagai bidang. Di bidang
energi, pemerintah menggratiskan listrik bagi pelanggan 450VA dan diskon 50% bagi
pelanggan 900VA bersubsidi selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Total ada
sekitar 31 juta pelanggan yang mendapatkan keringanan ini.
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Kami menyadari jika sarana yang dilakukan sebagian besar
mengandalkan IT (teknologi informasi).

Hendra Iswahyudi
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) telah menginstruksikan
PT PLN (Persero) terkait mekanisme
pelaksanaan pemberian gratis
dan diskon tarif listrik tersebut.
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi,
Selasa (14/4/2020), menyampaikan
pelanggan pascabayar akan langsung
mendapatkan keringanan dalam
tagihan listrik. Sedangkan pelanggan
prabayar akan mendapatkan token
listrik senilai pemakaian bulanan
tertinggi dalam tiga bulan terakhir
untuk pelanggan 450VA dan 50% dari
pemakaian bulanan tertinggi untuk
pelanggan 900VA bersubsidi.
Pemberian token listrik untuk stimulus
COVID-19 tersebut bisa dilakukan
melalui website PLN, Whatsapp PLN,
aplikasi PLN mobile, Call Center PLN
123, dan Telegram PLN.
“Kami menyadari jika sarana
yang dilakukan sebagian besar
mengandalkan IT (teknologi informasi).
Bagaimana dengan masyarakat yang
ada di daerah blankspot dan tidak
melek IT? Kantor pelayanan PLN
tingkat rayon/area bekerja sama
dengan perangkat desa/daerah untuk
penyaluran token,” ujar Hendra dalam
webinar Jaring Pengaman Sosial
Energi yang digagas oleh Institute
for Essential Services Reform (IESR).
Ia menambahkan masyarakat juga
dapat menghubungi kantor PLN rayon/
setempat.

Senada dengan Hendra, Direktur
Eksekutif IESR Fabby Tumiwa
menyampaikan apa yang dilakukan
pemerintah untuk memberikan
keringanan kepada pelanggan
450VA dan 900VA bersubsidi adalah
sebuah tindakan yang tepat pada
saat ini. Meskipun demikian,
menurutnya pemerintah perlu untuk
mengintegrasikan data kemiskinan
sosial ekonomi dengan kemiskinan
energi.

Untuk itu, Kementerian ESDM telah
berkoordinasi dengan Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Kementerian Sosial,
dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Hendra, komunikasi antara
PLN dengan perangkat desa sudah
terjalin sejak awal 2017 ketika ada
pemadanan data penerima subsidi
listrik untuk pelanggan 900VA yang
tidak mampu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus
Abadi menyampaikan apresiasinya
atas pelayanan publik di sektor energi
yang masih berjalan. Terkait upaya
pemerintah dalam memberikan
keringanan listrik untuk pelanggan
450VA dan 900VA bersubsidi, Tulus
berpendapat semestinya pelanggan
900VA nonsubsidi dan 1300VA juga
mendapat keringanan.

“Selama ini jaring pengaman
sosial dikorelasikan dengan tingkat
kemiskinan dan pendapatan, tapi
kemiskinan energi sendiri tidak punya
ukurannya,” Fabby menyampaikan.
Dalam webinar ini, Ismono dari
Kabupaten Demak selaku penerima
listrik gratis untuk rumahnya yang
berdaya 450VA mengucapkan terima
kasih kepada pemerintah.
“Dengan adanya penggratisan ini,
biasanya per bulan tagihan Rp50
ribu, sekarang bisa kami gunakan
untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya,”
ujarnya.

“Yang sangat urgent itu khususnya
masyarakat perkotaan, baik yang
miskin dan nonmiskin,” tuturnya.
Ia mengatakan pandemi COVID-19
membuat banyak pekerja di-PHK dan
kehilangan pendapatan.
Menanggapi hal tersebut, Hendra
menyampaikan pemerintah telah
melakukan beberapa simulasi
perhitungan keringanan listrik akibat
COVID-19. “Saat ini, kita fokusnya
untuk masyarakat yang berada pada
40% kondisi sosial ekonomi terendah
sesuai Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,”
kata Hendra.

Pemerintah akan terus melakukan
sosialisasi mengenai mekanisme
keringanan listrik bagi masyarakat
tidak mampu. Dengan demikian,
diharapkan masyarakat yang betulbetul membutuhkan dapat terlindungi
dari dampak pandemi COVID-19. (AMH)
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Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
bersama PT PLN (Persero) memantau kondisi sistem
kelistrikan menjelang dan pasca hari Raya Idul Fitri 1441
H/2020. Pemantauan secara virtual ini dilaporkan ke posko
Idul Fitri sektor ESDM setiap hari mulai Minggu (17/5/2020)
sampai dengan Senin (1/6/2020). Dengan pemantauan ini
diharapkan pelaksanaan Idul Fitri 1441 H dapat berjalan
dengan lancar dengan tersedianya pasokan listrik yang
cukup di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat memimpin kesiapan
posko subsektor ketenagalistrikan, Jumat (15/5/2020). Munir
menyampaikan bahwa dalam pelaporan posko secara virtual
ini, petugas posko melaporkan kondisi Daya Mampu Pasok,
Beban Puncak, dan Cadangan Daya sistem kelistrikan PT
PLN (Persero) maupun Wilayah Usaha lain di luar PT. PLN
(Persero).
“Sistem yang dimonitor pada Posko Nasional ESDM
Subsektor Ketenagalistrikan sebanyak 22 sistem
ketenagalistrikan,” ujar Munir.
Menurut Munir, metode penentuan Kondisi kecukupan
pasokan listrik dinyatakan dengan menggunakan metode
N-1. Selanjutnya posko subsektor ketenagalistrikan ini
dibagi menjadi dua shift, yaitu shift 1 mulai pukul 10.00 –
15.00 WIB dan Shift 2 : 15.00 – 20.00 WIB. Koordinasi antar
petugas posko sendiri dilakukan secara virtual melalui
aplikasi rapat online, sehari dua kali pelaksanaan.
Selain memastikan pemantauan kondisi listrik, upaya
pengamanan pasokan listrik menjelang hari raya Idul Fitri
juga dilakukan dengan upaya pengamanan pasokan listrik.

Beberapa langkah yang PT PLN (Persero) lakukan antara
lain:
1. Memastikan kesiapan dan keandalan sistem kelistrikan,
meliputi kesiapan (availability) unit pembangkit,
penguatan jaringan transmisi dan distribusi;
2. Tidak melakukan pekerjaan/pemeliharaan yang dapat
mengganggu pasokan listrik pada H-7 s/d H+7 kecuali
pekerjaan perbaikan yang disebabkan gangguan;
3. Membuat rencana dan pola operasi unit-unit pembangkit
berdasarkan perkiraan beban (load forecast) pada
periode Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya
dengan menyiapkan cadangan putar (spinning reserve)
lebih besar dibandingkan waktu reguler;
4. Memastikan ketersediaan energi primer/bahan bakar
pembangkit tenaga listrik: PLTU batubara dengan
cadangan minimum 20 hari operasi dan Pembangkit
BBM (untuk operasi backup) dengan cadangan minimum
7 hari operasi;
5. Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP)
pengamanan pasokan listrik;
6. Menyiapkan dan menyiagakan personil siaga
pengamanan pasokan listrik 24 jam di masing- masing
unit operasional;
7. Menjaga kontinuitas pasokan listrik di lokasi-lokasi
prioritas antara lain: Tempat Ibadah Utama, Masjid
Istiqlal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api, Jalan
Nasional (Pom Bensin dan Rest Area), Rumah Sakit, dan
Fasilitas untuk Tanggap Darurat COVID-19.

Ignasius Jonan

Dari sisi pemerintah, Pejabat Tinggi Pratama Ditjen
Ketenagalistrikan akan memantau kondisi pasokan tenaga
listrik setempat secara real-time dan dimungkinkan apabila
diperlukan akan melakukan video conference. Selain itu,
Inspektur Ketenagalistrikan dapat turun ke lapangan apabila
ada kejadian khusus. (PSJ)
Buletin Ketenagalistrikan|Juni 2020|
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
memastikan pasokan listrik seminggu sebelum Hari Raya
Idul Fitri 1441 H aman. Berdasarkan data Posko Nasional
Sektor ESDM tanggal 17 Mei 2020 untuk periode beban
puncak siang hari, keseluruhan sistem kelistrikan dalam
kondisi aman.
Secara keseluruhan daya mampu pasok nasional sebesar
44.273,21 MW dan beban puncak sebesar 26.649,98 MW
sehingga terdapat kapasitas cadangan daya nasional sebesar
17.623,23 MW.
Terkait kondisi penyediaan tenaga listrik wilayah
pengusahaan PT PLN (Persero), per tanggal 17 Mei 2020
pukul 20.00 WIB, 22 sistem kelistrikan dalam kondisi
normal (cadangan cukup). Tidak ada satu pun sistem
ketenagalistrikan berada pada kondisi siaga dan defisit.
Kondisi penyediaan tenaga listrik wilayah usaha nonPLN juga dilaporkan aman. Total daya mampu pasok 12
pemegang wilayah usaha yang menyampaikan data adalah
sebesar 2.568,33 MW, dengan beban puncak sebesar
1.201,09 MW, dan cadangan sistem sebesar 1.367,24 MW
atau 113,83%.

Posko Nasional Sektor ESDM untuk Idul Fitri 1441 H
ini dipantau secara virtual setiap hari mulai Minggu
(17/5/2020) hingga Senin (1/6/2020). Sebelumnya, Jumat
(15/5/2020), Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menyampaikan bahwa dalam pelaporan posko secara
virtual ini, petugas posko melaporkan kondisi daya mampu
pasok, beban puncak, dan cadangan daya sistem kelistrikan
PLN maupun wilayah usaha lain di luar PLN. Posko dibagi
menjadi dua shift, yaitu shift 1 (10.00-15.00 WIB) dan shift 2
(15.00-20.00 WIB).
"Koordinasi antarpetugas posko sendiri dilakukan secara
virtual melalui aplikasi rapat online, sehari dua kali
pelaksanaan," ujar Munir.
Kesiapan pasokan listrik jelang, saat, dan setelah Lebaran
terus dipantau oleh Ditjen Ketenagalistrikan bersama PLN.
Pemantauan ini diharapkan dapat memastikan kecukupan
pasokan listrik di seluruh Indonesia agar pelaksanaan Idul
Fitri tahun ini dapat berjalan lancar. (AMH/KO)
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Ditjen Gatrik Pantau Kesiapan Sistem Kelistrikan

Jawa-Bali

Kondisi sistem kelistrikan Jawa-Bali pada periode beban puncak siang hari tanggal 19 Mei 2020 secara umum dalam
kondisi normal. Rinciannya, daya mampu pasok sebesar 33.265 MW, beban puncak sebesar 21.219 MW, dan cadangan
sistem sebesar 12.046 MW. Hal tersebut dilaporkan PT PLN (Persero) kepada Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir
Ahmad, Rabu (20/5/2020), melalui video conference sebagai bagian dari agenda Posko Nasional Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Idul Fitri 1441 H.
“Ini menindaklanjuti kegiatan kita yang setiap tahun kita lakukan, yaitu monitoring kesiapan sistem kelistrikan
menghadapi Idul Fitri. Ini kondisi sedang Covid, jadi biasanya kita bertemu di posko BPH Migas, namun kondisi tidak
memungkinkan,” ujar Munir.
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Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad memantau sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) melalui Video conference

Munir memantau sistem kelistrikan
Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) untuk
memastikan kesiapan pasokan listrik di
wilayah tersebut jelang Idul Fitri. Video
conference ini diikuti oleh pimpinan
unit kerja PLN di wilayah Jamali,
termasuk Pusat Pengatur Beban (P2B)
Jawa-Bali, Unit Induk Distribusi (UID)
Banten, UID Disjaya (Jakarta Raya),
UID Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, UID Jawa Timur, dan UID
Bali.
Pada saat Idul Fitri tanggal 24 Mei
2020, perkiraan beban puncak di
Sistem Jawa-Bali 16.612 MW dan daya
mampu pasok 30.228 MW. Dengan
demikian, cadangan operasinya 13.616
MW. Artinya, perkiraan kondisi pasokan
tenaga listrik pada Sistem Jawa-Bali
khususnya saat Idul Fitri 1441 H pada
umumnya adalah berada pada kondisi
aman, dengan reserve margin sebesar
82%.
Beban puncak saat Idul Fitri pada
umumnya memang lebih rendah
dibanding saat hari kerja normal.

