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Pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan,
Tidak terasa, tahun ini Buletin Ketenagalistrikan memasuki tahun ke
enam belas. Sebuah perjalanan panjang dan tidak mudah, namun Buletin
Ketenagalistrikan memberikan bukti bahwa media ini dapat memberikan
kontribusi bagi komunikasi publik dan komunikasi internal Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pada awal tahun 2020 ini, fokus pemerintah adalah memperbaiki
defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, sektor ketenagalistrikan
berkomitmen mendukung industri dalam negeri lebih berkembang, salah
satu upayanya adalah tersedianya pasokan listrik di beberapa pusat
ekonomi seperti Smelter, Kawasan Ekonomi Khusus, dan pariwisata. Upaya
pemerintah mendorong pertumbuhan kelistrikan di daerah tersebut dapat
anda baca pada Tajuk Utama Buletin Ketenagalistrikan Edisi 61 Vokume XVI
Maret 2020 ini.
Pada rubrik Liputan Khusus, Redaksi memberikan artikel mengenai Rapat
Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Ketenagalistrikan bersama Komisi VII DPR
RI, di Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2020). Di Rubrik Wawancara Khusus,
kami mewawancarai Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
yang telah memasang PLTS Atao di rumahnya. Dalam rubrik Kolom, kami
menghadirkan artikel kiriman dari David Silalahi mengenai Mungkinkah
Listrik Indonesia 100% dari Energi Terbarukan?
Kami tunggu artikel-artikel dari pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan
pada edisi mendatang.
Selamat membaca..
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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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Pemerintah
Dorong PLN Listriki Smelter

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana membuka Rapat Koordinasi Kesiapan PT PLN (Persero) Melistriki Industri Smelter, Jumat (20/12/2019), di kantor Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta.

6 |Maret 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Tajuk Utama

Rida menyampaikan fokus pemerintah
saat ini adalah memperbaiki defisit
neraca perdagangan. Oleh karena
itu, industri di dalam negeri harus
didukung pengembangannya
yang salah satu upayanya adalah
tersedianya pasokan listrik di
Smelter. Hal ini untuk memenuhi
aspek 5K Ketenagalistrikan, yakni
kecukupan, keandalan, keberlanjutan,
keterjangkauan, keadilan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana
membuka Rapat Koordinasi Kesiapan
PT PLN (Persero) Melistriki Industri
Smelter, Jumat (20/12/2019), di kantor
Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.
Rida juga mengatakan bahwa saat
ini tarif listrik Indonesia, khususnya
tarif industri besar, sangat kompetitif
jika dibandingkan negara-negara
ASEAN dan ke depan tarif industri PLN
harus lebih kompetitif. Ia mengajak
pelaku usaha smelter untuk menjadi
pelanggan PLN karena pasokan listrik
PLN cukup di semua sistem kelistrikan.
“Kami meyakini listrik menjadi
infrastruktur dasar yang harus ada

terlebih dulu sebelum industri
penggunanya,” kata Rida. Namun agar
tidak berlebihan, Rida menyampaikan,
rapat koordinasi ini dilakukan untuk
menyelaraskan apa yang dikebut PLN
sama dengan yang dikebut industri
smelter supaya efektifitas dan efisiensi
lebih terjaga.
Plt. Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani
memberikan komitmennya bahwa PLN
siap melistriki industri smelter. “Kami
juga mohon komitmen dari bapak
dan ibu pelaku industri smelter, mari
kita sama-sama komit. Kapanpun, di
manapun, berapapun, insya Allah PLN
akan (melakukan) best effort untuk
menyediakan listriknya,” ujarnya. Untuk
itu, Sripeni melanjutkan, pihaknya siap
bekerja sama, membuat perjanjian, dan
siap dipenalti bila listrik belum siap
saat dibutuhkan. PLN berkomitmen
akan memperbaiki proses bisnis,
khususnya pengadaan barang dan jasa,
sehingga lebih transparan.
Kami juga berupaya semaksimal
mungkin secara paralel untuk
meningkatkan bauran energi primer

kami dengan energi baru terbarukan.
Dengan demikian diharapkan kita
sama-sama mendapatkan komitmen
green industry,” Sripeni menambahkan.
Lebih lanjut Staf Khusus Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Triharyo Soesilo mengajak badan usaha
smelter untuk merealisasikan industri
smelter-nya. Dalam upaya mencari
pendanaan dan investor industri
smelter, Kementerian ESDM sedang
mempromosikan pengembangan
industri smelter kepada lembaga
keuangan, BUMN, dan perusahaan
tambang international.
Acara ini mengundang pelaku usaha
industri smelter besar di Indonesia
dan dihadiri Staf Ahli Menteri ESDM
Bidang Investasi dan Pengembangan
Infrastruktur, Pejabat Tinggi Pratama
Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen
Minerba, dan perwakilan kementerian/
lembaga terkait, serta direksi PLN.
(AMH)
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KESDM
Buka Peluang Investor
Guna Percepat

Elektrifikasi

________________________________________________________________________________

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
mendorong keterlibatan sektor swasta dalam peningkatan rasio elektrifikasi
di kawasan terpencil melalui skema investasi. Kementerian ESDM
mendorong PT PLN (Persero) untuk melibatkan swasta dalam membangun
pembangkit dan transmisi di wilayah terpencil. Keterlibatan swasta ini
diperlukan untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Triharyo Soesilo, menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,
Jakarta, Kamis (6/2/2020).
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Hal tersebut disampaikan Staf Khusus
Menteri ESDM Bidang Percepatan
Pembangunan Infrastruktur dan
Investasi, Triharyo Soesilo, saat
menjadi pembicara pada Rapat
Koordinasi di kantor Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan,
Jakarta, Kamis (6/2/2020). Menurut
kalkulasinya, total kebutuhan investasi
untuk mencapai rasio elektrifikasi
sebesar 100% adalah sekitar 10,7
Triliun. Dari kebutuhan tersebut,
prioritasnya adalah untuk melistriki
kawasan Timur Indonesia seperti
Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku
Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Triharyo menyampaikan bahwa saat ini
rasio elektrifikasi masih berada pada
angka 98,89%. Menteri ESDM Arifin
Tasrif menargetkan Rasio Elektrifikasi
bisa segera mencapai 100%.
“Beliau minta dua tahun ini kalau bisa
selesai. Mari kita laksanakan program
ini kalau bisa segera selesai," ucap
Triharyo.

Menurut Triharyo, untuk mempercepat
penyediaan listrik di daerah terpencil,
khususnya di Indonesia Timur, Menteri
ESDM telah mengarahkan PLN untuk
menggandeng investor. Hal ini untuk
meringankan beban PLN dalam
membangun infrastruktur kelistrikan,
sehingga PLN dapat fokus pada
penyelesaian Program 35.000 MW.
"Arahan pak menteri coba dorong
investor, kalau PLN sibuk dengan
35.000 MW, di dunia ternyata banyak
investor yang dapat melistriki daerah
tertinggal,” ungkap Triharyo. “Dari
Amerika Selatan, Afrika, itu banyak
sekali investor," tambahnya.
Skema penyediaan listrik di Indonesia
Timur menurut Triharyo bisa
memanfaatkan dana desa yang dikelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mekanisme yang dimungkinkan
antara lain BUMDes menggandeng
perusahaan listrik swasta (Independent
Power Producer/IPP). Ia berharap

melalui mekanisme ini, rasio
elektrifikasi 100% dapat tercapai dalam
dua tahun.
Selain peningkatan rasio elektrifikasi,
Triharyo juga menyampaikan rencana
pemerintah untuk mendukung investasi
dengan memenuhi kebutuhan listrik
Smelter. Menurutnya total kebutuhan
listrik untuk melistriki smelter yang
masih dalam tahap pembangunan
sekitar 4.789 MW untuk sekitar
68 smelter yang sebagian besar
adalah produksi Nikel. Upaya ini
didorong Kementerian ESDM untuk
menyeimbangkan sisi permintaan dan
penyaluran tenaga listrik, sehingga
seluruh pembangkit listrik yang
dihasilkan program 35.000 MW dapat
dimanfaatkan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi. (PSJ)
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Pemerintah dan PLN Siap
Dukung Pertumbuhan Investasi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN
(Persero) berkomitmen mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Terkait dengan
hal itu, dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan listrik di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan memperhatikan keseimbangan antara
pasokan dan kebutuhan listrik pada setiap sistem tenaga listrik, Kementerian ESDM
menyelenggarakan rapat koordinasi di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis
(6/2/2020).

____________________________________________________________________________________________

Sesditjen Ketenagalistrikan, Munir Ahmad membuka rapat koordinasi di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
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Munir yang mewakili Dirjen
Ketenagalistrikan membuka rapat
tersebut dan mengungkapkan bahwa
saat ini prioritas pemerintah dan PT
PLN adalah mendukung pertumbuhan
ekonomi dan mendorong investasi. Ia
berpendapat bahwa ketersediaan listrik
merupakan suatu hal yang penting
dalam pertumbuhan investasi di
Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah
menugaskan PT PLN (Persero) untuk
menyelenggarakan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan 35.000
MW yang tertuang dalam Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PT PLN (Persero).
Dalam RUPTL tersebut, menurut
Munir sudah memperhatikan dan
mengakomodasi kebutuhan tenaga
listrik (demand) untuk Konsumen
Besar seperti KEK, KI, DPP, dan SKPT.
“Dengan kata lain, PLN siap melistriki
kawasan yang ada pada rencana
pembangunan KEK, KI, DPP, dan SKPT
tersebut,” ujar Munir.

Untuk menjaga agar tidak over
investment, menurut Munir proyeksi
demand dalam perencanaan
ketenagalistrikan harus dilakukan
terlebih dahulu sehingga dapat
diketahui besaran supply yang
akan dibangun. Namun, dalam hal
Commercial Operation Date (COD),
infrastruktur tenaga listrik harus ada
di depan atau selesai dibangun terlebih
dahulu. Selanjutnya, diharapkan
demand secepatnya dapat segera
menyerap supply tersebut agar
keseimbangan supply dan demand
terjaga secara efisien. Oleh karena itu,
sinkronisasi supply dan demand mulai
dari tahap perencanaan, kemajuan
pembangunan sampai dengan
beroperasi (COD) sangat penting guna
menjaga keseimbangan supply dan
demand.
“Dalam RUPTL PT PLN (Persero)
sebenarnya sudah memperhatikan
dan mengakomodasi demand besar.
Namun, dalam pelaksanaannya,

perlu dilakukan sinkronisasi dengan
stakeholder terkait,” ungkap Munir.
Wakil Direktur Utama PT PLN
(Persero) Darmawan Prasodjo
mengapresiasi Kementerian ESDM
yang memfasilitasi pertemuan
antara PLN dengan stakeholder yang
membidangi KEK, KI, DPP, dan SKPT
ini. “Kami mengucapkan terima kasih
kepada Ditjen Ketenagalistrikan yang
memberikan dukungan penuh agar
PLN dapat berperan aktif memberikan
akses listrik kepada masyarakat,”
ujarnya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan
beberapa narasumber seperti Staf
Khusus Menteri ESDM Bidang
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Investasi, perwakilan
Sekretariat Dewan Nasional KEK,
Ditjen Ketahanan Perwilayahan,
dan akses industri Internasional,
Kementerian Perindustrian, dan Direksi
PT PLN (Persero). (PSJ)

Buletin Ketenagalistrikan| Maret 2020 |

11

Liputan Khusus

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI
dan Ditjen Ketenagalistrikan (5 Februari 2020)

Lima Tahun,

Kapasitas Pembangkit Listrik
Meningkat 15 GW

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Ketenagalistrikan bersama Komisi VII DPR RI, di Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2020)

"

Dari total kapasitas sebesar 27,28 GW yang direncanakan, terdapat kapasitas terpasang
pembangkit Program 35.000 MW sebesar 20,62 GW yang direncanakan dapat selesai hingga
tahun 2024
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Kapasitas terpasang pembangkit listrik
Indonesia naik hampir 15 GW selama
lima tahun, yaitu dari tahun 2015 s.d.
2019. Saat ini kapasitas terpasang
pembangkit listrik nasional sampai
akhir tahun 2019 telah mendekati
angka 70 GW, tepatnya 69,6 GW. Lima
tahun lalu, kapasitas pembangkit listrik
baru berada pada kisaran 54,7 GW.
Hal ini disampaikan Dirjen
Ketenagalistrikan Rida Mulyana
pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi VII DPR RI di Senayan
Jakarta, Rabu (5/2/2020). RDP ini
membahas tiga bahasan pokok,
yaitu perkembangan Program
Ketenagalistrikan Nasional (Sistem
Pembangkitan dan Transmisi),
kendala dan hambatan pengembangan
ketenagalistrikan, dan lain-lain.
Rida menyampaikan, dari total
kapasitas pembangkit listrik nasional
sebesar 69,6 GW,

Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) masih mendominasi kapasitas
nasional, yaitu sebesar 34,7 GW
atau sebesar 49,9%, disusul dengan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/
GU/MG) sebesar 19,9 GW atau sekitar
28,6%. Kapasitas pembangkit listrik
dari Energi Baru Terbarukan (EBT)
saat ini berada di sekitar angka 10,3
GW atau sekitar 14,8%, dan PLTD
sebesar 4,6 GW atau sekitar 6,7%.
Seperti diketahui, dari status
kepemilikan pembangkit listrik, PT
PLN (Persero) memiliki kapasitas
pembangkit tenaga listrik sebesar
42,35 GW (60,9%), disusul oleh
pengembang listrik swasta/IPP sebesar
18,12 (26,0%). Pemegang Izin Operasi
(IO) menempati posisi ketiga sebesar
5,46 GW (7,8%), Private Power Utility/
PPU sebesar 3,58 GW (5,1%), dan
sisanya miliki pemerintah sebesar 0,05
GW (0,1%).

