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PLN harus membuka diri, transparan biar
jelas siapa yang salah, supaya tuntas 100%.
Hendra Iswahyudi, Direktur Bina Usaha
Ditjen Ketenagalistrikan ESDM
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PLN Wajib Transparan
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Industri Minta
Insentif Tarif Listrik

PT PLN siap melakukan verifikasi bersama pelanggan terkait lonjakan tagihan listrik
Ridwan Nanda Mulyana
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Jineral
(ESDM) meminta secara tegas
manajemen PT PLN (Persero)
membuka data dan hitung-hitungan tagihan listrik pelanggan yang mengalami lonjakan
pada Juni tahun ini.
Direktur Bina Usaha Ditjen
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi
meminta PLN bisa lebih transparan untuk membuktikan
secara jelas kepada masyarakat atas hitung-hitungan tersebut. "PLN harus membuka
diri, transparan, biar clear
siapa yang salah, supaya tuntas 100%. Kami tunggu perkembangannya seperti apa,"
ungkap dia dalam webinar
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), kemarin.
Sejak tahun 2017, pemerintah menegaskan tidak menaikkan tarif listrik. Namun beberapa komponen penentu
tarif listrik mengalami perubahan. Pemerintah berusaha
menahan kenaikan tarif listrik
itu. "Semua disubsidi karena
tarif ditahan. Itu ditanggung
pemerintah," sebut Hendra.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor
28 Tahun 2016 sebagaimana
terakhir diubah melalui Permen ESDM No. 3 Tahun 2020,
terdapat 38 golongan pelanggan tarif tenaga listrik, dan 13
golongan pelanggan termasuk
dalam kategori non-subsidi
yang seharusnya diterapkan
tariff adjustment.
Menurut Hendra, spektrum
penggolongan tarif saat ini
cukup luas dan pemerintah
ingin meninjau ulang agar le-

bih sederhana. "Memang sesuai perkembangan. Saat ini
golongan tarif mana yang subsidi dan non-subsidi yang dilakukan adjustment," kata dia.

Verifikasi bersama
Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PT
PLN, Bob Saril kembali menegaskan, lonjakan tagihan listrik lantaran ada perbedaan
skema pencatatan.
Semula petugas mendatangi
rumah pelanggan pada saat
kondisi normal. Sejak kebijakan PSBB berlaku pada
akhir Maret, pencatatan dihi-

tung dengan rata-rata tagihan
tiga bulan sebelumnya.
Bagi dia, perhitungan dengan rata-rata per tiga bulan
jamak di sejumlah negara saat
masa pandemi. "Ada yang
rata-rata enam bulan, ada
yang satu tahun," terang Bob.
Untuk menampung keluhan
pelanggan, sejak Mei lalu PLN
telah membuka posko informasi tagihan listrik, serta
membuka contact center dan
media sosial PLN.
Saat ini, ada 65.786 pelanggan yang mengajukan pengaduan. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 10.269 pelanggan
meminta adanya perubahan

perhitungan rekening listrik.
Sebanyak 9.824 di antaranya
sudah diproses.
PLN menjamin tidak pernah
menaikkan tarif listrik di luar
ketentuan pemerintah, yang
belum mengubah tarif sejak
2017. Apalagi melakukan subsidi silang terhadap insentif
listrik golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Bob mempersilakan konsumen menghitung sendiri tagihannya dan melaporkan
apabila ada kejanggalan. Jika
terjadi selisih (dispute), PLN
dan konsumen akan melakukan verifikasi bersama terhadap kwh meter yang menun-

jukkan pemakaian riil. "Kalau
ada dispute, meteran transaksi menjadi acuan untuk melihat volume pemakaian. Meteran ada di rumah pelanggan,
bukan di kantor PLN, artinya
bisa dilihat, bisa dihitung, semua transparan," ungkap dia.
Demi memperbaiki mekanisme pencatatan pemakaian
listrik, Bob menyebutkan PLN
sedang melakukan uji coba
dengan dua skema. Pertama,
melalui aplikasi PLN mobile
yang bisa membaca meter
mandiri. Kedua, menggunakan kWh meter dua arah yang
saling terhubung antara PLN
dan pelanggan.
■

Donasi Alat Pelindung Diri

Dok.Herbalife

Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi (kanan) bersama Kepala Pusat
Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Republik Indonesia Budi Sylvana (kedua kiri) dan Kepala Bagian Tata
Usaha Kemenkes Agus Hendroyono (kiri) saat menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan,
Jakarta, Kamis (11/6). Kemkes akan mendistribusikan donasi berupa APD berupa 600 paket hazmat/coverall unit, 600
unit safety goggles, 600 paket safety boots, sarung tangan medis dan masker KN95 kepada rumah sakit untuk para
tenaga medis yang berjuang menanggulangi wabah Covid-19 di Indonesia.

JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) menyiapkan insentif atau stimulus
tambahan bagi sektor industri
yang terimbas Covid-19. Insentif itu antara lain keringanan pembayaran listrik.
Insentif tadi berupa penghapusan biaya minimum untuk
40 jam pemakaian listrik, termasuk bagi pelanggan industri premium yang memakai
listrik 233 jam pada periode
berlangganan 1 April hingga
31 Desember 2020.
Selain itu, pemerintah berniat menunda pembayaran
50% tagihan PLN selama enam
bulan, mulai April hingga September 2020 dengan jaminan
cicilan berupa giro mundur
selama 12 bulan. Ada usulan
pula penghapusan denda keterlambatan pembayaran.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya sudah
mengirimkan Surat Edaran
(SE) kepada manajemen PT
PLN. "Secara insentif pemerintah membahas berbagai
stimulus tambahan yang memang dibutuhkan sektor industri agar bisa bergeliat lagi,"
kata dia dalam keterangan
resminya, kemarin (11/6).
Industri diharapkan bisa
membayar sesuai jumlah pemakaian penggunaan listrik.
Adapun jumlah stimulus yang
dibutuhkan Rp 1,85 triliun selama sembilan bulan.
Selain keringanan listrik,
pemerintah mengkaji insentif
berupa penghapusan PPN untuk bahan baku lokal tujuan
ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari
tanpa denda, serta pembebasan sementara angsuran PPh
Pasal 25. Cara ini, kata Agus,
sebagai upaya pemerintah

mempertahankan kinerja dan
mendukung produktivitas pelaku industri, yang salah satunya melalui pemberian insentif pajak. "Produktivitas industri juga untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat," kata dia.
Sebelumnya pemerintah
sudah mengucurkan insentif
bagi pelaku industri antara
lain pembebasan PPh Pasal 22
impor, angsuran 30% PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta insentif tambahan
untuk perusahaan penerima
fasilitas kawasan berikat dan/
atau kemudahan impor tujuan
ekspor untuk penanganan
pandemi Covid-19.
Terkait Keputusan Menteri
ESDM Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penetapan Pengguna
dan Harga Gas Bumi Tertentu
di Bidang Industri, poin yang
diusulkan adalah penghapusan pembayaran minimum per
kontrak dan pembayaran sesuai jumlah pemakaian.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi Sukamdani menyampaikan, untuk dapat kembali
pulih, dunia usaha memerlukan stimulus modal kerja setidaknya berupa subsidi bunga
menyesuaikan suku bunga
acuan Bank Indonesia, yang
kini dipatok 4,5%, selama setahun. Stimulus ini perlu untuk semua sektor usaha.
Dalam kalkulasi Apindo,
sektor industri tekstil dan
produk tekstil (TPT) butuh
Rp 283,1 triliun, industri makanan dan minuman Rp 200
triliun, industri alas kaki Rp
99 triliun, serta industri elektronik dan alat-alat listrik rumah tangga Rp 407 miliar.
Agung Hidayat