Terlebih sektor bisnis juga terkena
dampak Covid-19. “Beban normal
sebelum Covid-19 sekitar 26.500 MW,
dan perkiraan beban puncak Lebaran
16.612 MW. Jadi kalau dihitung
persentase ada penurunan sekitar
37%,” ujar Senior Manager Operasi
Sistem P2B PLN Munawar Furqan.

Executive Vice President Operasional
PLN Regional Jawa Bagian Barat
(JBB) Bima Putrajaya. PLN juga tidak
melakukan pekerjaan/pemeliharaan
yang dapat mengganggu pasokan listrik
pada H-7 hingga H+7 Lebaran kecuali
pekerjaan perbaikan yang disebabkan
gangguan.

PLN melakukan strategi dalam upaya
pengamanan pasokan listrik saat
Idul Fitri. PLN telah menetapkan
Standard Operating Procedure
(SOP) pengamanan pasokan listrik
dan menyiagakan personil siaga
pengamanan pasokan listrik 24 jam
di masing- masing unit operasional.
PLN juga menjaga kontinuitas pasokan
listrik di lokasi-lokasi prioritas antara
lain tempat ibadah utama, bandara,
pelabuhan, stasiun, jalan nasional,
dan fasilitas untuk Tanggap Darurat
Covid-19.

Ditjen Ketenagalistrikan ikut
memonitor kondisi pasokan tenaga
listrik nasional pada Posko Idul Fitri
dengan melakukan koordinasi dengan
PLN. Inspektur Ketenagalistrikan juga
disiagakan untuk turun ke lapangan
apabila ada kejadian khusus.

“Kami memastikan kesiapan dan
keandalan sistem kelistrikan, meliputi
kesiapan unit pembangkit, penguatan
jaringan transmisi, dan distribusi,” ujar

“Saya mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman PLN yang
melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan di lapangan, juga
jangan lupakan untuk tetap memenuhi
unsur-unsur keselamatan dan protokol
kesehatan Covid-19 bagi teman-teman
kita yang bertugas di lapangan,”
pungkas Munir. (AMH)
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PASOKAN LISTRIK SUMATERA DAN KALIMANTAN AMAN

JELANG LEBARAN

Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, atau Sabtu
(23/5/2020), pasokan listrik di pulau Sumatera dan
Kalimantan dilaporkan Aman. Posko Idul Fitri 1441 H
subsektor Ketenagalistrikan melaporkan bahwa kondisi
kelistrikan di Sumatera dalam kondisi Aman, hanya saja
sistem Bangka Belitung tercatat berstatus siaga pada
periode beban puncak malam tanggal 16, 18, 19 dan 20 Mei.
Sementara itu kondisi kelistrikan di Kalimantan pada periode
17 - 22 Mei 2020 secara umum dalam kondisi Aman.
Laporan kondisi kelistrikan Sumatera dan Kalimantan
tersebut disampaikan pada video conference yang dimpimpin
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi bersama Pimpinan Unit Kerja PLN di wilayah
Regional Sumatera dan Kalimantan, Sabtu (23/5/2020).
Hadir dalam rapat virtual tersebut, Direktur Bisnis Regional
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Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) Wiluyo
Kusdwiharto dan jajarannya, termasuk petugas posko
nasional sektor ESDM subsektor ketenagalistrikan.
Hendra mengapresiasi bahwa di tengah pandemi Covid-19,
beberapa sistem kelistrikan seperti Aceh, Lampung,
Kalimantan Barat dan Kalimatan Selatan Tengah masih
menunjukkan pertumbuhan konsumsi listrik yang positif.
Hendra berharap PT PLN (Persero) tetap memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tengah
pandemi covid-19 dan menjelang hari raya Idul Fitri ini.
"Mohon PLN dapat melaporkan melalui posko kondisi
kelistrikan, khususnya terkait dengan cuaca sehingga
masyarakat dapat merayakan lebaran dengan nyaman" ujar
Hendra.

Liputan Khusus

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi bersama Pimpinan Unit Kerja PLN di wilayah Regional Sumatera dan Kalimantan menyampaikan Laporan kondisi kelistrikan
Sumatera dan Kalimantan pada video conference, Sabtu (23/5/2020).

Kondisi Kelistrikan Sumatera dan Kalimantan
Terkait kesiapan kelistrikan di Sumatera dan Kalimantan,
Wiluyo menyampaikan bahwa pihaknya menyiagakan
sekitar 2.000 personil siaga di Sumatera dan Kalimantan
serta peralatan untuk menunjang siaga listrik Idul Fitri. Ia
mengatakan bahwa berdasarkan tahun tahun sebelumnya
kondisi alam menjadi faktor gangguan di beberapa sistem
kelistrikan Sumatera dan Kalimantan, namun pihaknya sudah
melakukan antisipasi berupa pemeliharaan jaringan seperti
menebang pohon yang dapat mengganggu jaringan transmisi
dan distribusi. Selain itu, pihaknya fokus pada transmisi dan
pembangkit untuk menjaga betul agar diantisipasi dan tidak
menimbulkan gangguan yang luas.
"Ada kejadian tahun lalu saat malam takbiran ditemukan
tower listrik dipotong dan menyebabkan padam di sejumlah
daerah. Untuk mengantisipasinya, tahun ini kita siapkan
tower emergency agar jika terjadi kejadian serupa dapat
segera dilakukan recovery," ujar Wiluyo.
Terkait beberapa kejadian khusus yang dilaporkan oleh posko
Idul Fitri di Sumatera, seperti banjir bandang di Takengon,
Aceh Tengah, gangguan penyulang oleh layang- layang dan

pohon tumbang, serta kejadian angin puting beliung, Wiluyo
menyampaikan bahwa kejadian-kejadian khusus tersebut
telah mendapatkan penanganandan pasokan listrik telah
normal.
Sementara di Kalimantan terdapat kejadian khusus yang
dilaporkan Posko, yaitu terjadinya gangguan karena bencana
alam dan gangguan pembangkit listrik. Wiluyo mengatakan
bahwa penormalan terus dilakukan secara bertahap sehingga
kondisi kelistrikan yang terdampak berangsur pulih.
Menutup video conference, Hendra berpesan agar seluruh
jajaran PLN tetap semangat dalam memberikan layanan,
khususnya di tengah Pandemi Covid-19. Ia juga berpesan
layanan kelistrikan kepada seluruh masyarakat menjadi
prioritas, salah atunya di daerah perbatasan negara.
"Kami juga meminta PLN untuk memperhatikan kondisi
kelistrikan di Kalimantan, khususnya terkait dengan
perbatasan negara," pungkas Hendra. (PSJ)
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IDUL FITRI 1441 H,

KELISTRIKAN SULAWESI

DILAPORKAN AMAN

Melalui video conference, Direktur Pembinaan Program Ditjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu melaporkan kondisi kelistrikan di regional Sulawesi pada periode
Idul Fitri 1441 H ,Senin (25/5/2020).

Laporan kondisi kelistrikan di regional Sulawesi pada periode Idul Fitri 1441 H, Minggu (24/5) secara umum
dalam kondisi normal. Hal tersebut dilaporkan PT PLN (Persero) kepada Direktur Pembinaan Program Ditjen
Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu, Senin (25/5/2020), melalui video conference. Kegiatan ini sebagai bagian dari
agenda Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idul Fitri 1441 H.
Jisman memantau sistem kelistrikan pada regional Sulawesi untuk memastikan kesiapan pasokan listrik di wilayah
tersebut pada hari raya Idul Fitri pada video conference tersebut . Video conference ini diikuti oleh Direktur Bisnis
Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Syamsul Huda, Executive Vice President Operasi Regional
Sulawesi Yohanes Sukrislismono, GM Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi Suroso Isnandar,
GM Unit Induk Wilayah (UIW) SSTB Ismail Deu, dan UIW SUTG Christyono.
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"Sifatnya monitoring di lebaran ini, ada 4 kali untuk
mengecek kesiapan kelistrikan. Informasi awal dari tahun
ke tahun turun 30 persen, pasti berkurang, apalagi dengan
adanya Covid-19 ini, namun demikian karena memang fungsi
pemerintah mau mengecek monitoring apakah selama
ini apalagi di lebaran kedua ada gangguan atau tidak, dan
seperti apa treatment pembangkit kita di daerah Sulawesi,"
ujar Jisman.

"Satu hal yang perlu dicatat, biasanya pada hari raya Idul
Fitri adalah beban terendah, namun kalau dirunut waktu dari
2017-2020, 2020 beban merupakan beban tertinggi, artinya
di tengah pandemi ini, tumbuh beban di Sulawesi. Hal ini
sangat menggembirakan bahwa ditengah kesulitan ini, geliat
pertumbuhan ekonomi terlihat, karena yang merasakan
pertumbuhan ekonomi langsung adalah kelistrikan," ujar
Suroso.

Syamsul Huda mengatakan dalam rangka monitoring siaga
lebaran, PLN juga ikut memantau, apakah ada hal yang perlu
dilaporkan dan diperhatikan di regional Sulawesi.

Ia menambahkan secara umum, sistem interkoneksi baik
utara maupun selatan kecukupan dayanya mencukupi dan
tidak ada gangguan.
"Beberapa operasi khusus kita terapkan yang
mengutamakan keandalan sehingga pembangunan
intermitten kita batasi 30 MW di selatan, dan di utara sesuai
dengan pola beban yang ada," ujar Suroso.
Secara umum kondisi kelistrikan pada Regional Sulawesi
pada periode 17-23 Mei 2020 secara umum dalam kondisi
aman.

Ia mengatakan bahwa secara umum di Sulawesi terdapat
dua sistem besar, yaitu sistem Sulawesi Utara Gorontali
(Sulutgo) dan sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).
Sulutgo mempunyai daya mampu sebesar 604 mw, beban
puncak 420.2 mw, cadangan 184,25 sebesar 30,58%.
Sedangkan Sulbagsel daya mampu sebesar 2293 MW, beban
puncak 1411,2 MW, cadangan 696,22 MW sebesar 33,04%.
Dua sistem tersebut terpisah.
"Berdasarkan historikal data dan membuat prediksi untuk
kondisi di hari raya, biasanya kondisi di hari raya bebannya
lebih rendah daripada hari-hari biasa, terlihat dari prediksi
kami. Kondisi sistem pada Sulutgo aman, dengan cadangan
daya cukup besar. Sulbagsel kondisi aman cadangan daya
cukup besar," ujar Yohanes Sukrislismono.