Rida menambahkan dalam kurun
waktu lima tahun ke depan (2020
– 2024), rencana infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik yang akan
dibangun mencapai kapasitas total
27,28 GW, yang terdiri atas pembangkit
fosil sebesar 18,28 GW (67,0%) dan
pembangkit EBT sebesar 9,05 GW
(33,0%).
“Dari total kapasitas sebesar 27,28 GW
yang direncanakan, terdapat kapasitas
terpasang pembangkit Program
35.000 MW sebesar 20,62 GW yang
direncanakan dapat selesai hingga
tahun 2024,“ ujar Rida.
Kapasitas pembangkit EBT yang
sebesar 9,05 GW tersebut, disebut Rida
sudah mempertimbangkan penciptaan
pasar untuk pembangkit EBT dengan
total kapasitas sebesar 2,24 GW yang
tersebar di seluruh Indonesia. (PSJ)

Ignasius Jonan
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Dirjen Gatrik:
Tahun 2020
Puncak Program 35.000 MW

Tahun 2020 ini adalah puncak dari
Program Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000
MW atau yang dikenal dengan Program
35.000 MW. Kapasitas pembangkit
listrik pada program yang diluncurkan
Presiden Jokowi pada tanggal 4 Mei
2015 di Yogyakarta ini direncanakan
bertambah sebesar 8.823 MW pada
tahun ini, atau penambahan terbesar
selama periode program 35.000 MW.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat
menyampaikan presentasi pada Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama
Komisi VII DPR RI di Komplek DPR RI,
Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Direktur Jenderal Ketenaglistrikan Rida Mulyana menyampaikan presentasi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
bersama Komisi VII DPR RI di Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2020).

14 | Maret 2020|Buletin Ketenagalistrikan

Liputan Khusus

“Setelah tahun 2020, tambahan
kapasitas pembangkit dari Program
35.000 MW berangsur-angsur turun
dan diharapkan semua proyek dapat
diselesaikan pada tahun 2029,” ungkap
Rida.
Dalam kesempatan tersebut, Rida
juga menyampaikan progres Program
35.000 MW dimana sampai akhir tahun
2019, 96% proyek atau sebesar 33.856
MW telah terkontrak, diantara total
kapasitas tersebut sebesar 6.811 MW
atau sekitar 19% pembangkit telah
beroperasi. Rida menambahkan bahwa
hanya tersisa 1.563 MW atau sekitar 4%
pembangkit yang belum kontrak atau
power purchase agreement (PPA).

Selain menyampaikan perkembangan
pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan, RDP kali ini juga
membahas berbagai kendala dan
tantangan yang dihadapi pemerintah
dalam pembangunan ketenagalistrikan,
diantaranya perizinan, pembebasan
lahan, serta adanya isu sosial.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex
Noerdin dalam kesempatan tersebut
menyampaikan bahwa Komisi VII
meminta Dirjen Ketenagalistrikan
untuk melakukan kajian mengenai
besaran overcapacity listrik beserta
solusinya pada program 35.000 MW.
Komisi VII juga mendesak Dirjen
Ketenagalistrikan untuk

meningkatkan penggunaan Energi Baru
dan terbarukan (EBT) dalam setiap
pembangunan pembangkit listrik.
Selain membahas infrastruktur
ketenagalistrikan, RDP ini juga
membahas program peningkatan rasio
elektrifikasi dan sambungan listrik
gratis bagi rumah tangga tidak mampu,
dimana Ditjen Ketenagalistrikan akan
memvalidasi dan meningkatkan angka
rasio elektrifikasi di daerah tertinggal.
terdepan, dan terluar.
“Komisi VII juga sepakat dengan Dirjen
Ketenagalistrikan untuk melanjutkan
program sambungan listrik gratis bagi
rumah tangga tidak mampu untk daya
450 VA“ ungkap Noerdin. (PSJ)
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EBT Harga Mati,
Ini Upaya Pemerintah

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada acara diskusi berjudul “Renewable Energy.
Harga Mati” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (12/12).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) berkomitmen meningkatkan bauran energi
baru terbarukan (EBT) sesuai kebijakan energi nasional.
Untuk itu setidaknya terdapat sebelas langkah aksi reformasi
kebijakan dan regulasi yang diambil oleh Kementerian
ESDM. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan
Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada acara
diskusi berjudul “Renewable Energy. Harga Mati” yang
diselenggarakan di Jakarta, Kamis (12/12).

Upaya kedua adalah dengan mengembangkan jaringan
cerdas atau smart grid. Sesuai Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038, pada
tahun 2020, smart grid sudah mulai diimplementasikan
di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap
diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali. Sedangkan
upaya ketiga adalah dengan merevisi aturan jaringan atau
grid code. Revisi grid code saat ini sedang dalam proses
penyelesaian dan diharapkan akan selesai pada tahun 2019.

Upaya pertama adalah fleksibilitas pengembangan
pembangkit EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan tenaga
Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028. Jisman mengatakan bahwa
berdasarkan Kepmen ESDM No. 39K / 20 / MEM / 2019
tentang Pengesahan RUPTL 2019-2028 PLN, percepatan
pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit
EBT dapat dilakukan di luar rincian RUPTL 2019-2028
PLN. “Tentunya sesuai kebutuhan sistem kelistrikan lokal,”
ungkap Jisman.

Pemerintah bersama PLN tengah mengembangkan
Distributed Generation, Micro-grid and Distributed Storage
sebagai upaya keempat. Saat ini PLN tengah melakukan
studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50
MW / 200 MWh. “Jika studi ini layak, maka baterai menjadi
alternative untuk mitigasi kekurangan daya jangka
pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT
intermittent,” ungkap Jisman.
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Upaya kelima yang menjadi upaya
pengembangan EBT adalah dengan
pengembangan PLTS Atap. Melalui
Permen ESDM No. 49 tahun 2018
konsumen PLN dapat memasang PLTS
atap, menghasilkan listrik mereka
sendiri, dan bahkan mengekspornya
ke PLN. Menurut Jisman, Hingga
semester I 2019, jumlah PLTS Atap
yang telah dibangun mencapai
1.059 pelanggan dengan total
kapasitas 3,5 MWp. Upaya keenam
dalam pengembangan EBT adalah
Penggunaan Biodiesel untuk PLTD.
Sesuai dengan RUPTL 2019 - 2028 PLN,
penggunaan B20 menggantikan HSD
adalah wajib untuk semua pembangkit
listrik, kecuali yang secara teknis tidak
mungkin, seperti pembangkit listrik
berbahan bakar gas.
Upaya ketujuh yang dilakukan
pemerintah dalam reformasi kebijakan
dan regulasi terkait EBT adalah
pengembangan pembangkit listrik
berbasis Crude Palm Oil (CPO).
melalui Surat Kementerian ESDM No.
2961/25/MEM.E/2018 dan Menteri
BUMN No. S-609/MBU/09/2018 terkait
konversi PLTD ke pembangkit listrik
berbasis CPO, PLN didorong untuk
menggunakan CPO sebagai bahan

bakar PLTD. “Ada potensi 1.000
MW PLTD yang dapat dikonversi
menggunakan CPO,” ujar Jisman.
Empat PLTD yang telah diuji dan proyek
percontohan yaitu PLTD Kanaan dan
PLTD Batakan di Kalimantan Timur,
PLTD Pilang di Belitung dan PLTD
Merawang di Bangka.
Upaya kedelapan dalam reformasi
ini adalah dengan melakukan revisi
Permen ESDM No 50 Tahun 2017 jo.
Permen ESDM No. 53/2018 tentang
Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga
Listrik. Konsep peraturan terkait
pembelian tenaga listrik dan harga
patokan pembelian tenaga listrik
oleh PLN diusulkan dalam bentuk
Peraturan Presiden. Selanjutnya, upaya
kesembilan adalah penggunaan energi
bersih di Kawasan khusus Kawasan
wisata. Kawasan wisata diharapkan
tidak lagi menggunakan batu bara
atau pembangkit listrik berbasis HSD,
namun mengganti pembangkit fosil
secara bertahap dengan pembangkit
berbasis gas atau EBT yang ramah
lingkungan.
Memperkenalkan kendaraan listrik
menjadi upaya kesepuluh. Sebagai
tindak lanjut Perpes No. 55 tahun 2019

tentang Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai untuk Transportasi
Jalan, Kementerian ESDM tengah
mempersiapkan Peraturan Menteri
tentang Infrastruktur Pengisian
Tenaga Listrik dan Tarif Listrik untuk
Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai.
Aturan ini akan mengatur skema
manajemen stasiun pengisian listrik
dan baterai leasing untuk kendaraan
bermotor listrik, tarif listrik untuk
stasiun pengisian listrik, Instalasi
Listrik Pribadi dan aspek keamanan.
Upaya terakhir adalah dengan
memperkenalkan kompor listrik.
Kompor listrik memiliki kelebihan
jika dibandingkan dengan kompor
konvensional. “Kementerian ESDM
bersama dengan PLN terus melakukan
kampanye untuk penggunaan kompor
listrik untuk masyarakat yang tinggal di
kota,” ungkap Jisman.
Sebelas upaya ini menurut Jisman
tidak dapat dilakukan pemerintah
sendiri, namun membutuhkan
dukungan dari semua pihak. Kolaborasi
antara Pemerintah dan pemangku
kepentingan sangat diperlukan untuk
keberhasilan transformasi sektor
ketenagalistrikan. (PSJ)
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PASOKAN ENERGI

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU AMAN

Posko Nasional Sektor ESDM bertempat di ruang War Room Gedung BPH Migas Lantai 5 Jakarta
digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka menghadapi
Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Posko Nasional Sektor ESDM digelar oleh Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka
menghadapi Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Posko ini bertempat di ruang War Room Gedung BPH
Migas Lantai 5 Jakarta. Posko akan berlangsung selama
22 hari, yaitu H-7 hingga H+14 Natal, 18 Desember 2019
hingga 8 Januari 2020. Pelaksanaan posko tersebut
terbagi dalam 2 shift yaitu shift I pukul 10.00 s.d. 17.00
dan shift II pukul 15.00 s.d. 20.00 WIB.
Kegiatan yang dilakukan Posko diantaranya adalah
pemantauan atas pasokan dan distribusi Bahan Bakar
Minyak, Gas, Listrik dan antisipasi kebencanaan geologi.
Posko Nasional Sektor ESDM ini rutin dilakukan setiap
tahun, saat ini Posko digelar dengan menunjuk Kepala
BPH Migas sebagai penanggung jawab.
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Dalam pelaksanaan kesehariannya,
posko dijalankan oleh perwakilan
unit di Kementerian ESDM juga dari
badan usaha penyediaan BBM, gas,
dan listrik. Posko juga melibatkan
kerjasama dengan Kepolisian Republik
Indonesia, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, juga PT Jasa Marga
(Persero).
Pada sektor ketenagalistrikan, PT
PLN (Persero) juga melakukan upaya
pengamanan pasokan listrik. “PLN
tidak akan melakukan pekerjaan atau
pemeliharaan yang dapat mengganggu
pasokan listrik,” ucap Bima Putrajaya
Kepala Divisi Operasi PLN Regional