■ EKSPOR BATUBARA

Menjajaki Pasar Baru
Batubara Indonesia

Berbisnis di Era New Normal

K

ita diimbau untuk "berdamai" dengan virus
Covid-19 alias virus
korona. Ini dapat diinterpretasikan macam-macam, dari
yang paling ekstrem hingga
yang paling rileks.
Yang jelas, kemungkinan
besar virus korona akan terus
ada dalam berbagai versi mutasinya. Dan tergantung para
penderitanya, ada yang mengalami gejala ringan hingga
parah.
Sebagai individu, kita perlu membiasakan diri untuk
selalu menggunakan masker
dan disinfektan. Bagaimana
dengan bisnis? Apa saja bentuk-bentuk penyesuaian yang
perlu dilakukan agar tetap
bertahan di era pandemi ini?
Banyak teori mengenai
tatanan dunia usaha baru
dan bagaimana makro ekonomi seyogyanya diperbaharui
demi kemanusiaan dan ekologi yang lebih dijunjung tinggi.
Namun, bagaimana praktiknya?
Pertama, remote working,
remote learning, dan remote
activities akan semakin "normal." Jadi, bisa dipastikan ecommerce dan m-commerce
semakin menjamur. Berbagai
jenis jasa yang dapat disajikan dalam bentuk jarak jauh,
pasti akan semakin dibutuhkan.
Kedua, struktur organisasi yang berbentuk garis lurus
akan semakin berkurang. Ker-

ja sama yang berbentuk sinergistik lingkaran akan semakin
umum. Kepakaran yang diaplikasikan secara praktik
akan semakin dihargai dibandingkan birokrasi struktural
komando.
Ketiga, pengambilan keputusan semakin berdasarkan
urgensi kekritisan kebutuhan.
Kepentingan akan penanggulangan penyebaran virus
Covid-19 akan menempatkan
posisi tertinggi, sehingga bujet dialokasikan seefisien
mungkin. Dari seragam hingga handling produk perlu diperbaiki agar tidak membahayakan kesehatan konsumen.
Keempat, akomodasi kebutuhan konsumen tergantung
kekritisan kebutuhan. Sebagaimana pengambilan keputusan yang akan sangat dipengaruhi oleh urgensi kekritisan kebutuhan, akomodasi
kebutuhan konsumen juga demikian.
Jika dulu just-in-time merupakan salah satu pendekatan supply chain yang mengandalkan ketepatan prediksi demand, maka change-in-time
adalah pendekatan yang butuh
keberanian mengubah diri
dalam sekejap dan tetap memberikan servis terbaik di era
ini dalam seketika.
Sebagai contoh, delivery
pembelian telah merupakan
kebutuhan mutlak agar bisnis
masih bisa berjalan, mengingat mayoritas konsumen di

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com

kota-kota besar menyadari
bahayanya kerumunan. Jadilah setiap bisnis baik online
maupun offline mempunyai
divisi delivery yang mandiri
atau bekerja sama dengan kurir.
Kelima, akselerasi realokasi sumber daya. Perencanaan jangka panjang tentu dibutuhkan karena ini berfungsi
sebagai arah keberadaan bisnis dan organisasi. Namun
ketika dibutuhkan, alokasi
dan realokasi harus dilakukan
tepat dan cepat.
Keenam, faktor ekologi
menjadi pertimbangan utama. Semakin manusia sadar
akan keterbatasan kita, semakin kita seharusnya menyayangi dan memelihara bumi

dan alam semesta.
Di lingkaran terkecil, lingkungan fisik yang bersih dan
mendekati steril merupakan
kondisi ideal. Di lingkaran
terluar, setiap bisnis seyogianya semakin paham akan efek
langsung dan tidak langsung
dari setiap aktivitas bisnis,
terutama bagi kesehatan.
Ketujuh, akselerasi digitalisasi. Tiada lagi bisnis yang
tidak punya versi digitalnya.
Apapun produknya, pasti dapat dijual dan didistribusikan
secara digital dan online. Bisnis-bisnis tempo doeloe yang
telah melegenda namun masih
mempertahankan keanalogannya, kini adalah masa yang
paling tepat untuk memaksa
diri melompat ke era digital.
Kedelapan, otomatisasi
dengan meminimalkan pekerja manusia.
Komunikasi dan transaksi
tanpa kontak (contactless)
merupakan bentuk timbal-balik ideal karena pemindahan
dan penyebaran virus dapat
diminimalkan. Berbagai bentuk digitalisasi dan robotisasi
akan semakin umum.
Kesembilan, pendidikan
dan pelatihan bersifat sains
semakin populer mengingat
kebutuhan di dunia kerja dan
dunia internasional. Dari riset vaksin, penyediaan APD
dan disinfektan sampai ke
masker dan hand sanitizer semakin dibutuhkan di manamana. Jadilah pelatihan-pela-