"Saya ucapkan terima kasih kepada PLN, saya harap kita
memberikan yang terbaik, yang sudah berjalan dengan baik
dipertahankan, keterjaminan pasokan listrik di pulau-pulau
sekitar Sulawesi selain daerah rawan bencana benar-benar
diperhatikan, semua diselesaikan, dan yang penting tetap
aman" tutup Jisman. (AT)

Dalam kesempatan yang sama Suroso mengatakan bahwa
sistem selatan dan sistem utara kecukupan dayanya
mencukupi, kemudian pelayanan selama hari raya lebaran
kemarin tidak ada gangguan.
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PEMERINTAH PASTIKAN PASOKAN LISTRIK
INDONESIA TIMUR AMAN PASCA IDUL FITRI

Ditjen Ketenagalistrikan melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyelenggarakan video conference meeting ... dst dengan PT. PLN (Persero) Regional
Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara pada Kamis, (28/5/2020).

Untuk memantau pasokan dan sistem kelistrikan yang ada di wilayah Regional Maluku, Papua,
dan Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan video conference meeting
dengan PT. PLN (Persero) Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara pada Kamis, (28/5/2020).
Video conference ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan Posko
Nasional ESDM Idul Fitri 1441 H/2020.
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“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin
yang biasanya dilakukan dengan turun
ke lapangan, namun saat ini tidak bisa
dilakukan. Kami mengajak temanteman PLN untuk berdiskusi mengenai
apa saja mitigasi yang harus disiapkan
pasca Idul Fitri. Juga mengingat akan
diberlakukannya kembali WFO (Work
From Office), bagaimana antisipasi dari
PLN untuk hal ini,” ujar Direktur Teknik
dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Wanhar membuka video conference.
Video conference ini diikuti oleh
pimpinan unit kerja PLN di wilayah
Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
diantaranya PLN Unit Induk Wilayah
(UIW) Papua dan Papua Barat, UIW
Maluku dan Maluku Utara, UIW
Nusa Tenggara Timur, dan UIW Nusa
Tenggara Barat.
“Kondisi kelistrikan di Maluku, Papua,
dan Nusa Tenggara secara umum
dalam kondisi normal. Total daya
mampu pasok sebesar 1.652 MW

dengan beban puncak 1.077 MW,”
ujar Executive Vice President Operasi
Regional Maluku, Papua dan Nusa
Tenggara Indradi Setiawan melaporkan
kepada Wanhar.
“Konsumsi listrik disini masih tinggi
walaupun kondisi covid, bulan April
masih tumbuh 12% karena industri dan
bisnis tidak besar jadi walaupun turun
tidak berpengaruh. Hal ini diimbangi
dengan naiknya konsumsi listrik
di rumah tangga yang cukup besar
kenaikannya,” kata Indradi.
PLN melakukan upaya-upaya dalam
mengamankan pasokan listrik Idul Fitri
1441 H. Diantara adalah meningkatkan
kesiapan instalasi sehingga dapat
memperkecil kemungkinan terjadinya
gangguan, memastikan dan memantau
kecukupan stok dan pasokan
energi primer pada masing-masing
pembangkit, tidak melakukan kegiatan
pemeliharaan terencana pada periode
siaga, dan memastikan terlaksananya

protokol operasi sistem kelistrikan
terhadap dampak Covid-19 khususnya
selama Periode Siaga Idul Fitri 1441 H.
“Masa posko siaga masih tiga hari
lagi, semoga tidak ada halangan
hingga akhir masa posko. Dan untuk
kedepan kita harus saling saling
berkoordinasi, PLN harus bisa
mengantisispasi lonjakan konsumsi
listrik di perkantoran, mall dan
pusat bisnis lainnya mengingat akan
diberlakukannya kembali kegiatan
ekonomi. Kami mengucapkan terima
kasih dan apresiasi kepada tim siaga
PLN atas kinerja yang baik. Mudahmudahan kita semua selalu diberi
kesehatan,” tutup Wanhar. (UH)
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PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

TERUS DIDORONG

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menjadi pembicara dalam panel diskusi workshop di Hotel Gran Melia, Jakarta (12/03).

Kemandirian energi domestik
terus didorong percepatannya oleh
Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM. Kemandirian energy
diantaranya adalah pengurangan
ketergantungan impor Bahan Bakar
Minyak (BBM). Salah satu perwujudan
nyata akan pengurangan penggunaan
BBM ini adalah penggunaan kendaraan
bermotor listrik untuk transportasi
jalan.
Program Kendaraan Bermotor
Listrik untuk Transportasi Jalan
selain meningkatkan efisiensi dan
konservasi energi juga membawa
kontribusi besar dalam pengelolaan
lingkungan. Kendaraan listrik tidak
menghasilkan polusi udara, sehingga
kualitas udara yang sehat dapat
terjaga. Penggunaan energi bersih,
ramah lingkungan, menjadi bukti nyata
pemenuhan komitmen Indonesia dalam
menurunkan emisi gas rumah kaca.
Saat ini telah terbit Peraturan Presiden
No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Berbagai insentif fiskal maupun non
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fiskal telah diatur dalam Perpres 55
Tahun 2019 ini, yang bertujuan agar
masyarakat semakin cepat beralih
menggunakan kendaraan bermotor
listrik. Insentif-insentif ini akan diatur
lebih lanjut melalui Kementerian teknis
yang membidangi.
Kementerian ESDM bekerjasama
dengan United States Agency
International development (USAID)
dalam Proyek Indonesia Clean
Energy Development II (ICED II),
khususnya dalam mematangkan
rancangan Peraturan Menteri tentang
Kendaraan Listrik berbasis Baterai
tersebut. USAID-ICED II memberikan
bantuan teknis berupa Kajian Skema
Bisnis Kendaraan Berbasis Listrik di
Indonesia yang telah selesai dalam
bentuk draft. Kajian tersebut berisi
antara lain studi pembelajaran dari
keberhasilan dan kegagalan negara–
negara lain termasuk opsi-opsi
alternatif skema bisnis yang layak
untuk diterapkan di Indonesia.
Dalam rangka penyempurnaan draft
kajian tersebut, maka diselenggarakan
Workshop Alternatif Skema Bisnis
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBL Berbasis Baterai)

untuk Transportasi Jalan - Sesuai
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2019. Workshop ini dilaksanakan di
Hotel Gran Melia, Jakarta (12/03).
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar hadir
sebagai pembicara dalam panel diskusi
workshop tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi
penyelenggaraan workshop ini yang
juga merupakan bentuk kegiatan
pembinaan dan pengawasan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM selaku regulator
dalam bidang ketenagalistrikan,”
ujar Wanhar membacakan sambutan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
General Manager PT PLN Distribusi
Jakarta Raya Ikhsan Asaad turut hadir
dalam acara ini. Ikhsan menyampaikan
kesiapan PLN dalam mendorong
percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) untuk
Transportasi Jalan. “Sejak 2017 kami
sudah mendorong untuk penggunaan
kendaraan listrik, mulai dari motor
listrik hingga SPKLU yang bersinergi
dengan Pemda DKI,” ujar Ikhsan. (UH)
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PLTSA BENOWO,

SOLUSI SAMPAH KOTA SURABAYA

Kementerian ESDM meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Surabaya Jawa Timur, Jumat (13/3/2020).

Masalah sampah kian menjadi perhatian pemerintah. Volume sampah di Indonesia sendiri mencapai
64 juta ton per tahun. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah yang menggunung bisa menyisakan
berbagai persoalan mulai dari isu lingkungan hingga sosial. Untuk mengatasi masalah sampah,
pemerintah telah mengeluarkan Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah
Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Masalah sampah kian menjadi
perhatian pemerintah. Volume
sampah di Indonesia sendiri mencapai
64 juta ton per tahun. Jika tidak
ditangani dengan baik, sampah yang
menggunung bisa menyisakan berbagai
persoalan mulai dari isu lingkungan
hingga sosial. Untuk mengatasi
masalah sampah, pemerintah telah
mengeluarkan Perpres 35/2018 tentang
Percepatan Pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah Menjadi Energi
Listrik Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan.
Kementerian ESDM melalui
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi
meninjau proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo

di Surabaya Jawa Timur, Jumat
(13/3/2020).
Ia memastikan amanat Presiden Jokowi
untuk mempercepat pembangunan
PLTSa melalui Perpres 35/2018
berjalan dengan baik, salah satunya di
PLTSa Benowo di Surabaya.
Hendra yang didampingi oleh Kepala
Divisi EPV Operasi Regional Jawa
BagianTimur, Madura, dan Bali I B
Ari Wardana serta General Manager
PLN Distribusi Jawa Timur Bob Saril,
menyampaikan bahwa Surabaya
merupakan salah satu dari 12 kota yang
termasuk dalam program percepatan
pembangunan PLTSa melalui Perpres
35/2018. "PLTsa Benowo berkapasitas 9
MW diharapkan segera dapat

diselesaikan dan dapat dioperasikan
sehingga dapat menjadi contoh bagi
implementasi Perpres di 11 kota yang
lain," ungkap Hendra.
Dalam peninjauan tersebut, Direktur
Utama PT Sumber Organik Agus
Nugroho Santoso selaku pengembang
menyampaikan bahwa PLTSa
berkapasitas 9MW ini telah selesai
dibangun dan saat ini tengah memasuki
tahap akhir yaitu serangkaian
pengujian dan pengetesan individual
peralatan dan sistem sebelum nanti
dioperasikan. Diharapkan sebelum
tengah tahun, PLTSa ini sudah dapat
menyuplai listrik bagi warga Surabaya
dan sekitarnya. (AMH/PSJ)
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APRESIASI KERINGANAN TAGIHAN LISTRIK

DARI DPR RI

Komisi VII DPR RI mengapreasiasi Menteri ESDM Arifin Tasrif atas kontribusi kepada
masyarakat dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, khususnya
melalui program keringanan tagihan listrik. Hal tersebut merupakan salah satu
kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Senin (4/5) yang
dilaksanakan secara daring.
news.detik.com/x/detail/intermeso/20160419/Semanggi-4/
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Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Senin (4/5).

Rapat kerja Kebijakan Menteri ESDM dengan Komisi VII
DPR RI tersebut terkait dengan Kebijakan Menteri ESDM
saat Pandemi Covid-19 terkait dengan Tarif Listrik bagi
Pelanggan Rumah Tangga 1.300 VA, PNBP Sektor Migas
dan Implementasi Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020, dan
Penyesuaian Harga BBM.
Terkait dengan kebijakan tarif listrik khususnya membantu
masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemi
Covid-19, Pemerintah telah membuat kebijakan untuk
memberikan diskon tagihan listrik sela 3 bulan (April – Juni
2020). “Dimana R1/450 VA mendapat diskon 100% dan
R1/900 VA tidak mampu mendapat diskon 50%,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, selain melindungi golongan tarif listrik
pelanggan bisnis kecil (B1/450 VA) dan Industri Kecil (I1/450
VA), Pemerintah juga memberikan diskon tagihan listrik 100%
selama 6 bulan, mulai Mei sampai dengan Oktober 2020.
Momentum Covid-19
Selain mengapresiasi dan memberikan msukan terkait
pemberian stimulus keringanan tagihan listrik, beberapa
kespakatan Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI antara
lain:
1.
Komisi VII DPR RI meminta MESDM agar menggunakan
masa pandemi ini sebagai momentum untuk melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas
2. rumah tangga dan industri.
Komisi VII DPR RI meminta MESDM untuk melakukan
percepatan kegiatan eksplorasi Migas dan Minerba,
serta peningkatan proyek-proyek migas lainnya dalam
rangka meningkatkan produksi.