Jawa Bagian Barat saat Konferensi Pers
Posko Nasional Sektor ESDM di Jakarta,
Rabu (18/12).
Bima juga menambahkan bahwa
pemeliharaan tidak akan dilakukan
kecuali
perbaikan
yang
yang
disebabkan gangguan selama masa
Natal dan Tahun Baru. Hal lain yang
dilakukan oleh PLN diantaranya adalah
meningkatkan kesiagaan semua unit
dengan menyiapkan Pedoman Operasi
Khusus Natal 2019 dan Tahun Baru
2020, meningkatkan koordinasi operasi
antara Unit Pembangkit, Penyaluran
dan Distribusi untuk mengoptimalkan
kesiagaan,
juga
mengupayakan
pemanfaatan Captive Power untuk
sistem kelistrikan dengan status siaga.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
juga terus memantau pasokan listrik
di berbagai daerah, terutama di daerah
yang banyak penduduknya merayakan
Natal. “Untuk kondisi Natal dan Tahun
Baru secara umum pasokan listrik
aman. Dan khusus untuk daerah
yang merayakan, kita akan pantau
secara khusus agar masyarakat
yang melaksanakan perayaan bisa
menjalaninya dengan nyaman tanpa
ada gangguan dari pasokan listrik,” ujar
Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan
Ditjen Ketenagalistrikan Nur Hidayanto
yang hadir dalam acara Konferensi
Pers. (UH)
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KUNJUNGI P2B JAWA BALI,

MENTERI ESDM

PASTIKAN PASOKAN LISTRIK NATARU

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengunjungi PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pengatur Beban (UIP2B) Jawa-Bali
di Gandul, Depok, Senin (23/12). Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ESDM memastikan pasokan listrik
dan kesiapan PT PLN (Persero) dalam menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Menteri didampingi Dirjen
Gatrik Rida Mulyana, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa selaku ketua posko ESDM, dan Plt. Dirut PT PLN
(Persero) Sripeni Inten Cahyani.
Arifin mengapresiasi upaya PLN dalam mengamankan pasokan listrik pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Dari laporan tadi diketahui pasokan daya listrik cukup dan aman. Kalau listriknya cukup dan aman, masyarakat
tentu dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman," tutur Arifin. Dalam kesempatan tersebut Arifin
berharap agar PLN dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga pasokan listrik ke
masyarakat aman saat merayakan ibadah dan liburan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengunjungi PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pengatur Beban (UIP2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Senin (23/12).
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Arifin juga mengapresiasi kesiapan 31.000 karyawan
PLN yang berpartisipasi dalam pengamanan kesiapan
Nataru. Arifin berpesan agar kesiapan ini tidak hanya pada
saat tertentu saja, tapi setiap saat ada kesadaran untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Sripeni menyatakan bahwa
PLN siap mendukung pasokan listrik masyarakat selama
periode Nataru. Ia mengatakan bahwa secara umum kondisi
listrik di Indonesia aman, dan beban puncak pada tanggal 25
Desember 2019 dan 1 Januari 2020 memiliki kecenderungan
menurun dibandingkan periode harian lainnya. Hal
tersebut disebabkan banyaknya industri yang mengurangi
aktivitasnya, sehingga daya listrik tersebut dapat digunakan
untuk kebutuhan perayaaan Natal dan Tahun Baru.
"Pasokan listrik di seluruh sistem cukup dan siap
menghadapi perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,"
ucap Sripeni. PLN juga menetapkan masa siaga pada
H-7 sampai H+7 Natal dan Tahun Baru, mulai dari 18
Desember 2019 hingga 8 Januari 2020. Selama masa siaga
ini, PLN menyiapkan 2.327 posko siaga, 31.337 personil,
4.591 unit kendaraan yang siap bertugas 24 jam untuk
menjaga keandalan pasokan listrik yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Kementerian ESDM sendiri juga telah membentuk Pos
Komando (Posko) pemantauan kondisi sektor ESDM yang
dipusatkan di Kantor BPH Migas yang telah beroperasi sejak
tanggal 18 Desember 2019 dan akan berakhir pada tanggal 8
Januari 2020. (PSJ)
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TRIWULAN PERTAMA 2020,
TARIF LISTRIK TIDAK NAIK

Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) memutuskan tidak ada
kenaikan tarif tenaga listrik bagi
pelanggan nonsubsidi pada periode
Januari-Maret 2020. Besaran tarif
tenaga listrik periode tersebut
ditetapkan sama besarnya dengan
besaran tarif tenaga listrik yang
diberlakukan periode sebelumnya,
yakni Oktober-Desember 2019.
Besaran tarif ini juga sama dengan tarif
yang berlaku sejak 2017.
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 19 Tahun 2019,
apabila terjadi perubahan terhadap
asumsi ekonomi makro (kurs,
Indonesian Crude Price/ICP, inflasi
dan/atau harga patokan batubara) yang
dihitung secara triwulanan, maka akan
dilakukan penyesuaian tarif tenaga
listrik (tariff adjustment).
Pada bulan September hingga
November 2019, parameter ekonomi
makro rata-rata per tiga bulan
menujukkan perubahan. Nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika
(USD) menjadi Rp14.099/USD, nilai
Indonesian Crude Price (ICP) menjadi
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61,31 USD/Barrel, tingkat inflasi
rata-rata -0,04%, dan harga patokan
batubara Rp779/kg.
Berdasarkan perubahan parameter
makro tersebut, seharusnya
diberlakukan penyesuaian tarif tenaga
listrik (tariff adjustment). Namun
Pemerintah mempertahankan agar
tarif listrik tidak naik. Menteri ESDM
Arifin Tasrif beberapa waktu yang lalu
menyampaikan hal ini dilakukan untuk
menjaga daya beli masyarakat dan daya
saing industri.

Warta Kita

Berikut tarif tenaga listrik Triwulan I/2020:
•

Rp1.467,28 /kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah tangga
kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1
Rumah Tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga
besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis menengah dengan daya 6.600
VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan

Penerangan Jalan Umum;
•

Rp1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM);

•

Rp1.114,74/kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis besar
dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemeritah dengan daya di atas 200
kVA;

•

p996,74/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi,yaitu I-4 Industri besar dengan
daya 30 MVA ke atas.

Adapun tarif tenaga listrik untuk 25
golongan pelanggan bersubsidi lainnya
juga tidak mengalami perubahan,
besaran tarifnya tetap. Dua puluh lima
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.
Kementerian ESDM meminta PT PLN
(Persero) dapat terus meningkatkan
efisiensi operasional dan memacu
penjualan tenaga listrik secara
lebih agresif, sehingga biaya pokok
penyediaan (BPP) tenaga listrik per
kWh dapat diupayakan lebih efisien.
(AMH)
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Tim Inspektur Ketenagalistrikan melakukan inspeksi monitoring pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, sejak Kamis (2/1)

TIM INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
PANTAU PEMULIHAN KELISTRIKAN PASCABANJIR
Tim Inspektur Ketenagalistrikan akan terus melakukan
pengawasan keteknikan ketenagalistrikan agar keselamatan
ketenagalistrikan dapat terwujud. Dengan demikian, masyarakat
semakin merasa aman dari resiko gangguan kelistrikan.

"

Yunan Nasikhin
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Tim Inspektur Ketenagalistrikan turun
langsung ke lapangan melakukan
inspeksi monitoring pemulihan
kelistrikan di wilayah terdampak banjir
di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten,
sejak Kamis (2/1) hingga hari ini,
Jumat (3/1). Berdasarkan laporan per
3 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, 84%
kelistrikan yang terdampak banjir di
tiga wilayah tersebut telah dipulihkan.
Dari total 6.338 gardu distribusi yang
terdampak padam akibat banjir,
sebanyak 5.344 sudah kembali normal.
“Tim Inspektur Ketenagalistrikan
akan terus melakukan pengawasan
keteknikan ketenagalistrikan agar
keselamatan ketenagalistrikan dapat
terwujud. Dengan demikian,

distribusi yang terdampak banjir, 2.334
unit dinormalkan (87%) dan 355 unit
masih padam (13%).

masyarakat semakin merasa aman
dari resiko gangguan kelistrikan,”
ujar Koordinator Inspektur
Ketenagalistrikan Yunan Nasikhin.
Di DKI Jakarta, 16 Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah
wilayah kerja PT PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya terdampak
banjir. Sebanyak 3.051 unit gardu
distribusi terdampak/mengalami
padam atau sengaja dipadamkan untuk
keamanan warga dengan kondisi 2.530
unit telah dinormalkan (83%) dan 521
unit masih padam (17%).

Di Banten, 6 UP3 di bawah wilayah
kerja PLN Distribusi Banten terdampak
banjir. Dari 598 unit gardu distribusi
yang terdampak banjir, 480 unit telah
dinormalkan (80%) dan 118 unit masih
padam (20%).
PLN juga dilaporkan menyiagakan
3.200 personil untuk pemulihan
kelistrikan pascabanjir yang melanda
Jabodetabek. (AMH)

Di Jawa Barat, 6 UP3 di bawah wilayah
kerja PLN Distribusi Jawa Barat
terdampak banjir. Dari 2.689 unit gardu
Buletin Ketenagalistrikan|Maret 2020|
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PENUTUPAN POSKO NATARU,
PASOKAN LISTRIK AMAN

Rapat koordinasi akhir dan konferensi pers penutupan Posko Nasional Sektor ESDM menghadapi Natal 2019 dan Tahun baru di Kantor BPH Migas Jakarta, Rabu (8/1).

Kondisi pasokan listrik selama
periode natal 2019 dan tahun baru
2020 dilaporkan dalam kondisi
AMAN. Meski begitu, terjadi beberapa
pemadaman listrik secara lokal yang
disebabkan karena cuaca ekstrem,
khususnya di Pulau Jawa dan Sulawesi.
Hal tersebut disampaikan Kepala
Bagian Rencana dan Laporan Ditjen
Ketenagalistrikan Chrisnawan Anditya,
mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan saat rapat koordinasi
akhir dan konferensi pers penutupan
Posko Nasional Sektor ESDM
menghadapi Natal 2019 dan Tahun baru
di Kantor BPH Migas Jakarta, Rabu
(8/1).
Chrisnawan mengatakan bahwa beban
puncak nasional wilayah pengusahaan

PLN mengalami penurunan pada Natal
25 Desember 2019 sebesar 15,92% dan
pada Tahun Baru 1 Januari 2020
sebesar 32,67% dibandingkan dengan
tanggal 19 Desember 2019 atau saat
beban puncak tertinggi pada periode
posko.
Konsumsi energi listrik periode
tahun ini menurut laporan Ditjen
Ketenagalistrikan meningkat
dibandingkan dengan tahun lalu.
“Konsumsi listrik pada saat Natal 2019
sebesar 480 GWh meningkat sebesar
9,6% apabila dibandingkan dengan
Natal 2018 sebesar 438 GWh,” ungkap
Chrisnawan. Sedangkan konsumsi
energi listrik pada saat tahun baru 2020
yaitu 387 GWh meningkat sebesar 2,1%
apabila dibandingkan dengan Tahun
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Baru 2019 yaitu 379 GWh,” ujarnya.
Ditambahkan juga bahwa berdasarkan
hasil pemantauan lapangan di beberapa
sistem kelistrikan, petugas PT PLN
(Persero) telah siap dan siaga untuk
mengamankan pasokan tenaga listrik
kepada masyarakat dan obyek vital
lainnya.
Terkait dengan terjadinya pemadaman
listrik secara lokal di beberapa lokasi,
Chrisnawan mengungkapkan bahwa
meskipun Posko Nataru Kementerian
ESDM nantinya secara resmi akan
ditutup, PT PLN (Persero) tetap akan
memulihkan kembali pasokan listrik
pada lokasi yang terdampak cuaca
ekstrem. (PSJ)
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Ini Arahan Pemerintah
untuk PLN

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan arahan pada PT PLN (Persero) dalam acara Forum Bisnis PLN Tahun 2020, Rabu (5/02/2020), di Jakarta.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mewakili
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif
memberikan arahan pada PT PLN (Persero) dalam acara
Forum Bisnis PLN Tahun 2020, Rabu (5/02/2020), di Jakarta.
Forum ini dihadiri oleh direksi, jajaran manajemen di kantor
pusat, General Manager PLN Unit seluruh Indonesia, beserta
Dirut Anak Perusahaan PLN.
“Semoga forum ini mempersiapkan jajaran PLN untuk
bekerja lebih cepat, cermat, dan produktif dalam
menghadapi berbagai tantangan yang ada,” Rida
menyampaikan.
Rida lalu menyampaikan arahan Menteri untuk PLN, antara
lain agar PLN menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Tenaga Listrik. Selain menurunkan BPP, PLN juga diminta
untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi.
“Pemerintah telah berkoordinasi dengan beberapa direktur
regional agar seluruh warga menikmati listrik dalam bentuk
Rasio Elektifikasi 100%,” kata Rida. Ini khususnya untuk
menyambut peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia di
tahun ini.