tihan di bidangnya menjadi
sangat bernilai.
Kesepuluh, model bisnis
dan model revenue jelas perlu
dikaji ulang. Setiap organisasi perlu mempunyai backup
dan safety plans berlapis untuk mengurangi kontaminasi
dan penyebaran virus kepada
para konsumen, pekerja dan
manajemen.
Akhir kata, "normal baru"
pasca korona bukan berarti
dunia telah hancur, namun
ini meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan diri untuk
selalu siap fleksibel berubah
selama dibutuhkan untuk kebaikan bersama.
Beberapa grup konglomerat dan startup di tanah air
menggunakan Covid-19 sebagai kesempatan untuk membuka peluang bisnis baru.
Ada yang memfokuskan
diri pada health care consumption, seperti makanan
sehat dan suplemen kesehatan
seperti vitamin dan mineral.
Ada yang membuka diversifikasi produk baru, seperti masker modis dari kain batik dan
hand sanitizer yang melembabkan oleh Viva Cosmetics dan
Wardah.
Mari kita pandang pandemi ini sebagai pembuka kesempatan baru, daripada penyebab resesi. Kuncinya adalah kemauan belajar,
beradaptasi dan meninggalkan apa-apa yang kaku dan
tidak adaptable.
■
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Pemerintah mencoba menjajaki pasar batubara ke negara
berkembang.
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menjajaki pasar baru
ekspor batubara Indonesia.
Strategi ini demi menyiasati
perdagangan batubara di pasar internasional yang cenderung menyusut akibat pandemi korona (Covid-19).
Biasanya, produsen batubara Indonesia mengandalkan
pasar China, India dan Korea
Selatan dan Taiwan. Kali ini,
pemerintah menjajaki pasar
baru, antara lain ke Vietnam,
Bangladesh dan Pakistan.
Kepala Biro Komunikasi,
Layanan Informasi Publik,
dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengungkapkan, ketiga
negara tersebut merupakan
negara berkembang yang potensial dan membutuhkan pasokan batubara cukup besar.
"Selain itu, Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi
rantai suplai batubara negara
importir batubara serta melakukan direct contract atau
direct shipping ke negaranegara importir," ungkap dia,
Kamis (11/6).
Agung mengemukakan, realisasi ekspor batubara hingga
Mei tahun ini mencapai 175,15
juta ton. Jumlah itu setara dengan US$ 7,77 miliar.
Estimasi volume ekspor
batubara di sepanjang tahun
ini mencapai 435 juta ton.
Angka tersebut diperoleh dari
realisasi produksi batubara
yang hingga Mei 2020 mencapai 228 juta ton. Sementara
realisasi penggunaan batubara untuk kepentingan domestik atau domestic market obligation (DMO) mencapai
53,55 juta ton.
Menurut Agung, realisasi
produksi batubara tersebut

masih sesuai dengan target
2020. Pemerintah mengharapkan industri mampu memenuhi target produksi nasional
pada tahun ini yang mencapai
550 juta ton.
Ketua Indonesian Mining
and Energy Forum (IMEF),
Singgih Widagdo menilai, tidak mudah menggeser pasar
batubara yang saat ini sudah
bergantung kepada China, India, Taiwan dan Korsel. Alasannya, kebutuhan tidak akan
dapat digenjot dengan cepat
dan dalam bauran energi ne-

Tidak mudah
menggeser pasar
batubara dari
pasar ekspor
selama ini.
gara tertuju tentunya sudah
memiliki batasan penggunaan
batubara.
Oleh sebab itu, Singgih berpandangan bahwa yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian ESDM adalah bagaimana mendorong penggunaan
batubara domestik di luar kebutuhan listrik (PLN).
Sebagai gambaran, porsi
ekspor batubara Indonesia
pada tahun lalu didominasi
oleh China sebesar 33%, kemudian India 27%. Artinya,
China dan India menyerap sekitar 60% total ekspor batubara Indonesia.
Sisanya terbagi ke pasar
lain seperti Korea Selatan
(7%), Filipina (6%), Malaysia
(6%), Taiwan (5%) dan sejumlah negara lain.
Ridwan Nanda Mulyana