3.

4.

5.

6.

Komisi VII DPR RI meminta MESDM melakukan
evaluasi tata kelola migas dan meningkatkan koordinasi
antar lembaga termasuk diantaranya sinergi antara
SKK Migas dengan Pertamina mengingat kurang
legitimasinya payung hukum UU No. 22 Tahun 2001
tentang Migas.
Komisi VII DPR RI mendesak MESDM untuk secepatnya
memberikan penjelasan secara terbuka dan masif
terkait evaluasi harga BBM sebagaimana diamanahkan
pada Perpres No. 191 Th 2014 di saat rendahnya harga
minyak mentah di dunia.
Komisi VII DPR RI mendesak MESDM melakukan
penyesuaian harga BBM dengan merevisi KepMen
ESDM No. 62 Th 2020 tentang formula harga dasar
dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum
jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui
SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
Komisi VII DPR RI mendukung MESDM untuk
melakukan penurunan harga gas industri sesuai dengan
Perpres No. 40 Th 2016 yang pelaksanaannya dilakukan
melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan
porsi Pemerintah dengan mempertimbangkan
keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres No.
40 Tahun 2016, serta BUMN yang menerima subsidi dan
kompensasi gas, dan margin yang wajar untuk menjaga
keberlangsungan usaha BUMN dan Badan Usaha Hilir
lainnya.

Terakhir, pimpinan Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto
meminta MESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis
atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI. Dalam
rapat kerja tersebut, selain dihadiri anggota Komisi VII DPR
RI, dihadiri pula para pejabat tinggi pratama di lingkungan
Kementerian ESDM. (PSJ)
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Rapat pembahasan mekanisme tagihan meter selama masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan secara daring, Selasa (5/5/2020).

PLN DIHARAP TINGKATKAN
PELAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

PT. PLN (Persero) selaku pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik diimbau melakukan komunikasi yang lebih
intensif kepada masyarakat terkait tagihan meteran listrik
selama pandemi covid-19. Hal tersebut diperlukan agar
tidak terjadi salah persepsi di masyarakat, sebab tidak
ada kenaikan tarif listrik sejak tahun 2017. Pengaduan dan
keluhaan masyarakat yang masuk harus ditanggapi dan

30|Juni 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat
memimpin rapat pembahasan mekanisme tagihan meter
selama masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan secara
daring, Selasa (5/5/2020). Hadir dalam rapat tersebut Ketua
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi,
General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)
Ikhsan Ashaad, dan beberapa unit PT PLN (Persero) lainnya.

Warta Kita
Menurut Hendra, selain PLN menyelesaikan pengaduan
dan melakukan komunikasi yang lebih intensif, konsumen
perlu diedukasi untuk membaca dan melaporkan tagihan
listrik sehingga tidak ada salah pengertian antara PLN dan
pelanggan.
Senada dengan Hendra, Tulus Abadi dalam kesempatan yang
sama juga menyampaikan bahwa PLN dari pusat sampai
unit-unit perlu menjelaskan lebih rinci metode pencatatan
meter, khususnya selama pandemi covid-19.
Menurut Tulus, kenaikan tagihan listrik bisa jadi disebabkan
karena kenaikan konsumsi listrik rumah tangga, khususnya
selama periode bekerja dari rumah (work from home)
dan memasuki bulan Ramadhan. Namun kenaikan itu
menurutnya hanya akan terjadi sebesar 20%-40%. Jika
ada kenaikan tagihan sebesar 100% bahkan 200%, perlu
ditindaklanjuti di lapangan.
“Komunikasi kepada pelanggan perlu diperbaiki sehingga
tidak membuang energi, khususnya di masa pandemi ini,”
ucap Tulus.
GM PLN Disjaya Ikhsan Ashaad menyampaikan bahwa
rata-rata penghitungan di bulan April 2020 untuk tagihan
bulan Maret 2020, sebagian besar menggunakan rata-rata
pemakaian 3 bulan sebelumnya (Desember – Februari),
dimana pemakaian listrik rata-rata cukup sedikit. Namun
untuk penghitungan bulan Mei 2020, bagi yang melaporkan
secara mandiri, terdapat kenaikan yang cukup tinggi, baik
dari pemakaian

maupun kemungkinan adanya penumpukan kwh meter yang
belum dilaporkan di periode sebelumnya.
Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
PLN, Edison Sipahutar menyampaikan bahwa mekanisme
pengaduan akan ditanggapi dan diverifikasi ke lapangan.
“Kami akan memperbaiki komunikasi dan fokus kepada
costumer,” ucapnya.
Ia mengimbau agar pelanggan memanfaatkan layanan Baca
Meter Mandiri. Layanan ini disediakan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 dengan dibatasinya pencatatan kWh
meter oleh petugas yang langsung datang ke lokasi. Dengan
memanfaatkan layanan Baca Meter Mandiri, perhitungan
tagihan pemakaian listrik pelanggan setiap bulan tercatat
secara akurat.
“Ini adalah bagian dari upaya physical distancing yang kami
lakukan, mengurangi interaksi langsung antara petugas
dengan pelanggan sebagai upaya pencegahan penyebaran
virus Covid -19,” ujar Edison.
Ikhsan menyampaikan bahwa saat ini PLN telah menyiapkan
layanan melalui whatsapp bagi pelanggan yang ingin
melaporkan angka stand dan foto kWh meter. "Kalau ada
keluhan bisa menghubungi ke contact center, dan apabila
ada pelanggan yang belum puas bisa diarahkan ke temanteman manager unit,” ujar Ikhsan. (AT/PSJ)
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Sosialisasi dan Edukasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Covid-19

dr.Ulfa Nurul Haidar menjadi narasumber dalam Sosialisasi Covid-19 di ruang Samaun Samadikun Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (10/3).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan
Sosialisasi Covid-19 kepada pegawai terkait pencegahan
virus Corona (Covid-19) di ruang Samaun Samadikun
Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (10/3).
Sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber dr.Ulfa
Nurul Haidar. Sosialisasi ini dihadiri oleh pegawai Ditjen
Ketenagalistrikan.
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Sosialisasi ini dilakukan kepada
seluruh pegawai agar mereka dapat
lebih mengerti dan memahami
bagaimana penularan dan bahayanya
Virus Corona. Pegawai diharapkan
lebih waspada untuk mencegah sedini
mungkin virus Corona, dimulai dengan
mencontoh perilaku hidup sehat dan
mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Covid-19 merupakan virus jenis baru
dari kelompok virus Corona yang biasa
dikenal dapat menyebabkan penyakit
pernafasan pada manusia. Contoh virus
kelompok Corona lain yang pernah
menginfeksi manusia dan mematikan
adalah SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome) dan MERS (Middle-East
Respiratory Syndrome). Sedangkan

jenis virus corona lainnya hanya
menyebabkan “common cold” biasa.

apalagi jika mengalami sesak nafas,”
ujar Ulfa.

Ulfa mengatakan SARS dan COVID-19
diketahui lebih mudah menyebar dari
manusia ke manusia daripada MERS.
Dan jika dibandingkan dengan SARS,
penularan COVID-19 dari manusia ke
manusia lebih mudah terjadi dan lebih
cepat. Penularan COVID-19 yang lebih
cepat dibandingkan SARS dan MERS
membuat jumlah penderita penyakit ini
meningkat tajam dalam waktu singkat.
Gejala umum Covid-19 adalah demam,
batuk pilek, gangguan pernafasan,
sakit tenggorokan dan letih lesu.

Hal yang patut dicermati adalah pasien
virus corona bisa sembuh dengan
sendirinya karena imunitas tubuh.
Karenanya, kita hanya perlu menjaga
tubuh untuk tetap sehat agar terhindar
dari virus corona. Jika tubuh sehat,
maka tingkat imunitas tubuh akan ikut
dalam kondisi baik. “Oleh karena itu,
kita harus melakukan pola hidup yang
sehat, dengan cara rutin berolah raga,
istirahat yang cukup, makan makanan
yang bergizi seimbang dan matang,
sering cuci tangan, menggunakan
masker bila batuk pilek dan jangan
lupa berdoa agar terhindar dari Virus
Corona,” tutup Ulfa. (AT) ,

“Segera periksakan diri ke Dokter di
fasilitas kesehatan terdekat apabila
mengalami gelaja-gejala tersebut,
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Ini Upaya Agar Operasional Ketenagalistrikan

Tetap Aman Selama Pandemi
Untuk memastikan kelancaran operasional pembangkitan
dan penyaluran tenaga listrik pada masa tanggap darurat
penanganan Covid-19, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana memberikan imbauan kepada pemegang Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), yaitu PT PLN
dan Perusahaan Listrik Swasta (IPP). Imbauan tersebut
disampaikan melalui surat resmi nomor 683/21/DJL.1/2020
tanggal 30 Maret 2020 perihal Langkah Strategis Menjaga
Pasokan dan Ketersediaan Listrik.
Menyikapi pandemi CoViD-19 dan dalam rangka tetap
menjaga reliability (keandalan) pasokan dan ketersediaan
tenaga listrik bagi masyarakat, Dirjen Ketenagalistrikan
mengharapkan Pemegang IUPTL mengambil langkahlangkah strategis guna kelancaran operasional
pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. “Salah satunya
adalah dengan cara mengamankan dan memastikan
rantai pasok energi primer, termasuk didalamnya pasokan
batubara,” ujar Rida.
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Rida berharap mereka yang bertugas di lini depan rantai
pasok energi primer, agar dapat diberikan alat perlindungan
diri yang memadai. “Disamping pula diharapkan menjamin
keselamatan, kesehatan, dan kebugaran masing-masing,”
kata Rida.
Sekiranya dalam proses mengamankan rantai pasok
dimaksud mengalami kendala, diharapkan agar pemilik
IUPTL dapat segera berkoordinasi dengan pihakpihak terkait, dan/atau melaporkannya kepada Ditjen
Ketenagalistrikan pada kesempatan pertama.
Imbauan tersebut dikirimkan kepada setidaknya 135
pemegang IUPTL di seluruh Indonesia, tidak terkecuali PT
PLN dan anak perusahaannya. Imbauan ini agar dijalankan
demi memberikan pelayanan ketenagalistrikan terbaik bagi
masyarakat di tengah masa tanggap darurat penanganan
Covid-19. (PSJ)
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Kebijakan New Normal
Pengujian Instalasi dan SKTTK
Guna memastikan pelayanan bidang usaha penunjang
tenaga listrik di tengah pandemi virus Covid-19 tetap
berjalan optimal, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan mengeluarkan beberapa kebijakan baru
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebijakan
“New Normal” di bidang teknik ketenagalistrikan ini telah
ditetapkan dalam pengujian instalasi tenaga listrik hingga
terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Uji Kompetensi
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(SKTTK).
Hal tersebut ditegaskan Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan Wanhar pada saat halal bihahal virtual
Ditjen Ketenagalistrikan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan
secara streaming melalui YouTube, Kamis (28/5/2020). Halal
bihalal ini diikuti oleh eselon I Ditjen Ketenagalistrikan,
para pejabat eselon II, serta pejabat dan pegawai
struktural dan fungsional Ditjen Ketenagalistrikan. “Ditjen
Ketenagalistrikan akan melakukan layanan prima pada
Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Uji Kompetensi Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) dari
luring (offline) menjadi daring (online) untuk tetap berjalan,”
ujar Wanhar.
Pada pelaksanaan SLO, Ditjen Ketenagalistrikan telah
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 sehingga SLO
tetap dapat terbit namun kesehatan seluruh pihak terjamin.
Menurut Wanhar, salah satu tahap penting yang perlu
penyesuaian adalah pemeriksaan dan pengujian instalasi di