Arahan selanjutnya adalah agar PLN meningkatkan
Tingkat Mutu Pelayanan. Ini dimaksudkan agar pelanggan
mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari PLN. PLN juga
diminta untuk mengantisipasi masuknya 8.000 MW pada
tahun ini dari Program 35.000 MW.
“Pemerintah mencari pasar baru dan memfasilitasi
pertemuan PLN dengan calon investor. Pemerintah juga
bersurat ke semua BUMN agar mereka mengalihkan
penyediaan listriknya jangan lagi sendiri tetapi menggunakan
listrik yg disediakan PLN," Rida menjelaskan.
Pemerintah juga berharap PLN mengantisipasi makin
tingginya penetrasi renewable energy khususnya yg
intermittent ke dalam sistem. Saat ini Pemerintah sedang
menyusun Peraturan Presiden untuk mengatur hal tersebut.
“Saya berharap forum ini membawa manfaat bagi PLN,
khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang ke
depan,” tutup Rida. (AT)

Buletin Ketenagalistrikan|Maret 2020|

27

Warta Kita

PERTAMA KALI DIGELAR,

GATRIK AWARD

BERIKAN APRESIASI KEPADA UNIT
DAN PEGAWAI TELADAN

Guna memberikan apresiasi kepada unit Ditjen Ketenagalistrikan yang melaksanakan kinerja dan penyerapan
terbaik serta pegawai teladan yang telah menunjukkan integritas dan kinerja yang baik sepanjang tahun 2019,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan penganugerahan Gatrik Award 2019, Jumat
(17/9).

Unit Eselon II terbaik diberikan kepada
Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan karena memiliki
pengelolaan dan pelaksanaan terbaik
yang terlihat dari penyerapan anggaran
tertinggi, penyampaian dokumen
pertanggungjawaban terlengkap
dan tercepat, serta ketepatan waktu
penyampaian data capaian output di
tahun 2019.
Unit Eselon III terbaik dengan kriteria
penyerapan anggaran tertinggi
diberikan kepada Sub Direktorat Usaha
Jasa Penunjang Ketenagalistrikan,
dimana pada tahun 2019 memiliki
penyerapan paling baik dan
kelengkapan dokumen 100%. Dari Pagu
Rp. 775.284.000,- Sub Direktorat ini
berhasil terserap Rp. 775.255.961,- atau
sisa saldo Rp. 28.039,Penganugerahan pegawai teladan
diberikan kepada masing-masing satu

pegawai mewakili unit Eselon II yang
memenuhi kriteria integritas kinerja,
dedikasi, dan kedisiplinan sebagai
pegawai teladan. Pada tahun 2019,
status pegawai teladan diberikan
kepada: Chrisnawan Anditya, S.T., M.T.
- Kepala Bagian Rencana dan Laporan,
Wahid Pinto Nugroho, S.T, M.T - Kepala
Seksi Penyiapan Pengembangan
Listrik Perdesaan, Eri Nurcahyanto,
S.T, M.T - Kepala Subdirektorat Harga
Tenaga Listrik, dan Anandini Mayang
Prabadiantari, S.T., M.Si. - Kepala
Seksi Perlindungan Lingkungan
Pembangkitan Ketenagalistrikan.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagaistrikan Munir Ahmad, unit
dan pegawai yang mendapatkan
penghargaan akan mendapatkan
Reward antara lain prioritas
kesempatan memperoleh pendidikan
dan pelatihan serta pengembangan
kualitas Sumber Daya Manusia, baik di
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dalam maupun luar negeri. "Kami
berharap penghargaan ini dapat
memacu masing-masing unit dan
pegawai untuk bekerja lebih baik lagi
melaksanakan target-targetnya di tahun
2020 nanti," ujar Munir
Rida Mulyana mengapresiasi pemberian
penghargaan yang pertama kali
dilaksanakan di Ditjen Ketenagalistrikan
ini. Ia berharap penghargaan ini dapat
diteruskan di tahun-tahun mendatang
agar semakin memotivasi unit kerja dan
pegawai untuk bekerja lebih baik. "Saya
usul nominasi ditambah dengan unit
atau pegawai yang merupakan inovatorinovator perubahan," ungkap Rida.
Ia berharap pemberian reward seperti
prioritas diklat dan tugas belajar benarbenar dapat dilakukan oleh Sekretariat
Ditjen Ketenagalistrikan. (PSJ)
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan penganugerahan Gatrik Award 2019, Jumat (17/9).
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Serapan Anggaran Ditjen Gatrik TA 2019

Tertinggi Se-KESDM

pameran dan seminar PJB Connect 2019 di kantor PT PJB Surabaya, Selasa (29/10).

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan sambutan dan arahan pada Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran di Tangerang, Jumat (17/1/2020).

Serapan anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun Anggaran
(TA) 2019 sebesar 99,84% atau terserap sebesar 99,23
miliar rupiah dari PAGU revisi sebesar 99,39 miliar rupiah
merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain
itu dibandingkan unit Eselon I Kementerian ESDM lainnya,
penyerapan Ditjen Ketenagalistrikan juga yang tertinggi
sepanjang tahun 2019.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana
mengapresiasi pencapaian tersebut, saat membuka Rapat
Kerja Evaluasi dan Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran di Tangerang, Jumat (17/1/2020).
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"Capaian penyerapan anggaran
tersebut tentu menjadi prestasi
yang membanggakan. Saya selaku
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
mengapresiasi segala upaya yang
telah dilakukan oleh seluruh pegawai
Ditjen Ketenagalistrikan, terutama
Pengelola APBN TA 2019 sehingga kita
mendapatkan pencapaian yang sangat
baik tersebut," ucap Rida.
Dalam kesempatan tersebut Rida
berharap agar prestasi yang baik di
tahun 2019 dapat diteruskan untuk
Tahun Anggaran 2020. Sebagai
informasi, pada tahun anggaran 2020
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
mendapatkan PAGU sebesar 133,9
miliar rupiah atau meningkat sebesar
34,7% dari tahun anggaran 2019.

Rida berharap dengan anggaran yang
lebih tinggi ini, penyerapan anggaran
juga dapat sama atau lebih baik dari
tahun 2019.

kerja, melakukan reformasi birokrasi,
termasuk meningkatkan kecepatan
dalam pelayanan perizinan, dan APBN
yang fokus dan tepat sasaran.

"Peningkatan anggaran di tahun 2020
saya harap agar dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk pelayanan publik
kepada masyarakat," ungkapnya.

Dalam rapat ini masing-masing unit
eselon II termasuk PPNS dan Inspektur
Ketenagalistrikan memaparkan
evaluasi APBN 2019 dan rencana
tahun 2020. Rapat ini diikuti oleh
seluruh jajaran pimpinan tinggi
pratama, administrator, pengawas,
fungsional madya, dan pengelola APBN
di lingkungan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan. Hadir juga dalam
Rapat Kerja tersebut Tenaga Ahli
Menteri ESDM Yurod Saleh. (PSJ)

Dalam kesempatan tersebut, Rida
mengingatkan seluruh pegawai
Ditjen Ketenagalistrikan agar fokus
bekerja menyelesaikan visi Presiden
dan Wakil Presiden, yaitu diantaranya
untuk mempercepat dan melanjutkan
pembangunan infrastruktur,
membangun Sumber Daya Manuasia
(SDM), mengundang investasi seluasluasnya untuk membuka lapangan
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Energi
Terbarukan

mulai dari penerangan untuk
memasang infus, untuk penanganan
oksigen jika pasien sesak, kemudian
pada saat bayi lahir kami juga susah
menghangatkan. Setelah adanya listrik
yang masuk kami bisa menangani lebih
baik dan lebih cepat,” ungkap Marsia.

Kebahagiaan Marsia juga menjadi
penawar rindu bagi warga Ilaga yang
bisa merasakan penerangan lebih
panjang. Sebelas tahun sudah distrik
tersebut hidup berteman dengan
keterbatasan suplai listrik. Penantian
mereka akhirnya berakhir sejak
hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun
Pemerintah dan diresmikan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif pada 20 Desember
2019 silam.

Ia berharap kondisi listrik di Kabupaten
Puncak menyala 24 jam seperti saat ini
bisa terus berjalan tanpa hambatan.
"Listrik di Kabupaten Puncak kini
menyala 24 jam, tanpa hambatan.
Penggunaan mesin besar tidak lagi
jadi penghalang untuk terus memberi
pelayanan," ujar dokter yang telah 3
tahun bertugas di Ilaga dan mulai jatuh
hati pada kultur Papua tersebut.

Akhir tahun lalu menjadi awal cerita
baru bagi anak-anak pedalaman Ilaga.
Hawa dingin pegunungan tak lagi
diselimuti kegelapan. Sinar-sinar
lampu mulai setia menemani rutinitas
malam. Sebelumnya, listrik di Ilaga
hanya beroperasi kurang dari 12 jam,
mengandalkan kerja pembangkit
bertenaga diesel. Bila solar habis,
pemadaman menjadi hal wajar.

Wujudkan Papua Terang
Tangan Dokter Marsia cekatan
memompa aneroid, alat pengukur
tekanan darah, pada lengan tangan
pasien di Puskesmas Distrik Ilaga,
Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Berkat aliran listrik, ia tak lagi kesulitan
memberikan tindakan pertolongan
kesehatan bagi warga setempat. Di
Puskesmas, listrik ia gunakan untuk
penerangan dalam memasang infus,
alat bantu pernafasan, berbagai
peralatan medis, hingga untuk
menghangatkan bayi baru lahir. Dokter
berusia 30 tahun tersebut merasa
senang, kini pelayanan yang diberikan
dapat berjalan optimal.
“Sebelum adanya listrik kami
mengalami banyak sekali kesusahan,
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Membangun PLTMH Ilaga bukan perkara mudah.
Aksesibilitas dan kondisi sosial jadi tantangan tersendiri.
Sejak empat tahun lalu, PLTMH yang menelan biaya sebesar
Rp99 miliar tersebut akhirnya bisa beroperasi dengan dua
pembangkit yang masing-masing berkapasitas berkapasitas
350 kilo Watt.
Letak geografis yang dikelilingi rangkaian pegunungan
Jayawijaya menjadikan Ilaga sebagai wilayah dengan
elevasi tertinggi dan terisolasi di Indonesia. Satu-satunya
jalur masuk dan keluar Ilaga hanya bisa ditempuh melalui
perjalanan udara selama 40 menit dari Timika.
"Dengan diselesaikan pembangunan PLTMH, kami harapkan
bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat.
Bukan hanya hanya sebagai saranan penerangan, keperluan
rumah tangga, tapi juga untuk sarana pendidikan dan
kesehatan," ungkap Menteri Arifin Tasrif yang hadir langsung
meresmikan pembangkit tersebut.
Kisah Marsia adalah bukti nyata kehadiran Pemerintah
memeratakan akses energi ke seluruh wilayah Indonesia,
termasuk daerah terpencil seperti Ilaga. Kendati tak mudah
mengejar mimpi tersebut, komitmen pembangunan energi
bisa tercapai melalui optimalisasi sumber energi lokal.
Bahkan Pemerintah yakin bisa memenuhi target bauran
energi dari pembangkit Energi Baru Terbarukan sebesar
23% di tahun 2025.
Catatan Kementerian ESDM lima tahun terakhir menunjukan
perkembangan kapasitas terpasang PLTMH mengalami

perkembangan positif. Mulai dari 90 Mega Watt (MW) pada
tahun 2015, 96 MW di tahun 2016, 104 MW (2017), 105
MW (2018) dan angka terakhir yang belum diaudit pada
Desember 2019 sebesar 106 MW. Perkembangan ini sejalan
dengan harga yang kompetitif sehingga memudahkan
jangkauan daya beli masyarakat.
Pembangkit berbasis energi bersih sudah selayaknya
tumbuh subur sebagi pengganti terbatasnya energi fosil dan
mendukung komitmen dunia terhadap aksi perubahan iklim.
Tercatat sepanjang 2019, penambahan kapasitas pembangkit
listrik EBT tahun 2019 sebesar 376 MW dan mayoritas datang
dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sebesar 182,3
MW. Total, kapasitas pembangkit terpasang EBT pada 2019
sebesar 10.157 MW dengan rincian hybrid sebesar 4 MW,
bayu (154,3 MW), surya (97 MW), bioenergi (1.884,6 MW),
panas bumi (2.130,6 MW) dan air (5.885,5 MW).
Mendorong geliat energi terbarukan di Indonesia, pada
tahun 2020, Pemerintah juga menargetkan peningkatan pada
pembangkit berbasis surya menjadi 231,9 MW, bioenergi
(2.131,5 MW), panas bumi (2.270,7 MW) dan air (6.050,7
MW). Diharapkan, pertumbuhan pembangkit energi bersih
tersebut juga akan meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE)
semakin mendekati angka 100% pada penghujung 2020
nanti.
#PapuaMakinTerang
#KebijakanBerdampak
#EnergiTerbarukanMenarik
#EnergiBerkeadilan
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Pemerintah