lokasi instalasi, yang harus memperhatikan protokol
pencegahan Covid-19, yakni menggunakan Alat Pelindung
Diri (APD) serta menjaga jarak (physical distancing).
“Setelah melalui penjaringan masukan dan diskusi lintas
sektor, dihasilkan 3 kondisi yang mungkin dilakukan
tergantung situasi terbaru di lokasi instalasi,” ungkap
Wanhar. Menurut Wanhar, pelaksanaan Uji Kompetensi
SKTTK juga dilakukan dalam New Normal. Pelaksanaan
uji kompetensi dilakukan secara daring agar mencegah
berkumpulnya banyak orang dalam satu ruangan serta
mengurangi resiko penyebaran Covid-19 bagi para tenaga
teknik maupun asesor yang akan melakukan uji kompetensi.
Penyesuaiannya telah diresmikan dan diberitahukan
kepada Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan untuk dapat
segera dilaksanakan. Ditjen Ketenagalistrikan memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap
sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan tetap berjalan
dengan baik, lancer, efektif dan efisien.
Pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa
Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak. Berbagai
keterbatasan harus dipatuhi, mulai menjaga jarak interaksi
fisik antar individu sampai pembatasan sosial berskala
besar. DitjenKetenagalistrikan terus menyiapkan tata cara
baru yang selalu sigap disesuaikan dengan kondisi terbaru
agar tetap produktif namun dengan prasyarat mutlak yaitu
aman dari Covid-19. (AT)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan sambutan dalam halalbihahal virtual Ditjen Gatrik, Kamis (28/5/2020).

Halalbihalal Virtual,

Dirjen Gatrik Tekankan Etika dan Prinsip 4 No
Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Rida Mulyana menyampaikan pentingnya meningkatkan investasi di sektor
ketenagalistrikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Tantangan sektor ketenagalistrikan
saat ini adalah agar dapat lebih kompetitif dalam menarik invetasi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan
mengurangi ekonomi biaya tinggi melalui prinsip 4 no.
“No yang pertama adalah no bribery (tidak boleh ada suap-menyuap). Yang menyuap dan yang disuap samasama salah. Kedua, no kickback (tidak boleh ada uang komisi). Selain merusak moral, itu juga membuat biaya
menjadi lebih tinggi. Ketiga, no gift (tidak boleh ada hadiah yang tak wajar). Keempat, no luxurious hospitality
(tidak boleh ada jamuan mewah/berlebihan). Kita bisa melakukan prinsip 4 no ini agar biaya ekonomi tinggi bisa
diturunkan secara masif. Ini menyangkut moral hazard, jangan sampai kita terpapar,” ujar Rida.
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"Kita bisa melakukan prinsip 4 no ini agar biaya ekonomi tinggi bisa diturunkan
secara masif. Ini menyangkut moral hazard, jangan sampai kita terpapar.”

Rida Mulyana

Rida menyampaikan hal tersebut saat memberikan
sambutan dalam halalbihahal virtual Ditjen Gatrik, Kamis
(28/5/2020), melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara
streaming melalui YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh Tenaga
Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Yurod Saleh, jajaran eselon II Ditjen Gatrik, serta pejabat
dan pegawai struktural dan fungsional Ditjen Gatrik. Dalam
sambutannya, Rida Mulyana mengucapkan selamat Idulfitri
1441 Hijriah dan menyampaikan permohonan maaf selaku
pribadi dan sebagai pimpinan.
“Mohon maaf sekiranya pelayanan saya belum sesuai dengan
yang diharapkan. Khusus untuk tahun ini, mudah-mudahan
hanya tahun ini saja, kita melaksanakan halalbihalal
secara virtual karena kondisi tidak memungkinkan. Saat
ini pemerintah dan kita semua concern untuk keluar dari
pandemi Covid-19,” Rida menyampaikan.
Selain menekankan etika dan prinsip 4 no, Rida juga
mengajak semua jajaran di Ditjen Gatrik untuk mendukung
dan memastikan upaya menjaga pasokan listrik tetap
berjalan.
“Selain kecukupan pasokan, kita pastikan juga keandalannya.
Ini concern semua pihak termasuk Pak Menteri (ESDM),”
kata Rida. Terlebih, lanjutnya, pola kerja dari rumah
membuat keberadaan listrik menjadi semakin penting.
Ia juga menyampaikan perlunya terus menyosialisasikan
kebijakan pemerintah mengenai stimulus ketenagalistrikan.
Stimulus ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga
450VA dan 900VA bersubsidi serta pelanggan bisnis kecil dan
industri kecil (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, Menengah) berdaya
450VA. Golongan pelanggan ini dianggap sebagai masyarakat
yang paling terdampak Covid-19.

Antisipasi the new normal
Menyikapi pola hidup yang berubah akibat pandemi Covid-19,
Rida mengatakan perlunya antisipasi menghadapi the new
normal terutama jika WFO (working from office) kembali
diberlakukan.
“Kita perlu melakukan general cleaning dalam bentuk
penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana
lingkungan kantor, untuk menjamin ancaman pandemi
menjadi minimal. Tugas kantor melalui poliklinik yakni
menyediakan medical kit termasuk vitamin untuk menjaga
imunitas kita,” kata Rida. Ia juga kembali menyampaikan
pentingnya cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer,
memakai masker, berjemur, patuh untuk menjaga jarak, dan
tidak sering-sering berada di kerumunan.
Rida melanjutkan, “Biasakan juga untuk melakukan
pengukuran suhu tubuh saat masuk ke kantor. Dibiasakan
untuk selalu diukur, untuk menjaga diri sendiri dan yang
lainnya. Kalau suhu tubuh di atas normal, dengan kesadaran
sendiri atau dipaksa kantor, tolong tidak ngantor dulu agar
tidak makin mewabah virus ini.”
Menutup sambutannya, Rida mengucapkan terima kasih
kepada para pegawai Ditjen Gatrik. “Siap-siap menjalani the
new normal pada saatnya nanti. Saya ucapkan terima kasih
selama dua bulan lebih WFH (kerja dari rumah), temanteman masih punya semangat dan passion yang tinggi
untuk mempertahankan kinerja. Mudah-mudahan dapat
dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan lagi,” pungkas Rida
(AMH)
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INI UPAYA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS 2020 DITJEN GATRIK

Melalui komitmen pimpinan dan upaya
seluruh pegawai, tiga unit eselon II di
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
siap membangun Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) pada tahun 2020 ini. Tiga unit
tersebut adalah Direktorat Pembinaan
Program Ketenagalistrikan (Ditpro),
Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan (Ditbinus), dan
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan (Dittek).
“Sesuai arahan Bapak Dirjen agar
masing-masing unit eselon II mengikuti
penilaian menuju zona integritas tahun
ini” kata Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad spada
Pemaparan Rencana Aksi dan Hasil
Penilaian Mandiri ke-1 Tahun 2020
Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen
Ketenagalistrikan, Rabu (3/6/2020).
Rapat yang yang dipimpin oleh
Inspektur V Inspektorat Jenderal
KESDM Jacobs Alex Timisela ini
dihadiri pula oleh pimpinan tinggi
pratama dari masing-masing
Direktorat, yaitu Direktur Pembinaan
Program Ketenagalistrikan Jisman
Hutajulu, Direktur Pembinaan
Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi, serta Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar.
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Munir menyampaikan bahwa
pimpinan dan seluruh pegawai
Ditjen Ketenagalistrikan telah siap
membangun zona integritas dengan
mengisi lembar kerja evaluasi dan
menyiapkan paparannya. Perubahanperubahan dalam meningkatkan
pelayanan publik juga telah dilakukan
untuk mewujudkan predikat WBK ini
tahun ini. Penandatanganan komitmen
pembangunan Zona Integritas sudah
dilakukan saat rapat kerja pada tanggal
17 Januari 2020 lalu yang diikuti
oleh pimpinan dan pegawai Ditjen
Ketenagalistrikan.
Dalam acara tersebut Jisman Hutajulu
menyampaikan capaian kinerja dan
layanan masyarakat yang dilaksanakan
Ditpro khususnya program peningkatan
akses listrik ke masyarakat. Program
Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)
yang telah dilaksanakan sejak
tahun 2019 merupakan salah satu
pelayanan publik dari Ditpro yang
sudah menerapkan anti korupsi dalam
pelaksanaannya.
“Program BPBL membantu
meringankan masyarakat melalui CSR
badan usaha dan langsung teringerasi
dalam suatu aplikasi, sehingga
tidak ada perjumpaan langsung
dan rekening yang masuk ke Ditjen
Ketenagalistrikan,” ujar Jisman.

Hendra Iswahyudi selanjutnya
menyampaikan peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui
penyederhanaan perizinan dan
mempermudah pengaduan konsumen
listrik yang dilakukan oleh Ditbinus. Ia
berkomitmen mengawal Direktorat ini
sehingga dapat meraih predikat WBK.
Wanhar dalam kesempatan yang sama
juga menyampaikan bahwa layanan
di Dittek telah lama menggunakan
layanan online. Bahkan dalam
masa pandemi covid-19 ini, ia
telah berkoordinasi dengan badan
usaha agar pelaksanaan pengujian
instalasi dan sertifikasi tenaga teknik
ketenagalistrikan tetap dapat berjalan
dengan kondisi-kondisi tertentu.
“Pelayanan saat pandemi tetap
dilaksanakan dan ada panduan kepada
badan usaha, hal-hal mana yg perlu
dilaksanakan dan tidak sesuai protokol
kesehatan dan arahan pemerintah,”
tutur Wanhar.
Pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas tahun 2020 dimonitor oleh
Inspektorat Jenderal Ketenagalistrikan
dan melibatkan tim penilai dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
RB) dengan pleno pertama pada awal
Juli 2020. (PSJ)
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Tarif Tenaga Listrik

Periode Juli-September 2020 Tidak Naik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
memastikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 13 (tiga belas)
pelanggan non subsidi per 1 Juli hingga 30 September 2020
tidak mengalami kenaikan atau tetap sama besarnya dengan
besaran tarif tenaga listrik sebelumnya, yaitu periode
April-Juni 2020. Besaran tarif ini juga sama dengan tarif
yang berlaku sejak tahun 2017. Begitupun bagi 25 golongan
pelanggan bersubsidi, tarifnya tidak mengalami perubahan.
"Tarif tenaga listrik pelanggan non subsidi periode JuliSeptember tetap, besarannya masih sama sejak tahun
2017. Begitupun yang subsidi, beberapa golongan bahkan
diberikan keringanan sebagai jaring pengaman sektor energi
di masa pandemi, bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA
tidak mampu, serta pelanggan bisnis 450 VA dan industri
450 VA," ungkap Kepala Biro Komunikasi Layanan Infomasi
Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu
(3/6).
Tarif listrik pelanggan non subsidi, untuk pelanggan
Tegangan Rendah (TR) seperti pelanggan rumah tangga daya
1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 s.d. 5.500 VA, pelanggan bisnis daya
6.600 s.d. 200 kVA, pelanggan pemerintah daya 6.600 s.d. 200
kVA keatas, dan penerangan jalan umum, tarifnya tidak naik
atau tetap sebesar Rp. 1.467/kWh. Sedangkan khusus untuk
pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik
atau tetap sebesar Rp. 1.352/kWh.
Pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan
bisnis, industri, pemerintah dengan daya >200 kVA, dan
layanan khusus, besaran tarifnya sebesar Rp. 1.115/kWh.
Sedangkan bagi pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang
digunakan industri daya >= 30.000 kVA keatas, tarif juga tidak
mengalami perubahan, yaitu Rp. 997/kWh.
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Adapun tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan
bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran
tarifnya tetap. Kepada 25 golongan pelanggan ini tetap
diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan
yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan
sosial. Bahkan Pemerintah memberikan perlindungan sosial
atas dampak COVID-19 melalui pemberian diskon tarif
tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta
pelanggan bisnis 450 VA dan industri 450 VA.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016
tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN
(Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, terdapat
empat indikator makro ekonomi dalam menetapkan tarif
tenaga listrik (tariff adjustment) setiap tiga bulan, yaitu:
kurs, Indonesian Crude Price/ICP, inflasi, dan Harga Patokan
Batuara/HPB.
Kementerian ESDM meminta agar PT PLN (Persero) terus
berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi
di segala bidang dengan membentuk gugus tugas-gugus
tugas yang bertanggung jawab di sektor masing-masing
dengan target waktu yang ditentukan manajemen serta
mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif
agar market bisa tumbuh berkembang pesat untuk jangka
panjang.
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Tarif Listrik Tetap,

PLN Diharap Selesaikan Aduan Masyarakat

Menyikapi berbagai pengaduan masyarakat terkait naiknya
tagihan listrik, PT PLN (Pesero) diminta dapat menjelaskan
kepada masyarakat bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.
Pasalnya tarif tenaga listrik tidak mengalami kenaikan dari
tahun 2017 hingga September 2020 nanti. Penyelesaian
pengaduan tersebut agar diselesaikan oleh PLN dengan
melibatkan Yayasan Konsumen Listrik Indonesia (YLKI) dan
Ombudsman RI.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pegusahaan
Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi pada rapat pembahasan
mekanisme pembacaan kWh meter selama masa pandemi
COVID-19 yag dilaksanakan secara daring, Jumat (5/6/2020).
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, SEVP Bisnis dan Pelayanan
Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono, sertajajaran Ditjen
Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero).
Hendra menekankan bahwa Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tarif
tenaga listrik per 1 Juli hingga 30 September 2020 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan besaran tarif tenaga
listrik yang berlaku sejak tahun 2017. Untuk itu, PLN diminta
dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa
tarif listrik tetap dan tidak ada subsidi silang dari pelanggan
mampu kepada pelanggan tidak mampu seperti isu yang
beredar.
“Bantuan stimulus keringanan tagihan listrik untuk
masyarakat tidak mampu diambil dari APBN, tidak ada
subsidi silang dari pelanggan mampu kepada pelanggan
tidak mampu,” ujar Hendra.
Hendra juga mengatakan bahwa kenaikan tagihan listrik
bulan Juni 2020 secara umum diakibatkan penumpukan kWh
akibat tagihan bulan April 2020 yang menggunakan

pemakaian tenaga listrik setara rata-rata 3 bulan akibat
pandemi covid-19. Selain itu pemakaian listrik yang
meningkat karena aktivitas di rumah saja juga berpengaruh
pada kenaikan tagihan listrik.
Skema Keringanan Tagihan Listrik
PLN sendiri telah menyiapkan skema penghitungan tagihan
untuk melindungi pelanggan pascabayar yang tagihan
listriknya naik pada bulan Juni, sehingga tagihan bulan Mei
2020 baru dapat diakses tanggal 6 Juni 2020.
“Dengan skema tersebut, pelanggan yang mengalami
kenaikan tagihan pada bulan Juni sebesar minimal 20%
daripada bulan Mei akibat penagihan menggunakan ratarata tiga bulan terakhir, maka kenaikannya akan dibayar
sebesar 40%, dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3 bulan
ke depan,” ungkap Yuddy.
Menurut Tulus Abadi, skema yang telah dirancang PLN agar
disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada mayarakat sehingga
tidak ada salah pengertian. Menurutnya perlu penjelasan
detail dan satu persatu kepada pelanggan PLN agar semua
memahami mekanisme ini. Metode-metode sosialisasi yang
bisa dilakukan antara lain melalui media sosial, contact
center dan aplikasi whatsapp yang dimiliki PLN.
“Perlu media briefing kepada masyarakat sehingga bisa
detail dijelaskan kepada masyarakat,” ucap Tulus.
PLN sendiri berkomitmen menyelesaikan pengaduan
dengan memaksimalkan Call Center 123 dan publikasi
melalui media massa dan media sosial. Harapannya dengan
terobosan-terobosan yang dilakukan dalam pelayanan dapat
lebih memberikan kejelasan kepada publik. (PSJ)
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DITJEN GATRIK JAGA KEANDALAN
LISTRIK DAN TINGKATKAN LAYANAN DI
TENGAH PANDEMI

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
(Gatrik) Rida Mulyana menyebut
pemerintah concern untuk meningkatkan
kualitas dan keandalan pasokan listrik,
terlebih di masa pandemi seperti saat ini.
“Pemerintah dan teman-teman di PLN
day by day concern untuk menjamin
pasokan listrik yang tidak saja cukup, tapi
juga andal. Terlebih PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar-red) masih
dijalankan, ada saudara-saudara kita yang
terpaksa bekerja dari rumah,” ujarnya.
Rida menyampaikan hal tersebut dalam
halalbihalal Asosiasi Kontraktor Listrik
dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan
Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekaninal
Indonesia (APEI) yang dilakukan secara
virtual, Jumat sore (5/6/2020). Kegiatan ini
diikuti peserta dari AKLI, APEI, Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),
dan PT PLN (Persero).
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Untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik,
salah satu terobosan regulasi yang telah dilakukan
oleh pemerintah adalah program konversi Bahan Bakar
Minyak (BBM) dengan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam
penyediaan listrik. Selain itu, pemerintah juga fokus
meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI),
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT), serta pengembangan Kawasan
Lintas Batas Negara.

ke Kementerian Pekerjaan Umum dan elektrikal mekanikal
yang mengacu ke Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).

Guna memastikan pelayanan di bidang usaha penunjang
tenaga listrik tetap berjalan di tengah pandemi virus
COVID-19, Ditjen Gatrik mengeluarkan beberapa kebijakan
baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebijakan
new normal di bidang teknik ketenagalistrikan ini telah
ditetapkan dalam pengujian instalasi tenaga listrik hingga
terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Uji Kompetensi
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
(SKTTK).

“Walau tidak bertemu langsung, gunakan gadget. Termasuk
sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masukan
yang perlu disampaikan, kami sangat terbuka demi
perbaikan iklim investasi di sektor ketenagalistrikan,” Rida
menyampaikan.

“Meskipun masih ada pembatasan akibat COVID-19, kami di
Ditjen Gatrik terus-menerus menjaga kualitas pelayanan.
Saat ini kita sudah menggunakan teknologi yang makin
berkembang dalam hal penerbitan SLO dan SKTTK yang
dilakukan secara online,” Rida menjelaskan.
Dalam kesempatan ini, Rida juga menuturkan bahwa dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020,
semakin jelas garis penarikan antara sipil yang berkiblat

“Jadi acuan kita makin jelas sehingga teman-teman sebagai
pelaksana di lapangan tidak bingung,” ujar Rida.
Lebih lanjut, Rida juga menyoroti iklim investasi yang tetap
harus dijaga. Ia menekankan pentingnya meningkatkan
sinergi dan komunikasi di antara para pemangku
kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Mengakhiri sambutannya, Rida mengingatkan pentingnya
mematuhi protokol kesehatan pemerintah dengan
melakukan disiplin yang ketat. “Tolong jaga kesehatan. New
normal artinya disiplin. Disiplin untuk menjaga diri sendiri,
keluarga, kolega kita di kantor, dan masyarakat. Terapkan
protokol kesehatan ini di kantor dan kediaman masingmasing,” pungkasnya. (AMH)
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Forum Dialog Bisnis "Tagihan Listrik
Naik Selama Pandemi? Yuk Tanya PLN!",
Senin (8/6/2020).

Yuddy menepis isu yang beredar di masyarakat bahwa
PLN menaikkan tarif listrik. Menurutnya PLN tidak
dapat menaikkan tarif listrik karena kebijakan ini harus
diputuskan oleh pemerintah dan mendapat persetujuan
DPR. Anomali kenaikan tarif listrik diakui terjadi kepada
beberapa pelanggan, namun hal tersebut diakibatkan karena
tidak adanya petugas pembaca kWh meter di bulan-bulan
awal pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Tujuan dilakukannya penagihan listrik di bulan April
menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir menurut Yuddy
adalah dalam rangka menegakkan PSBB dan mendukung
program pemerintah memutus mata rantai Covid-19.
Disampaikan Yuddy bahwa alasan meningkatnya tagihan
listrik di masyarakat disebabkan karena banyaknya aktivitas
yang dilakukan di rumah sehubungan kebijakan Work
From Home (WFH). Adanya peningkatan tagihan rekening
listrik pada pelanggan rumah tangga lebih disebabkan oleh
meningkatnya penggunaan listrik masyarakat khususnya
pada bulan Mei yang memasuki bulan Ramadan. Mengenai
kenaikan tagihan listrik bulan Juni, penghitungan tagihan
listrik dilaksanakan dengan sesungguhnya (petugas
diupayakan turun ke lapangan) ditambahkan adanya
kelebihan listrik bulan April dan bulan Mei. Hal ini yang

membuat tagihan listrik pada bulan Juni membengkak
dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Terkait pengaduan
akan kenaikan tagihan listrik tersebut Yuddy menambahkan
bahwa PLN memiliki posko pengaduan dan contact center
123.
“Kalau menanyakan PLN ke 123 kami punya data, ID
pelanggan kita punya riwayat, kapan dicatat, ada foto dan
kami bisa menjelaskan,” jelasnya.
Yuddy menjelaskan bahwa ada banyak 4,3 juta pelanggan
PLN yang mengalami kenaikan tagihan listrik sebesar 20
% selama bulan Mei. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa
tidak ada subsidi silang dalam pembayaran listrik, apalagi
kenaikan tarif, semua data tercatat sistem dari pemakaian.
Saat ini PLN berkomitmen memperbaiki mekanisme
pencatatann tagihan listrik salah satunya dengan aplikasi
PLN Mobile yang dapat diunduh di playstore. Yuddy
mengharapkan nantinya akan banyak pelanggan yang
mengakses PLN Mobile sehingga dapat mempermudah PLN
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“PLN akan terus mengupayakan pelayanan terbaik dan
kemudahan bagi pelanggan,” pungkasnya. (AT)
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Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan bauran
energi nasional 23% bersumber dari energi baru
terbarukan (EBT) di tahun 2025. Pemerintah bersama
PT PLN (Persero) sudah merencanakan strategi
untuk memenuhi aspek energy sustainability dengan
memanfaatkan dan mengembangkan energi terbarukan,
khususnya potensi energi setempat di suatu daerah
secara lebih luas. Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan
hal tersebut saat membuka Pelatihan Perencanaan
Ketenagalistrikan Berbasis EBT secara daring, Selasa
(9/6/2020).
“Ke depan banyak tantangan yang kita hadapi dalam
pengembangan EBT ini terutama untuk meningkatkan
share EBT di dalam bauran energi kita. Dengan EBT ini
selain green yang kita peroleh, kita menuju ke ketahanan
energi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di
negara kita, bukan impor” ujar Jisman.
Kebijakan bauran EBT 23% ini telah diimplementasikan
dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD),
maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028.