Dorong Percepatan Energi Surya

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan presentasi pada Solar Talk 2020 di @America Jakarta, Rabu (5/2/2020)

Pemerintah tengah menyusun
konsep Peraturan Presiden terkait
pembelian tenaga listrik dan harga
patokan pembelian tenaga listrik
oleh PT PLN (Persero). Ini dilakukan
sebagai salah satu upaya mendorong
percepatan Energi Baru Terbarukan
(EBT), termasuk energi surya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana menyampaikan hal
tersebut dalam Solar Talk 2020,
Rabu (5/2/2020), di @America, SCBD
Sudirman, Jakarta.
“PLN agar mengantisipasi makin
tingginya penetrasi renewable
energy khususnya yang intermittent.
Karena begitu Perpres ini ada dan
efektif berlaku, dengan sendirinya
setiap sistem akan memiliki kuota
(intermittent) dan PLN tidak boleh
menolak,” ujar Rida.
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“Kita harus membuat target itu binding (mengikat). Selama ini kita mudah membuat target,
tapi targetnya di awang-awang, tidak ada lembaga yang binding mengikuti target itu.”

Rida Mulyana

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah penataan
peraturan terkait fleksibilitas pengembangan pembangkit
EBT seperti yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028. Percepatan
pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT
dapat dilakukan di luar rincian RUPTL 2019-2028 sesuai
kebutuhan sistem kelistrikan lokal.
Pemerintah juga sedang mengembangkan smart grid.
Penerapan smart grid sangat penting bagi peningkatan
keandalan, peningkatan porsi EBT dalam bauran energi
pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi
energi. Sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN) 2019-2038, pada tahun 2020, smart grid sudah
mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali
dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar JawaBali. Revisi Grid Code saat ini juga sedang dalam proses
penyelesaian dan diharapkan segera selesai tahun ini.
Pengembangan energi terbarukan juga menyasar ke
kawasan wisata. Kawasan wisata diharapkan tidak lagi
menggunakan batu bara atau pembangkit listrik berbasis
diesel. Secara bertahap, kawasan wisata dapat mengganti
pembangkit fosil secara bertahap dengan pembangkit
berbasis gas atau EBT yang ramah lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksektutif
Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby
Tumiwa menyampaikan target 6.5 GW untuk percepatan
pengembangan PLTS di Indonesia pada tahun 2025 harus
masuk menjadi program nasional.
“Kita harus membuat target itu binding (mengikat). Selama
ini kita mudah membuat target, tapi targetnya di awangawang, tidak ada lembaga yang binding mengikuti target
itu,” ujarnya. Menurutnya, di Rencana Umum Energi
Nasional (RUEN) sudah jelas cara mencapai target 6.5 GW
dari energi surya pada tahun 2025, tinggal penerapannya.
Fabby juga mengatakan butuh kebijakan industri yang
fleksibel agar target itu tercapai, tetapi tetap mendorong
industri dalam negeri. (AMH)
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PEMERINTAH BERKOMITMEN

PERMUDAH PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menjadi narasumber dalam Workshop Pengawasan Terpadu Bidang ESDM Regional Indonesia Bagian Barat di
Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (12/2/2020).
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Pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
berkomitmen agar perizinan sektor
ketenagalistrikan akan terus
dipermudah. Saat ini perizinan
ketenagalistrikan yang semuanya
telah terintegrasi dengan sistem
Online Single Submission (OSS) dan
telah diperingkas menjadi hanya
lima perizinan saja. Selain itu, proses
penyelesaian perizinaan di Ditjen
Ketenagalistrikan melalui aplikasi
online rata-rata selesai dalam dua
sampai tiga hari. Bahkan terdapat
penyelesaian Izin yang selesai kurang
dari satu hari.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Munir Ahmad saat menjadi narasumber
dalam Workshop Pengawasan Terpadu
Bidang ESDM Regional Indonesia
Bagian Barat yang diselenggarakan
oleh Inspektorat Jenderal KESDM
bekerja sama dengan Pusat
Pengembangan SDM Geominerba di
Palembang, Sumatera Selatan, Rabu
(12/2/2020).
Munir menyampaikan bahwa dengan
adanya rencana Omnibus Law atau
Undang-Undang yang menyasar satu
isu besar dan dapat mencabut atau
mengubah beberapa UU sehingga

menjadi lebih sederhana, jumlah
perizinan ketenagalistrikan akan
berkurang. Saat ini regulasi yang
mengatur perizinan ketenagaistrikan
adalah Peraturan Menteri ESDM
Nomor 39 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Bidang
Ketenagalistrikan.
Dalam aturan tersebut terdapat
sembilan perizinan ketenagalistrikan
yang dilayani, yaitu enam Izin Usaha
yang terdiri atas Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Operasi (IO),
Penetapan Wilayah Usaha, Izin jual Beli
Listrik Lintas Negara (IUJBLLN), Izin
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL), dan IPJ Telematika, serta tiga
izin komersial/operasional yang terdiri
atas Sertifikat Laik Operasi (SLO),
Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta
Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan (SKTTK).
Saat ini dalam OSS hanya terdapat
lima perizinan yang ditangani, yaitu:
IUPTL, IUJPTL, IUJBLLN, IO, dan IPJ
Telematika. Sedangkan Wilayah Usaha,
SLO, SBU, dan SKTTK menjadi syarat
pemenuhan komitmen izin. Menurut
Munir, perizinan ketenagalistrikan
dapat diperingkas, namun tidak
menghilangkan tujuan dari

kepastian hukum, serta pemenuhan
pelaksanaan perizinan tersebut, yaitu
untuk pemenuhan aspek legalitas dan
aspek keselamatan ketenagalistrikan.
"Listrik sangat bermanfaat, namun
juga sangat berbahaya," tegas Munir.
Terkait pengawasan pelaksanaan
perizinan, pembangunan,
hingga operasional infrastruktur
ketenagalistrikan, Munir mengatakan
bahwa Inspektur Ketenagalistrikan siap
melakukan pengawasan terkait hal
tersebut. Inspektur Ketenagalistrikan
dapat turun untuk menertibkan
izin-izin ketenagalistrikan yang tidak
sesuai serta membahayakan aspek
keselamatan ketenagalistrikan.
Workshop Pengawasan Terpadu Bidang
ESDM Regional Indonesia Bagian Barat
diselenggarakan selama empat hari
dengan berbagai materi dari masingmasing sektor di Kementerian ESDM
untuk memberikan pemahaman terkait
regulasi dan pelaksanaan pengawasan
di masing-masing sektor tersebut.
Acara ini dihadiri Inspektur Tambang
dan Auditor Kementerian ESDM dari
Regional Indonesia Bagian Barat yang
meliputi Pulau Sumatera dan Jawa. Ke
depan acara ini akan dilaksanakan di
Indonesia Bagian Tengah dan Bagian
Timur. (PSJ)
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PLTS Kupang

Sokong Kebutuhan Listrik
Pulau Timor

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana meninjau PLTS Kupang, Jumat (14/2/2020)

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana mendampingi Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja
ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kupang yang terletak di Desa Oelpuah, Kupang
Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (14/2/2020). PLTS terbesar di NTT ini diresmikan
Presiden Jokowi pada tanggal 27 Desember 2015. Dibangun di atas lahan seluas 7,5 Ha, PLTS
Kupang terdiri dari 22.008 modul surya dimana kapasitas per modulnya sebesar 230 Wp
dengan total keseluruhan daya yaitu sebesar 5 MWp.
“Beroperasi lebih dari empat tahun, PLTS Kupang
memberikan kontribusi sekitar 4% dari total kebutuhan
listrik Pulau Timor,” ujar Rida.

PLTS yang dibangun oleh PT Len Industri (persero) ini
sangat dipengaruhi oleh cuaca. Pada saat musim penghujan
produksi energinya cenderung menurun.

Pemerintah mengarahkan agar pembangunan pembangkit
memanfaatkan sumber energi primer setempat,
seperti halnya pemanfaatan energi surya di NTT. Selain
menghasilkan energi yang lebih bersih, PLTS juga membantu
target 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025.

Pengoperasian PLTS Kupang dikendalikan oleh PT
PLN (persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK)
Timor. Wilayah kerja PLN UPK Timor melingkupi semua
pembangkit di Pulau Timor, Sumba, Semau, Sabu dan Alor.
PLTS ini terkoneksi dengan grid 20kV sistem Timor yang saat
ini beban puncaknya mencapai 105 MW.(AMH)
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PLN-Pertamina

Teken Kerjasama Penyediaan
Gas Domestik

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyaksikan penandatanganan kerjasama antara PT PLN dan PT Pertamina di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (27/2/2020)

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi perjanjian kerjasama
antara PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) terkait
penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur
kelistrikan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk pembangkit
tenaga listrik. "Kerja sama ini akan menekan jumlah impor
dan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi
operasional PLN," ujar Arifin Tasrif.
Penandatanganan kerjasama dilakukan di kantor
Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/2/2020) oleh
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati, disaksikan oleh Menteri
ESDM Arifin Tasrif. Dari hasil identifikasi PLN terhadap
pemenuhan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik, potensi
penghematan program gasifikasi ini mencapai Rp4 triliun.
Penghematan tersebut didapat dari mengurangi penggunaan
BBM dari 2,6 juta kiloliter (kl) menjadi 1,6 juta kl.
"Selain penghematan biaya, juga akan memberikan dampak
emisi yang lebih baik. Ini akan berkontribusi

terhadap pengurangan emisi yang juga menjadi program
kita di Paris Agreement," Arifin menyampaikan. Kerjasama
ini merupakan implementasi Keputusan Menteri ESDM
Nomor 13K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan
Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur
LNG, serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG
dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Seperti diketahui,
dengan beroperasinya beberapa pembangkit baru seperti
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung
Selor (15 MW), PLTMG Krueng Raya (50 MW), PLTMG Nias
(25 MW), PLTG Gilimanuk (130 MW), PLTMG Sorong (50 MW),
dan PLTMG Jayapura (50 MW), kebutuhan gas PLN akan
bertambah di masa yang akan datang.
"Bagi Pertamina ini merupakan komitmen nyata untuk
berkontribusi mendukung energy mix 23% pada 2025,"
ujar Nicke. Penggunaan gas dari dalam negeri yang
didukung oleh Pertamina ini juga berpotensi meningkatkan
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara setara 0,35%
dibandingkan menggunakan BBM yang didapatkan melalui
impor. (AMH)
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KETAHUI WEWENANG

PPNS KETENAGALISTRIKAN

Sudah tau apa saja kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan?