“Kita coba menyalakan tahun ini. Karena desa-desa ini scattered (tersebar), maka
diperlukan teknologi karena tidak bisa extension grid dari PLN. Paling cocok di
sana adalah dengan mengembangkan energi setempat, dengan EBT,” kata Jisman.
Ia mencontohkan pengunaan energi surya dan air untuk melistriki desa-desa
tersebut.
Jisman lalu menjelaskan strategi untuk mencapai target EBT 23% untuk masuk
dalam bauran energi, “Contohnya, kita sudah memprogamkan PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya-red) untuk daerah
bekas tambang. Ini sudah dibahas dan kemungkinan
di RUPTL yang baru akan kita masukkan. Nanti juga
akan ada banyak PLTS yang floating (terapung), sudah
dimulai dengan 145 MWp Cirata. Ke depan akan ada
banyak dam-dam (bendungan) yang kita gunakan untuk
PLTS floating, juga ada PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu-red) Sidrap ekspansi, Sukabumi, dan lainnya.”
Ia berharap program-program EBT yang dibahas dalam
Pelatihan Perencanaan Ketenagalistrikan Berbasis
EBT dapat berkelanjutan dan menjadi contoh bagi
program-program lainnya. “Pelatihan ini agar Bapak/
Ibu bisa menyiapkan program yang sifatnya sustain
(berkelanjutan), jangan hanya euphoria saja,”kata
Jisman. (AMH)

Pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan
menjadi penting, karena saat ini untuk menuju
ketahanan energi Indonesia perlu pemanfaatan
energi setempat yang bersih. Selain itu, pembiayaan
pembangunan proyek berbasis energi fosil seperti
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara juga
sudah dihentikan oleh negara-negara pemberi modal
Jisman menyampaikan EBT banyak berada di daerahdaerah remote di kepulauan yang belum terlistriki
karena belum bisa dimasukkan dalam jaringan
PLN. Total ada 433 desa di Indonesia yang belum
mendapatkan listrik.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu membuka Pelatihan
Perencanaan Ketenagalistrikan Berbasis EBT secara daring, Selasa (9/6/2020).
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Ditjen
Gatrik
dan
GIZ
Gelar Pelatihan Perencanaan Ketenagalistrikan

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu membuka Pelatihan Perencanaan Ketenagalistrikan Dengan Mempertimbangkan Energi Terbarukan untuk Pembuat Kebijakan,
Selasa (9/6).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) bekerja sama
dengan GIZ (perusahaan internasional milik pemerintah
Jerman) menggelar sesi pertama Pelatihan Perencanaan
Ketenagalistrikan Dengan Mempertimbangkan Energi
Terbarukan untuk Pembuat Kebijakan, Selasa (9/6).
Pelatihan yang dibuka oleh Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu ini dihadiri seratus
orang unit Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi.
Dalam sambutannya Jisman berharap pelatihan ini dapat
memberikan manfaat untuk memperkuat kapasitas para
pembuat kebijakan dalam mengkaji proses perencanaan
secara tepat dan memberikan pemahaman mengenai
teknologi baru dan kerangka kerja pembangunan.
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“Saya berharap para peserta dapat memahami dengan
baik dan dapat mengimplementasikan materi yang akan
diajarkan tersebut pada contoh kasus dan kedinasannya
masing-masing,” ujar Jisman.
Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan Senda
Hurmuzan mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan
rangkaian program “1,000 Islands – Renewable Energy for
Electrification Programme (REEP)” periode 2017-2020.
Program kerjasama ini bertujuan memperlihatkan bahwa
pencapaian target energi terbarukan sebesar 23% dalam
bauran energi nasional pada tahun 2025 di Indonesia sangat
layak dilakukan.
Lebih lanjut Senda menyampaikan bahwa pelatihan ini
merupakan pelatihan pertama mengenai perencanaan
ketenagalistrikan bagi pembuat kebijakan yang
diselenggarakan oleh GIZ.

Menurut Senda, sesi I diselenggarakan pada tanggal 9 Juni
2020 dengan materi Perencanaan Sistem Tenaga Listrik
dengan Mempertimbangkan Energi Terbarukan. Sesi II
akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2020 dengan
materi Perencanaan ekspansi pembangkitan tenaga
listrik pada islands grid dan Praktik internasional tentang
rencana pengembangan ketenagalistrikan. Sesi III akan
diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2020 dengan materi
Studi kasus untuk islands grid di Selayar dan Kaledupa serta
konsep mengenai aspek keuangan dari perjanjian pembelian
listrik. Sesi IV akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni
2020 dengan materi Penilaian ekonomi variable renewable
energy (VRE).
Jisman berharap pelatihan ini dapat berjalan secara lancar
serta mendapatkan manfaat semaksimal mungkin untuk
selanjutnya dapat secara bersama–sama antara berbagai
elemen pemangku kepentingan untuk mewujudkan target
23% EBT di tahun 2025. (PSJ)

“Pelatihan akan diselenggarakan secara daring dalam 4 sesi
di bulan Juni 2020,” ujar Senda.
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Sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran
Virus Corona (Covid-19), Ditjen Ketenagalistrikan menggelar
rapid test untuk pegawai, Rabu (13/5/2020), di Gedung
Soemantri Brodjonegoro I, Jakarta. Rapid test dilakukan
dengan sistem pembagian waktu yang sudah terjadwal agar
pegawai terhindar dari kerumunan dan tetap mematuhi
protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing.
Tes cepat Covid-19 ini merupakan metode pemeriksaan
untuk melacak infeksi virus SARS-CoV-2 dengan mengambil
sampel darah.
Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad
menyampaikan rapid test ini diharapkan dapat menyajikan
informasi awal tentang kondisi kesehatan para pegawai.
"Rapid test ini merupakan salah satu agenda Bapak
Menteri ESDM yang menginstruksikan bahwa seluruh staf
Kementerian ESDM untuk melakukan pemeriksaan, baik
itu pemeriksaan rapid test maupun PCR (polymerase chain
reaction-red)," tuturnya. Rapid test ini diikuti juga oleh Dirjen
Ketenagalistrikan Rida Mulyana dan pejabat eselon II Ditjen
Ketenagalistrikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum,
Kepegawaian, dan Organisasi Tanty Wijayanti menyatakan
ada sebanyak 206 pegawai yang terdaftar mengukuti rapid
test ini. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada
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pukul 08.00 s.d. 12.45 WIB. Tanty mengatakan rapid test ini
menjadi bagian dari refocusing anggaran untuk mendukung
percepatan penanganan Covid-19. "Hal ini merupakan
langkah responsif untuk melindungi setiap pegawai dari
penyebaran Covid-19,” ujar Tanty.
Dr. Ulfa Nurul Haidar dari Ditjen Ketenagalistrikan
menyampaikan rapid test ini merupakan kerja sama antara
Ditjen Ketenagalistrikan dengan Rumah Sakit Yarsi Jakarta.
"Rapid test ini adalah tahap pertama untuk mengetahui
apakah seseorang positif Covid-19 atau tidak. Apabila ada
yang positif tentunya akan dilanjutkan pemeriksaan sesuai
dengan protokol penanganan Covid-19, seperti tes PCR,”
dr. Ulfa menjelaskan. Sebelumnya, ada 31 pegawai yang
melakukan PCR swab test yang dilakukan di Laboratorium
Mikrobiologi Klinik, Fakultas Kedokteran, Universitas
Indonesia.
Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan berbagai langkah
pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor.
Langkah pencegahan yang sudah dilakukan antara lain
penyediaan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan ke
seluruh ruangan serta menyediakan medical kit berupa
vitamin, hand sanitizer, handscoon, tisu basah dan masker
bagi pegawai. (AT)
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Bekerja dengan Tenang
Saat Pandemi
Pandemi virus Corona tentu membuat semua orang yang
harus bekerja diluar rumah merasa khawatir akan tertular
virus tersebut. Begitu juga dengan Agnes Tania, seorang
Pegawai Negeri Sipil di Kementerian ESDM. Ibu dari dua
anak ini paham betul mengenai virus Corona yang mudah
tersebar melalui perkumpulan banyak orang apabila disertai
dengan ketidakdisiplinan masing-masing akan kebersihan.
Ketentuan kantor yang mulai mewajibkan pegawai kembali
bekerja dari kantor membuat Agnes lebih mencari tahu
mengenai apa saja yang harus disiapkan untuk pergi bekerja
di masa pandemi.
Setiap orang dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi
dalam menyesuaikan pola hidup sehari-hari di masa new
normal. Kebersihan juga menjadi syarat mutlak yang dinilai
efektif untuk menghindari penularan virus.
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Protokol kesehatan pada saat beraktifitas terutama diruang
publik juga harus dipatuhi.
Sebelum masa pandemi, Agnes merasa baik-baik saja
berangkat ke kantor menggunakan bus Trans Jakarta
dengan berdesakan di jam-jam padat. Pada saat ini,
hal tersebut sangat dihindari olehnya. Agnes memilih
berangkat ke kantor dengan diantar jemput oleh suaminya
menggunakan kendaraan pribadi. Walaupun ongkos yang
dikeluarkan lebih mahal, namun hal ini dirasa Agnes jauh
lebih baik daripada naik kendaraan umum. Sebenarnya
pengaturan jumlah penumpang di kendaraan umum sudah
diatur sedemikian rupa agar penumpang masih tetap bisa
menjaga jarak satu sama lain, tetapi Agnes mengaku lebih
nyaman untuk naik kendaraan pribadi.
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“Sekarang sedikit lebih repot untuk pergi berangkat ke
kantor, tas yang saya bawa lebih berat. Banyak banget
barang yang harus dibawa,” ucap Agnes dengan sedikit
tawa. Agnes mengikuti saran untuk membawa peralatan
kebersihan dalam tasnya sehari-hari. Barang tersebut
diantaranya adalah masker cadangan (selain yang dipakai
tentunya), hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, vitamin
untuk menjaga daya tahan tubuh, serta membawa peralatan
makan dari rumah. Bahkan ia mengaku membawa botol
kecil berisi cairan disinfektan untuk menyemprot barangbarang yang akan ia pegang.
Selama bekerja di kantor, Agnes pun tetap mematuhi
protokol kesehatan lainnya seperti selalu menggunakan
masker, menjaga jarak dengan rekan kerja (physical
distancing), dan menghindari memegang benda yang sering
digunakan publik. Agnes juga bercerita bahwa saat ini
diberlakukan kebiasaan baru, yaitu rapat dilakukan secara
online sehingga menghindari pegawai untuk berkumpul
dalam suatu tempat.
Sesampainya dirumah, Agnes juga mengikuti protokol untuk
langsung melepas pakaian dan barang yang digunakan
untuk langsung dicuci. Setelah itu langsung mandi dan
menggunakan pakaian yang bersih sebelum bertemu
dengan keluarga dirumah. Karena dirasa perlu, Agnes juga
menyemprot handphone, tas, dan dompet yang telah ia
gunakan menggunakan cairan disinfektan. Mungkin hal ini
terlihat cukup merepotkan, namun semua itu ia lakukan
untuk tetap tenang bekerja disaat pandemi. (UH)
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Tren Memasak Selama

#DiRumahAja

Selama #DiRumahAja, siapa yang sudah mencicipi cemilan kekinian seperti sandwich
telur lipat, risol mayo, milo lava cake, dalgona coffee, kopi susu 1 liter?
Selama tiga bulan belakangan ini media sosial dipenuhi tutorial berbagai macam
hidangan mulai dari yang gampang hingga yang sulit. Dalgona Coffee sempat menjadi
sajian yang paling populer dicoba. Minuman ini dibuat dengan cara mengaduk gula dan
bubuk kopi instan tanpa ampas hingga kental dan mencampurnya bersama susu putih.
Semua orang keranjingan membuat menu-menu baru, Nadya salah satunya. Selama
work from home (WFH), sejak awal Maret lalu, Nadya rajin mencari resep masakan dan
membagi gambar hasil masakan di Instagram.
Di laman Instagram pribadinya terpajang beberapa hasil masakan. Ada bakso, donat
kentang, mie nyemek, pie teflon, pasta, banana cake, oreo goreng dan nasi telur kecap.
Semuanya terlihat sangat menggugah selera.
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“Selama WFH, banyak jenis masakan yang bisa saya explore lebih
dalam, selain menjadikan food vlogger sebagai referensi, saya
juga bisa bereksperimen dalam membuat suatu masakan sehingga
menghasilkan menu yang special,” kata Nadya merasa lebih sering
memasak selama pandemi Covid-19 ini.