Listrik selain memberi manfaat juga membahayakan
sehingga memerlukan pengawasan atas aspek
keselamatannya. Untuk itu Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai kewenangannya diharuskan melakukan
usaha pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
penyediaan tenaga listrik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) merupakan salah satu instrumen dalam pengawasan
ketenagalistrikan yang masuk ke ranah tindak pidana.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat memberikan materi
pada Workshop Pengawasan Terpadu Bidang ESDM Regional
Indonesia Bagian Tengah di Balikpapan, Rabu (19/2/2020).
Acara ini diselenggarakan Inspektorat Jenderal KESDM
bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia (PPSDM) Geominerba.
Jisman mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan,
pemerintah melalui Kementerian ESDM dan pemerintah
daerah melalui dinas terkait, dapat melakukan inspeksi
pengawasan di lapangan, meminta laporan, melakukan
penelitian dan evaluasi, serta memberikan sanksi
administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
“Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Ketenagalistrikan
Nomor 30 Tahun 2019,” ucap Jisman.
Jisman yang merupakan Koordinator Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan menambahkan
bahwa dalam melaksanakan pengawasan keteknikan
tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh
inspektur ketenagalistrikan dan/atau PPNS. Undang-Undang
Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa setiap orang
yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan dan
mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik
dapat dipidana dengan pidana penjara.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu memberikan materi pada
Workshop Pengawasan Terpadu Bidang ESDM Regional Indonesia Bagian Tengah di Balikpapan, Rabu (19/2/2020)

40 |Maret 2020 |Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita
"Dalam melakukan pengawasan, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan pemerintah
daerah melalui dinas terkait, dapat melakukan inspeksi pengawasan di lapangan, meminta
laporan, melakukan penelitian dan evaluasi, serta memberikan sanksi administratif
terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang
Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2019."

Jisman Hutajulu
Dalam workshop yang diikuti oleh Inspektur Tambang dan
Auditor Kementerian ESDM tersebut, Jisman mengenalkan
tugas fungsi serta kewenangan PPNS Ketenagalistrikan
diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan yang terkait tindak pidana ketenagalistrikan,
memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka,
menggeledah dan memeriksa sarana dan prasarana,
menyegel dan/atau menyita alat bukti, mendatangkan tenaga
ahli, serta menangkap dan menahan pelaku tindak pidana
ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berkoordinasi dengan
tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN
(Persero). Bentuk koordinasi tersebut dilakukan dengan
penugasan PPNS untuk pendampingan pelaksanaan P2TL.
”Kami telah berkoordinasi dengan PLN bahwa hasil temuan
P2TL yang termasuk pelanggaran penggunaan tenaga
listrik untuk dilaporkan kepada PPNS sehingga dapat
ditindaklanjuti,” ujar Jisman.
Selain menjelaskan kewenangan PPNS, Jisman
juga memaparkan mengenai tugas fungsi Inspekur
Ketenagalistrikan. Ia mengatakan bahwa selain menjalankan
peran dan fungsi pengawasan keteknikan terhadap
keselamatan ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan
juga berperan dalam monitoring pemulihan pasokan tenaga
listrik di daerah bencana/force majeur lainnya. Beberapa
kegiatan inspeksi yang dicontohkan Jisman antara lain
Inspeksi Kebakaran di area Transfer Tower PLTU Indramayu,
Inspeksi Gangguan pada GI Mandirancan, Inspeksi
Kebakaran PLTD Senayan, Inspeksi Pasca Gempa Lombok &
Palu, serta inspeksi gangguan pemadaman sistem Jawa Bali
pada bulan Agustus 2019 yang lalu. (PSJ)
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UPAYA COFIRING PLTU
BATUBARA DIAPRESIASI
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
mengapresiasi upaya badan usaha yang melakukan
ujicoba CoFiring batubara. CoFiring adalah upaya alternatif
mengurangi pemakaian batu bara dengan mengganti
sebagian batu bara dengan bahan bakar energi terbarukan
dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai
kebutuhan.
Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat membuka Focus
Group Discussion (FGD) CoFiring PLTU Batubara di Kantor
Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
“Pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan sangat
mengapresiasi langkah yang telah dilakukan PT PJB dalam
melakukan uji coba CoFiring Biomasa untuk tiga PLTU
Batubara yang dikelola oleh PT PJB yaitu PLTU Paiton 2 x 400
MW, PLTU Indramayu 3 x 330 MW, dan PLTU Ketapang 2 x 10
MW,” ungkap Jisman.
Menurut Jisman, biomasa yang ada di tanah air seperti wood
pellet, cangkang sawit, sekam, serbuk gergaji, dan potongan
kayu semuanya dapat digunakan sebagai campuran batubara
(CoFiring) untuk PLTU. Menurutnya, penyediaan sumber
biomassa untuk CoFiring akan melibatkan banyak pihak
terutama masyarakat sekitar sehingga akan mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Jisman menyampaikan bahwa potensi CoFiring yang dapat
kita peroleh untuk meningkatkan bauran EBT masih banyak
mengingat penggunaan PLTU Batubara saat ini masih
dominan atau sekitar 50% dari kapasitas terpasang. Ke
depan apabila CoFiring ini dapat berlangsung dengan baik,
maka perlu ada pengaturan terhadap PLTU yang dapat
mengaplikasikan CoFiring dan pengaturan supply chain
biomassa sehingga terjaga keberlangsungan sumber energi
primer PLTU CoFiring.
Melihat potensi biomasa dan kebijakan target bauran EBT
23% pada tahun 2025, maka teknologi CoFiring dalam rangka
menuju green power plant tentunya menjadi terobosan yang
harus segera direalisasikan,” ucap Jisman.
FGD yang berlangsung satu hari ini mengundang Kemenko
Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PPN/ Bappenas, dan
Pengusaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ditjen
Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) ingin mengetahui
potensi dan sebaran yang dapat overlay sehingga
transportasi lebih mudah dan biayanya lebih murah yang kita
harapkan dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
“Kami berharap PT PJB menjadi pioneer dalam program
CoFiring ini sehingga dapat meneruskan, meningkatkan, dan
membantu mengaplikasikan kepada seluruh PLTU yang ada
di Indonesia,” pungkas Jisman. (PSJ)

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu membuka Focus Group Discussion (FGD) CoFiring PLTU Batubara di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
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PEMERINTAH KOMITMEN
KEMBANGKAN TEKNOLOGI
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral berkomitmen mengembangkan energi
bersih melalui penerapan teknologi batubara bersih atau
Clean Coal Technology (CCT). Sebagai salah satu upaya
pengembangan CCT, Kementerian ESDM bekerja sama
dengan Pemerintah Jepang melalui Ministry of Economy
Trade and Industry (METI) menyelenggarakan Seminar
CCT yang merupakan langkah maju untuk mendukung
pengembangan energi bersih dan meningkatkan hubungan
kerja sama Indonesia dan Jepang.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat membuka Seminar CCT
di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Seminar ini
diselenggarakan oleh METI dengan bantuan dari New Energy
and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
dan Japan COAL (JCOAL)
Arifin yakin dengan bekerjasama dengan pemerintah
Jepang, Indonesia dapat mempertahankan komitmen untuk
mengembangkan energi bersih di sektor energi melalui
penerapan CCT. Sebagai informasi, saat ini terdapat tujuh
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara eksisting
yang telah beroperasi menggunakan teknologi Supercritical
dan Ultra-supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW
yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU
Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/
LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) dan PLTU
Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah merencanakan untuk mengembangkan PLTU
batubara dengan menggunakan teknologi boiler Ultrasupercritical pada sembilan lokasi di Pulau Jawa dengan

total kapasitas sebesar 10.139 MW sampai dengan tahun
2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU
batubara.
Selain mendorong PLTU menggunakan teknologi ramah
lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM juga mendorong
pelaksanaan cofiring (pencampuran bahan bakar) PLTU
batubara dengan biomassa. Menurut Arifin Indonesia
memiliki potensi besar dalam pengembangan pembangkit
listrik tenaga biomassa sebab kaya akan potensi perkebunan
sawit yang dapat diolah menjadi biomassa.
Arifin juga mempunyai kebijakan agar tambang-tambang
yang selesai dieksploitasi dapat dilakukan penghijauan
dengan menanam “pohon-pohon energi”. “Kita menerapkan
peraturan baru, penghijauan bukan sekadar penghijauan,
tapi dengan menanam pohon-pohon energi, sehingga energy
back to energy, energy back to sustainabale energy” ungkap
Arifin.
Seminar yang diselenggarakan satu hari ini mengundang
perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT PLN (Persero),
Perusahaan Pembangkit Listrik di Indonesia dan Asosiasi.
Arifin berharap seminar sehari ini memberi manfaat bagi
kedua belah pihak.
“Saya harap dalam seminar ini kita bisa mendapat informasi,
kita dapat bertukar pikiran, dan dapat meningkatkan
hubungan kedua negara sehingga dapat berkembang
bersama-sama,” tutup Arifin. (PSJ)

Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka Seminar CCT di Ayana
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Ini Lima Agenda Pembangunan
dari Sektor ESDM
Selanjutnya Arifin menyampaikan bahwa salah satu proyek
utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan
kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan. Beberapa
target yang akan dituju antara lain peningkatan kapasitas
pembangkit listrik hingga 27.277 MW, kapasitas Gardu Induk
sebesar 38.607 MVA, dan penambahan Jaringan Transmisi
sepanjang 19.069 kms.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan Kuliah Umum 4078
Stadium Generale di Institut Teknologi Bandung, Rabu (4/3/2020).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif menegaskan setidaknya terdapat Lima dari dari
Tujuh Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo yang
menyangkut sektor ESDM. Hal tersebut disampaikan Arifin
saat memberikan Kuliah Umum 4078 Stadium Generale di
Institut Teknologi Bandung, Rabu (4/3/2020).
Lima agenda pembangunan sektor ESDM yang masuk
dalam visi misi Presiden tersebut diantaranya: Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim.
Arifin menyampaikan bahwa Kebijakan sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral difokuskan pada pembangunan energi
yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi serta mendorong perkembangan
industri. "Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada
ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan
EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan
kepada ketersediaan energi dengan harga terjangkau dan
kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan," ujar Arifin.
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Selain pembangunan infrastruktur, program strategis
lain di sektor ketenagalistrikan yang mendukung lima
agenda pembangunan adalah dengan konversi penggunaan
BBM dengan LNG dalam penyediaan listrik. "Targetnya
52 lokasi akan dikonversi dari berbahan bakar diesel
menjadi gas," ujar Arifin. Selain itu, program strategis
di ketenagalistrikan yang terus didorong adalah rencana
melistriki 52 Smelter yang saat ini masih dalam tahap
pembangunan.
Di depan ratusan Mahasiswa ITB Arifin menyampaikan
bahwa mahasiswa ITB merupakan Taruna yang di masa
depan akan menjadi calon komandan yang siap mengawal
ketahanan energi. Pihaknya akan berkolaborasi dengan
berbagai pihak untuk memperkuat riset serta pendidikan
dan pelatihan di sektor ESDM. "Sehingga di masa depan
mahasiswa ITB dapat memberikan kontribusi bagi sektor
ESDM," ungkap Arifin.
Usai memberikan Kuliah Umum, Arifin Tasrif menyaksikan
penandatangan Nota Kesepahaman terkait Kerja Sama
Penelitian dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)
antara Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
ESDM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS), PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, dan Institut
Teknologi Bandung (ITB) serta Kerja Sama Penelitian dan
Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat
di Sektor ESDM antara Balitbang ESDM dan ITB. Arifin
berjanji akan mengawal kerjasama ini sehingga tidak
sebatas seremoni saja. Mulai sekarang akan saya pantau
agar bisa jalan. Saya tidak berharap lama-lama, apalagi
saya sudah lama berkecimpung di dunia proyek," tegas
Arifin. (PSJ)
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Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Terus Didorong Pemerintah

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar hadir sebagai pembicara dalam Workshop Alternatif Skema Bisnis Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) untuk
Transportasi Jalan - Sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Workshop di Hotel Gran Melia, Jakarta (12/03).

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
mendorong penggunaan energi bersih di Indonesia. Berbagai
insentif fiskal maupun non 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.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) terus mendorong kemandirian energi
domestik, diantaranya 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.
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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Sosialisasi
Covid-19
di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

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

Guna mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan
Sosialisasi Covid-19 di ruang Samaun Samadikun Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (10/3). Sosialisasi kali ini
menghadirkan narasumber dr.Ulfa Nurul Haidar.

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.

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.

Gejala umum Covid-19 adalah demam, batuk pilek,
gangguan pernafasan, sakit tenggorokan dan letih lesu.
“Segera periksakan diri ke Dokter di fasilitas kesehatan
terdekat apabila mengalami gelaja-gejala tersebut, apalagi
jika mengalami sesak nafas,” ujar Ulfa.

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.
Ulfa mengatakan SARS dan COVID-19 diketahui lebih mudah
menyebar dari manusia ke manusia daripada MERS.
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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) ,
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Kurangi Emisi Merkuri PLTU

dengan Clean Coal Technology

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar membuka acara workshop "Capacity Building in Indonesia to Reduce Mercury Emmission from the Coal Combustion Sector" di Auditorium
Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta (29/01).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar
membuka acara workshop "Capacity Building in Indonesia
to Reduce Mercury Emmission from the Coal Combustion
Sector" dengan membacakan sambutan dari Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana. Workshop
ini diselenggarakan di Auditorium Samaun Samadikun,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta (29/01).
Wanhar menyampaikan bahwa sampai dengan 10 tahun
mendatang pemerintah telah merencanakan penambahan
pembangkit listrik sebesar 56,39 GW. Hal ini sejalan dengan
upaya pencapaian target rasio elektrifikasi 100% pada tahun
2020 di seluruh wilayah Indonesia. PLTU batubara masih
mendominasi (54,6%) dan diikuti dengan perencanaan
pembangkit listrik energi baru terbarukan (23,0%).
PLTU batubara masih mendominasi karena merupakan
pembangkit listrik pemikul beban dasar (base load) yang
beroperasi secara terus menerus selama 24 jam.
"Meskipun penggunaan batubara di pembangkit listrik
akan meningkat namun arah pemanfaatannya ditujukan
pada penggunaan teknologi bersih dan ramah lingkungan,"
Wanhar menegaskan. Ia menyampaikan hal ini sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan untuk menciptakan kegiatan
ketenagalistrikan yang ramah lingkungan sehingga dapat

mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta
berwawasan lingkungan hidup.
Pembangunan PLTU Batubara direncanakan akan
menggunakan teknologi High Efficiency Low Emission
(HELE) atau yang lebih dikenal dengan Clean Coal
Technology (CCT) seperti teknologi boiler super critical dan
ultra-super critical yang akan dikembangkan di pulau Jawa
dan Sumatera, serta teknologi yang lebih efisien di Indonesia
Timur. Direncanakan sepuluh lokasi PLTU di Pulau Jawa
yang akan dikembangkan menggunakan teknologi boiler
Ultra-Super Critical dengan total kapasitas sebesar 12.066
MW sampai dengan tahun 2028.
"Diharapkan dengan penggunaan teknologi tersebut dapat
mengurangi lepasan emisi gas buang, termasuk merkuri,"
pungkas Wanhar.
Workshop ini merupakan bantuan US Department of State
kepada Pemerintah Indonesia melalui US Embassy, dengan
menunjuk International Energy Agency (IEA) Clean Coal
Centre dan Basel and Stockholm Convention Regional
Centre (BCRC) sebagai pelaksana. Selain itu acara ini juga
mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK). Direktur Pengendalian Pencemaran
Udara Dasrul Chaniago dan Director of International Energy
Agency (IEA) Clean Coal Centre Lesley Sloss juga menjadi
pembicara dalam acara ini. (UH)
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Investasi Sektor Kelistrikan
Mencapai Target

Kementerian ESDM menyelenggarakan konferensi pers capaian kinerja 2019 dan program kerja 2020 di Jakarta, Kamis (9/1/2020)

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan laporan kinerja 5 tahun terakhir dan
proyeksi kinerja tahun 2020. Arifin menyebutkan bahwa Kementerian ESDM
menymbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2019 senilai Rp 172,9
triliun, dengan capaian investasi sektor ESDM Tahun 2019 mencapai USD 31,9 miliar.
Hal ini disampaikan Arifin pada Konferensi pers Capaian Kinerja 2019 dan Program
2020 Kementerian ESDM, Kamis (9/01/2019), Jakarta.
Arifin menyampaikan realisasi investasi dari subsektor minyak dan gas bumi (migas)
senilai US$12,5 miliar, subsektor listrik US$12 miliar, pertambangan mineral dan
batu bara (minerba) US$5,9 miliar, dan subsektor energi baru terbarukan dan
konservasi energi (EBTKE) senilai US$1,5 miliar. Berdasarkan target per subsektor,
hanya subsektor listrik yang mencapai target. Investasi di subsektor ini ditargetkan
senilai US$12 miliar dan tercapai dengan angka yang sama.
Adapun pemerintah kembali meningkatkan target investasi di sektor ESDM pada
tahun ini. "Target investasi 2020 hanya meningkat menjadi US$35,9 miliar," ucap
Arifin. Target investasi ESDM pada 2020 itu terdiri dari migas senilai US$13,8 miliar,
listrik US$12 miliar, minerba US$7,8 miliar, dan EBTKE US$2,3 miliar.
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Guna mendorong kinerja sektor ESDM di tahun 2020,
Kementerian ESDM menerapkan program dan kebijakan
strategis sektor ESDM yang disebut Quick Wins, antara lain:
1. Percepatan keputusan proyek kilang
2. Peluncuran akses data migas
3. Tarif listrik 900 VA RTM tetap
4. Capping price batu bara USD70/ton untuk pembangkit
listrik dilanjutkan
5. Mengganti penggunaan BBM pada pembangkit dengan
Gas/EBT
6. Evaluasi kontrak MVPP dan Konversi ke Pembangkit Gas
Alam
7. Rpermen SPKLU dan Regulasi Pendukung Perpres
Kendaraan Listrik
8. Mendorong kerjasama Pertamina dan Pupuk Indonesia
di Bidang Hidrogenasi SPO
9. Rperpres Harga Listrik Energi Terbarukan
10. Regulasi tata Cara Ekspolorasi Panas Bumi untuk
pemerintah
11. Mendorong pemberian insentif program DME
12. Peningkatan implementasi DMO Batubara
13. Peningkatan pengawasan pembangunan smelter
14. Program konversi lahan bekas tambang menjadi
sumber energi
15. Optimalisasi penerapan aplikasi MVP, MOMS dan
e-PNBP

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana menambahkan, realisasi
tahun 2019 ada kenaikan kurang lebih 4.32 GW pada
kapasitas pembangkit listrik dan menurut Rida capaian
ini adalah terbesar yang tercapai dari sisi penyediaan
pembangkitan listrik. Rida juga menyampaiakan bahwa
kedepan akan mencapai puncak penambahan kapasitas
pembangkit lagi karena ada tambahan sebesar 5,7 GW dan
ini merupakan puncak dari pelaksanaan program 35 GW.
Sebagai informasi dari kenaikan 4.32 GW itu berasal dari
masuknya 71 pembangkit baru, 10 diantaranya berasal dari
PLTU yang mempunyai kapasitas total kurang lebih 3.017
MW dan memerlukan tambahan batubara kurang lebih
63.4jt ton dan membuat konsumsi batubara dalam negeri
mengalami kenaikan.
"Hal ini kita patut banggakan dan dengan sendirinya temanteman bisa lebih mencermati bahwa ketersedian penyediaan
listrik makin hari makin cukup, sehingga kemudian kita ke
depan lebih fokus ke transmisi dan distribusi, termasuk di
dalamnya peningkatan mutu pelayanannya" tutup Rida. (AT)
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Wawancara Khusus

NGOBROL SANTAI

PLTS ATAP

Sobat Gatrik, beberapa waktu lalu Tim Buletin Ketenagalistrikan mengunjungi kediaman
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad. Di rumah beliau telah
dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 5 kWp. Kita simak
wawancara khusus berikut ya.
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Wawancara Khusus
BK: Buletin Ketenagalistrikan
MA: Munir Ahmad
BK : Selamat pagi Pak Munir, kami dari Buletin Ketenagalistrikan
Pak. Kami dengar katanya Bapak sudah pasang PLTS Atap ya di
rumah Bapak?
MA : Selamat pagi.. Sudah, Alhamdulillah kami sudah pasang.
BK : Sejak kapan Bapak memasang PLTS Atap?
MA : Sejak tahun 2018.
BK: Mengapa Bapak tertarik memasang PLTS Atap di rumah?

Biasanya siang hari kalau matahari terik gitu sampai 3 kW. Ini
langsung nyambung ke kWh meter yang ada di bawah. Kalo kita di
kantor juga soalnya bisa kita cek berapa posisi saat ini, pemakaian
seperti apa bisa kita cek.
BK : Oh, pemantauannya bisa online ya Pak?
MA : Iya, bisa dipantau Online saat itu juga. Mari saya tunjukkan.
Pemakaian selama bulan Januari sampai dengan hari ini tanggal
26. Saat ini masih pagi 176 Wh, yang sudah kita gunakan kWh nya
gitu. Ini yang terpasang 5,3 Wp biayanya sudah Rp 258 sejak tadi
pagi.

MA: Satu, karena himbauan Pak Menteri juga. Kemudian kedua,
kami mencoba bagaimana pengembangan EBT kedepan seperti apa
juga. Saya kira ini sangat penting juga untuk kita.

BK: Lumayan banget berarti ya Pak 2 tahun menghemat Rp
15.000.000.

BK: Kalau boleh tahu, berapa kapasitas Pak PLTS Atap nya?

MA : Rp 15.000.000 selama 2 tahun itu sekitar Rp 400.000 sampai
Rp 500.000/bulan.

MA: Ini sekitar 5 kWp, 5.000 wattpeak.
BK: Kami ingin tau pak, kalau memasang PLTS Atap katanya bisa
menghemat ya Pak untuk bayar biaya listrik nya?
MA: Alhamdulillah selama kami menggunakan PLTS Atap ini, kami
ada reduce pembayaran sekitar 20% sampai 25% ya. Kalo dulu
biasa bayar sekitar Rp. 1.200.000. Sekarang kami bayar sekitar Rp.
800.000. Ini sudah berlangsung 2 tahun, terasa lah.

BK: Pak Munir, makasih banyak lho Pak. Kita udah di izinin buat
syuting di sini. Di hari libur gitu lho Pak.
MA : Sama-sama saya terimakasih teman-teman juga kan. Info
Gatrik ini juga menyempatkan hadir pada hari libur. Berarti hari
liburnya setengah hari aja kan?
BK: Ada pesan untuk pembaca Buletin Ketenagalistrikan pak?

BK : Sepertinya banyak dari kita yang tertarik untuk pasang PLTS
Atap di rumah kita, itu proses nya bagaimana ya pak, dari awal
sampai pemasangan?

MA : Jadi kedepan kita harapkan bahwa teman-teman yang tadi
yang saya sebutkan belum memasang, mudah-mudahan diberikan
rezeki untuk segera memasang PLTS Rooftop.

MA: Proses nya sangat cepat tidak sampai 2 hari, 1 hari setengah.
Hari pertama itu mereka melakukan survey menentukan lokasinya
dimana, kemudian hari ke-2 langsung dipasang dan selesai. Nah,
ini inverternya.

BK : Terimakasih untuk waktunya Pak Munir. Saya pamit ya Pak.
MA : Oke, terimakasih ya. Salam untuk yang lain.
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MUNGKINKAH 100% LISTRIK
INDONESIA DARI ENERGI
TERBARUKAN?
oleh David Firnando Silalahi

Jika mendengar nama Albert Einstein, apa yang terlintas dalam
pikiran kita? Ada yang terpikir “rambut keriting”? Ada juga
terpikir “teori relatifitas”? Sepertinya belum banyak yang tahu
bahwa Einsteinlah yang pertama kali menemukan teori efek
fotoelektrik (photoelectric effect). Einstein membuktikan bahwa jika
seberkas sinar mengenai permukaan suatu materi, akan terjadi
aliran elektron yang dapat menghasilkan listrik. Hal ini menjadi
dasar pengembangan teknologi sel surya untuk mengubah sinar
matahari menjadi listrik. Namun tidak perlu kuatir, tulisan ini
tidak bertujuan membahas Einstein, pun teori efek fotovoltaik.
Melainkan bagaimana peluang Indonesia memanfaatkan potensi
energi surya yang melimpah untuk melistriki masyarakat.