Namun Covid-19 membuat kegiatan tersebut jadi berbahaya
dan tidak mungkin lagi dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi sehari-hari, Utami hanya punya dua pilihan: memasak
sendiri atau memakai layanan pesan antar, seperti GoFood atau
GrabFood.

Supaya resepnya lebih paten, pekerja di salah satu bank
internasional ini juga mengikuti tips memasak dari chef jebolan
masterchef seperti @willgoz atau chef dengan selera humor yang
tinggi @martinpraja yang sering berbagi resep makanan atau
cemilan.

“Selama WFH selalu masak sendiri. Waduh ga berani saya makan
di café atau di mall, nanti kan ketemu sama banyak orang disana,
kita kan gak tau siapa aja yang udah kena (Covid-19¬-red).
Daripada nyesel, mending makan dirumah aja deh lebih tenang.”

Begitu juga dengan Utami, seorang pegawai PNS di Ditjen
Ketenagalistrikan yang mengaku langsung semangat mencoba
beragam resep hits setelah menonton video memasak di
Instagram. Meskipun lelah karena memasak dan mengurus dua
anak, tapi hasil masakannya tak mengecewakan. Masakan olahan
Utami rasanya bisa disandingkan dengan buatan William Gozali
atau Martin Praja. Dan suami pun kerap memuji masakan Utami.

Bereksperimen dan melakukan kegiatan baru seperti memasak
di rumah bisa jadi salah satu cara untuk mengusir penat selama
WFH. Memasak menjadi sebuah terapi penghilang stres karena
bosan #DiRumahAja. Selain itu mereka yang hobi memasak akan
merasa lebih bahagia dan konon katanya dari sanalah cinta bisa
dipupuk agar semakin subur dan mampu mengikat hati suami dan
anak-anak. (AT)

Untuk mengisi waktu, ada hal yang lebih penting lagi sehingga
Utami memilih memasak sendiri di rumah, yaitu kebersihan.
Sebelum Covid-19, Utami termasuk orang yang senang jajan atau
nongkrong di cafe sambil mengerjakan tugas kantor.
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Melawan Jenuh Meski
#DiRumahAja

Pandemi COVID-19 membuat kegiatan fisik di luar ruang menjadi terbatas. Terlebih, anjuran
#DiRumahAja membuat gerak makin sempit. Untuk menyiasati kebosanan selama di rumah, orangorang mencari alternatif hiburan melalui media daring (dalam jaringan) yang melintasi batas ruang
dan waktu. Berikut adalah beberapa website/media sosial yang bisa dipilih untuk melawan jenuh.
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Jalan-jalan ke luar angkasa juga kini dimungkinkan. Andika Bayu
Kurniawan menginstal aplikasi ISS Live Now. Melalui aplikasi
ini, kita bisa melihat permukaan bumi dari sudut pandang ISS
(International Space Station/stasiun luar angkasa internasional).
“Jadi aplikasi ini menunjukkan ISS lagi ada di mana. Trus dia
menampilkan streaming permukaan di buminya kaya apa gitu,”
kata Andika.
Menurut Andika, kontributor ISS sebagian besar berasal dari
Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Eropa, dan Rusia. “Kita bisa
melihat permukaan bumi seluruhnya, mengikuti orbit yang dilewati
ISS,” ujarnya.

Menambah ilmu melalui knowledge
sharing
Jalan-jalan virtual, kenapa tidak?
Jalan-jalan kini bisa dilakukan secara virtual. Kita bisa mengikuti
tur virtual menjelajah chinatown di Bandung, menyusuri Kota Tua
Jakarta, berpetualang di Bumi Laskar Pelangi di Belitung. Tak
hanya itu, kita juga bisa menikmati kota kecil Dundalk di Irlandia
dan mengeksplor jalanan New York. Semuanya bisa dilakukan dari
rumah saja!
Utami Wardhani, seorang pencinta jalan-jalan, biasa mengikuti
tur virtual itu melalui akun Instagram @wisatakreatifjakarta dan
@jktgoodguide. Dia mengaku sempat stres karena pandemi ini
membuatnya tak bisa melakukan hobi jalan-jalannya.
“Untung bisa jalan-jalan virtual. Minggu depan aku mau ikut
travelling ke Munchen dan Wuhan,” ujarnya ceria. Jalan-jalan
virtual ini dipandu seorang pemandu wisata lewat Zoom. Harga
untuk sekali jalan bervariasi mulai dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu.
Tak hanya dua akun tersebut di atas, beberapa museum juga
membuka tur virtual untuk para pengunjung. Sebut saja Louvre
Museum (https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne) dan British
Museum (https://britishmuseum.withgoogle.com/). Di dalam
negeri, kita bisa melihat-lihat koleksi tetap Galeri Nasional di
Instagram @galerinasional dan karya di Museum MACAN melalui
website museummacan.org atau IG TV @MuseumMACAN.
Kebun binatang juga ada yang menyediakan layanan virtual, seperti
Houston Zoo (@houstonzoo), Atlanta Zoo (@zooatl) yang memiliki
akses tayangan langsung. Di Jakarta, Kebun Binatang Ragunan
juga menampilkan wisata virtual bersama satwa Ragunan melalui
akun @ragunanzoo.

Malika Rahayu termasuk orang yang menganggap life long learning
adalah sebuah keharusan. Meskipun di rumah saja, dia tetap
mempelajari hal-hal baru dengan mengikuti pelatihan/diskusi
melalui webinar.
Salah satu webinar yang dia ikuti adalah share talk dari Instagram
@idnextleader, sebuah platfrom milenal Indonesia. Dia mengikuti
Festival #DiRumahAja yang menampilkan tokoh dan pakar dari
berbagai bidang. Kegiatan ini juga menghadirkan mentoring
online dari tokoh ataupun figur publik untuk berbagi ilmu dan
pengalaman.
Malika merasa acara virtual sharing knowledge ini sangat
bermanfaat, “Positif banget ya, karena memang kita sudah
memasuki era informasi. Dunia saat ini menuntut individu untuk
selalu upgrade ilmu dan memiliki pemahaman multidisiplin ilmu.
Belajar nggak berhenti setelah lulus pendidikan formal, tapi life
long learning, kalau tidak mau ilmunya menjadi obsolete dan
tertinggal.”
Selain @idnextleader, Malika juga pernah mengikuti pelatihan dari
EXPERD (www.experd.com). Menurutnya, bahasan materi dalam
pelatihan EXPERD lebih terstruktur dan sistematis karena hanya
ada satu topik dan satu pembicara sehingga lebih fokus. Platform
lain untuk sharing knowledge bisa melalui YouTube. Di antaranya
adalah TED, edX, TEDx, Khan Academy, MIT OpenCourseWare,
standfordonline, dan lainnya. Dari Indonesia, ada pula akun official
YouTube Institut Teknologi Bandung dan IndonesiaX. Jika tertarik
mengikuti kursus online, ada pula website yang bisa diikuti.
Contohnya adalah kelas Tempo (tempo-institute.org), Masterclass
(masterclass.com), dan Coursera (coursera.org).
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Tutorial dan review make up online
Untuk seorang ekstrover seperti Efrika Silaen, berdiam diri di
rumah saja membuatnya tersiksa. Dia memulihkan energinya ke
hal-hal yang dia sukai, seperti tutorial dan review make up secara
online. Akun YouTube Rachel Goddard adalah salah satu channel
yang dia ikuti.
“Biasanya buat review make up yang mau dibeli. Make up yang
viral atau hits, dia review dulu. Review-nya juga lengkap, jelas,
dan akurat. Lumayanlah untuk menghilangkan bosan saat selfquarantine,” kata Efrika.

Tetap jaga kesehatan walau
#DiRumahAja
Agus Surahman menjaga badan tetap bugar dengan rutin latihan
kyokushin karate. Karena anjuran #DiRumahSaja, dia berlatih
online dengan teman-temannya melalui aplikasi Zoom.
“Fisik tambah bagus, reflek gerakan jadi enak, melatih otak
kanan-kiri. Ya namanya olahraga kan mengeluarkan keringat, salah
satu cara detoxifikasi untuk mengeluarkan racun,” ujarnya ketika
ditanya fungsi kyokushin karate. Menurutnya, badan yang bugar
penting untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi saat
ini.

Beda dengan Efrika, Agnes Tania biasa mengikuti akun Instagram @
paolatambunann untuk review produk-produk make up. “Dia jelasin Selain olahraga bersama-sama teman melalui aplikasi Zoom, ada
pula aplikasi yang menyediakan latihan olahraga secara online
produk ke kita detail dan dia pakai produknya juga, jadi kentara
seperti Nike Run Club atau akun Instagram @fitnessfirstme dan @
hasilnya. Plus, orangnya cakep,” ujar Agnes tertawa.
crank.dubai.
Untuk tutorial dan review make up online, kita bisa juga
Ronggo Anugerah punya cara berbeda untuk menjaga
mengunjungi akun YouTube Tasya Farasya dan Suhay Salim. Di
kesehatannya. Dia update mengenai info-info kesehatan. Salah
Instagram, ada pula akun @tynakannamirdad dan @fauziahanum.
Berdiam diri di rumah saja tak berarti harus berhenti mempercantik satunya adalah dengan berlangganan akun YouTube dokter Reisa
Broto Asmoro. Di situ, dokter Reisa banyak memberikan informasi
diri kan? Dengan penampilan yang lebih oke, semangat untuk
mengenai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, cara
menjalani hari-hari juga semakin bertambah.
menjaga diri dari penularan virus Corona, hingga hal-hal sederhana
tapi penting seperti cara mencuci masker kain yang benar. Dia juga
aktif mencari info terbaru seputar kesehatan lewat LINE Today.
“Selain untuk update kondisi wabah COVID-19, juga untuk cari
tahu bagaimana caranya buat meningkatkan imun tubuh anggota
keluarga, apalagi punya anak kecil kan, harus lebih ekstra,” kata
Ronggo. (AMH)
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