Potensi Energi Surya di Indonesia
Indonesia sangat beruntung dilintasi garis Kathulistiwa, negara
tropis yang setiap hari masyarakatnya dapat menikmati sinar
matahari. Tidak seperti negara-negara lain di wilayah Utara,
misalnya negara-negara Eropa atau Kanada, yang selalu siaga
menghadapi musim dingin dengan menyiapkan cadangan energi
(gas, minyak, batubara) untuk aktivitas harian dan menghangatkan
udara. Indonesia tidak mengenal musim dingin. Malahan Indonesia
lebih butuh pendingin ruangan/AC ketimbang penghangat karena
temperatur udara sekitar yang semakin panas.
Dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi [1], dan tingkat
radiasi sinar matahari rata-rata sebesar 4,8 kWh/m2/hari [2],
maka Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat
besar, mencapai 360.000 Gigawatt (GW). Kapasitas ini mampu
memproduksi listrik hingga 640.000 TWh per tahun.

Gambar 1. Peta pontensi energi surya di Indonesia, dibuat oleh The World Bank Group [3]
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Meskipun demikian, apakah sudah dimanfaatkan energi surya ini? Menurut data Kementerian ESDM, kapasitas Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) terpasang hingga akhir tahun 2019 baru sebesar 97 MW [4]. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kapasitas yang kita
punya kecil? Apakah karena listrik Indonesia sudah cukup? Kapasitas pembangkit listrik saat ini sebesar 69 GW dan masih akan terus
bertambah. Energi listrik diproduksi sebesar 275 Terawatthour (TWh) pada tahun 2019. Pembangkit listrik tenaga batubara, gas, dan
diesel memproduksi 88% dari total listrik tersebut, ditambah pembangkit listrik energi terbarukan (air, bioenergi, angin, surya) yang
hanya sebesar 12%.

Gambar 2. Bauran pembangkitan listrik dan kapasitas terpasang 2019 (ESDM) [4]

Rendahnya bauran energi terbarukan dalam pembangkitan
listrik ini merupakan kesempatan untuk melakukan perbaikan
secara cepat. Pada saat negara-negara lain sudah menunjukkan
komitmen pada Paris Agreement dengan aksi menambah
kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan untuk menopang
kebutuhan listriknya. The Climate Action Tracker, pada November
2019, mengungkapkan bahwa Indonesia belum konsisten dalam
mengurangi emisi karbon sehingga memberikan rating “highly
insufficent action” [5]. Padahal Indonesia, dalam Paris Agreement,
menjanjikan pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun
2030 dengan usahanya sendiri, dan bisa mencapai 41% jika
terdapat bantuan internasional [6].
Sebagai contoh, Denmark mencapai 50% energi terbarukan pada
2019 yang didominasi dari pembangkit listrik tenaga angin [7].
Dengan memaksimalkan energi surya dan angin, Australia telah
mencapai 25% pada tahun 2019, dan optimis mencapai 50%
pada tahun 2025 [8]. Vietnam berhasil melelang 135 proyek PLTS
dengan kapasitas total 9 GW melalui program feed-in tariff nya
[9]. India telah membangun PTLS dengan kapasitas total 32 GW,
dan dengan menargetkan 100 GW PLTS akan terpasang pada 2022
[10]. Singapura yang kekurangan lahan daratan, mulai membangun
PTLS apung dengan kapasitas 60 MW, diperkirakan beroperasi pada
tahun 2021 [11]. Indonesia pun sebetulnya bisa melakukan hal

yang sama. Apalagi, sektor pembangkitan listrik dan transportasi
berkontribusi 34% terhadap emisi karbon nasional di tahun 2017
[12]. Ini dapat diartikan juga bahwa dengan mengganti pembangkit
listrik fossil menjadi pembangkit energi terbarukan, ditambah
dengan program penggunaan kendaraan listrik, akan mengurangi
emisi karbon dengan signifikan, sepertiga dari total emisi karbon.

Memangnya biaya PLTS mahal?
Ada yang mengatakan bahwa teknologi PLTS itu mahal, sehingga
tidak cocok bagi Indonesia. Ada pula yang meragukan dengan
menanyakan “Listrik bersih dengan tarif mahal atau listrik fosil
dengan harga murah?” Untuk menjawabnya, mari kita bedah faktafaktanya.
Teknologi sel surya (photovoltaic) memang mahal di masa yang
lalu. Namun, pesatnya perkembangan teknologi membuat biaya
PLTS menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun
2018, biaya sistem PLTS turun menjadi 1,50 USD/watt untuk
instalasi rumah, menjadi 1,06 USD/watt untuk skala besar [13].
National Renewable Energy Laboratory USA (NREL) merangkum
trend penurunan biaya sistem PLTS hingga 2018 dalam grafik
sebagai berikut:
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Gambar 3. Trend penurunan biaya sistem PLTS di USA, kajian oleh NREL

Penurunan harga ini juga dicerminkan oleh beberapa kontrak
proyek PLTS dengan harga rendah. Solar Energy Corporation
India menandatangani kontrak pengembangan proyek PLTS
2.000 W dengan biaya US$ 41/MWh [14]. Di Dubai, ACWA Power
memenangkan proyek PLTS 900 MW dengan biaya US$ 17/MWh
[15]. Di Indonesia, Masdar menandatangani kontrak dengan PLN
untuk membangun PLTS apung 145 MW di permukaan waduk
Cirata dengan biaya US$ 58/MWh [16]. Di Australia, Australian
Renewable Energy National Agency (ARENA) mengungkapkan
bahwa biaya proyek PLTS skala besar telah turun secara dramatis,
dari US$ 84,9/MWh pada 2015 menjadi US$ 28-39/MWh pada
tahun 2020 [17]. Biaya pembangkitan listrik rata-rata PLN tahun
2018 (sebelum didistribusikan ke konsumen), mencapai sebesar
US$ 79/MWh [18]. Jadi jika dibandingkan dengan biaya proyekproyektersebut, PLTS masih unggul, biayanya masih lebih rendah.
Ini membuktikan pula bahwa listrik bersih pun ternyata tidak harus
mahal.

Apa mungkin 100% listrik Indonesia
dari energi surya?
Lima tahun yang lalu, rasio elektrifikasi Indonesia yang baru
mencapai 84% 2014, telah meningkat menjadi 99% di tahun 2019
yang lalu [4]. Pemerintah menargetkan di akhir tahun 2020 ini,
segala upaya dilakukan agar seluruh masyarakat hingga pelosok
dapat menikmati listrik.
Jika rasio elektrifikasi sudah terpenuhi, maka konsumsi listrik
akan terus tumbuh beriring dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan meningkatnya konsumsi listrik per kapitaMenurut
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Indonesia (RUKN) [19],
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pada tahun 2038 konsumsi listrik akan mencapai 1.000 TWh (3,3
MWh per kapita), tiga kali lebih tinggi dari konsumsi listrik 2019
yaitu 1,1 MWh per kapita. Anggaplah tren ini terus berlanjut hingga
2050, maka konsumsi listrik yang diperkirakan mencapai 2.600
TWh, setara dengan 7,7 MWh per kapita. Konsumsi per kapita 2050
ini hampir delapan kali konsumsi per kapita tahun 2019.
Mari kita lihat bagaimana peluang , apabila energi surya digunakan
secara ekslusif memasok kebutuhan listrik tahun 2050. Agar
konsumsi listrik 3,3 MWh perkapita dapat dipenuhi, maka
dibutuhkan PLTS dengan kapasitas total 1.500 GW. Apabila panel
surya ditempatkan pada daratan, maka lahan yang dibutuhkan
seluas 8.000 km2, atau setara dengan 0,4% dari luas daratan
Indonesia yang totalnya 1,9 juta km2. Dalam 30 tahun kedepan,
PLTS harus dibangun dan tersambung pada jaringan listrik sebesar
50 GW per tahun. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat
waktu yang dibutuhkan untuk konstruksi PLTS tidak lama, dapat
diselesaikan kurang dari satu tahun, pun paling lama dua tahun.
Jauh lebih cepat dibandingkan membangun PLTU yang memakan
waktu setidaknya 3 tahun.
Namun demikian, tidak seluruhnya panel surya harus ditempatkan
pada lahan tanah.Sebagianpanel surya dapat ditempatkan
terapung pada perairan berupa permukaan waduk, danau, atau
laut. Indonesia memiliki perairan dengan luas danau sekitar
119.000 km2 [20] dan laut teritorial (12 mil dari garis pantai)
sekitar 290.000 km2[1]. Selain itu, bisa juga dipasang pada atap
rumah atau bangunan (rooftop). Sehingga luasan lahan tanah yang
digunakan akan lebih kecil lagi, hanya 0,1% (seperseribu) dari luas
daratan Indonesia. Tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan
lahan. Sebagai perbandingan, Singapura yang merupakan kota
terpadat ketiga di dunia, yang luasnya tidak melebihi DKI
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Jakarta, mampu memiliki PLTS sebesar 260 MW [21]. Singapura mentargetkan setidaknya PLTS terpasang 10 GW pada tahun 2050 dengan
memanfaatkan atap rumah, atap perkantoran, atap pabrik-pabrik, permukaan waduk, dan permukaan laut yang relatif tenang [22].

Gambar 4. PLTS berkapasitas 21 MW di Likupang, Sulawesi Utara (sumber foto: esdm.go.id)

Gambar 5. PLTS rooftop pada atap rumah masyarakat (sumber foto: icare-indonesia.org)

Gambar 6. PLTS rooftop pada hunian di Jurong, Singapura (image: cnet.com)
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Energi listrik yang dihasilkan dari PLTS memang bervariasi
banyaknya, sangat bergantung pada ada tidaknya sinar
matahari, sehingga perlu upaya menyeimbangkan jumlah energi
dibangkitkan dengan jumlah kebutuhan listrik. Halini bisa diatasi
dengan adanya interkoneksi jaringan transmisi dan menyiapkan
penyimpanan energi setempat (pumped hydro storage atau baterai).
Teknologinya sudah matang dan siap pakai. Harga baterai memang
masih relatif mahal. Namun berita baiknya, Bloomberg NEF (BNEF)
melaporkan bahwa harga baterai yang tadinya di atas US$ 1.100/
kWh pada tahun 2010, anjlok 87% menjadi US$ 156/kWh pada
tahun 2019 [23].

BNEF juga memperkirakan dengan cepatnya perkembangan
teknologi, harga ini pun akan terus turun, diperkirakan turun ke
US$ 61/kWh pada tahun 2030. Sebagai pelengkap baterai, pumped
hydro storage juga dapat menjadi pilihan yang andal. Berdasarkan
hasil studi yang dilakukan oleh Australian National University
[24], ada 26.000 lokasi yang cocok untuk dibangun pumped hydro
storage dengan total kapasitas penyimpanan energi sebesar 820
TWh. Kapasitas yang sangat besar ini 100 kali lipat kapasitas
yang diperlukan untuk menunjang sistem kelistrikan 100% energi
terbarukan di Indonesia.

Gambar 6. Sebaran lokasi potensial untuk pumped-hydro di Indonesia, studi oleh ANU
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Untuk mengurangi emisi karbon, sebagaimana janji / komitmen
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berbahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, dan program
penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi menjadi aksi
yang sangat konkrit. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
pun memperkuat program percepatan kendaraan listrik untuk
transportasi.
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Potensi energi surya yang sangat besar dan tersedia sepanjang
tahun, biaya proyek PLTS yang rendah, menjadi faktor pendukung
bagi Indonesia dalam mencukupkan kebutuhan listrik pada tahun
2050. Secara teknis, tidak ada keraguan untuk menghijaukan
listrik Indonesia. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut,
bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah ada, dibuat lebih
menarik bagi dunia usaha. Mengingat, betapa besar potensi
dan peluang untuk menarik investasi baru, yang akan membuka
lapangan kerja baru untuk masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat
yang paling diuntungkan dengan menikmati 100% listrik dari
energi terbarukan yang bersih (zero carbon emission) tanpa perlu
kuatir akan tarif listriknya naik.
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sedang menjalani tugas belajar. Email: david.silalahi@anu.edu.au, +61450695645.
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