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Ada 80 perusahaan yang diajukan untuk
mendapatkan harga gas bumi tertentu.
Fridy Juwono, Direktur Industri Kimia
Hulu Kementerian Perindustrian

■ENERGI
Kontan Jumat, 25 Juni 2021

Pembangkit Listrik
Gas Murah Akan Diperluas 15Sampah
Masuk RUPTL
■ PEMBANGKIT EBT

Kementerian Perindustrian mengusulkan 13 sektor industri bisa mendapatkan gas murah
Arfyana Citra Rahayu
JAKARTA. Kementerian Perindustrian mengajukan perluasan implementasi harga gas
sebesar US$ 6 per mmbtu untuk 13 sektor industri. Pengajuan ini di luar tujuh sektor
industri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40/2016.
Saat ini usulan Kementerian
Perindustrian tersebut dalam
kajian Kementerian ESDM.
Sebelumnya hanya tujuh industri yang berhak mendapatkan harga gas US$ 6 per
mmbtu. Ketujuh sektor tersebut adalah industri pupuk,
petrokimia, oleokimia, baja,
keramik, kaca dan sarung tangan karet.
Ke depan, Kementerian Perindustrian ingin memperluas
implementasi untuk 13 sektor
industri lagi. Adapun 13 sektor itu adalah industri ban,
makanan dan minuman, pulp
dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah,
refraktori, elektronika, plastik
fleksibel, farmasi, semen dan
asam amino.
Direktur Industri Kimia
Hulu Kementerian Perindustrian, Fridy Juwono memaparkan, sampai saat ini ada
permintaan dari pelaku industri lain yang mengharapkan
keadilan dari kebijakan gas
industri. "Jadi tak hanya untuk
tujuh sektor industri, tapi juga
bisa diimplementasikan pada
sektor industri lain. Kami sudah mengajukan agar dapat
diperluas ke 13 sektor industri
untuk mendapatkan harga gas
US$ 6 per mmbtu," kata dia
dalam forum webinar dengan
tema Efektifitas Kebijakan
Harga Gas dalam Meningkatkan Daya Saing Industri
Indonesia, Kamis (24/6).
Dari 13 sektor industri ini,

ada 80 perusahaan yang diajukan untuk mendapatkan harga gas bumi tertentu (HGBT)
dengan alokasi volume gas
maksimal 169,64 bbtud. Dalam proses pengajuan, Kemperin mensyaratkan ke 13 industri tersebut memberikan
penjelasan dan justifikasi untuk mendapatkan harga gas
US$ 6 per mmbtu.
Dalam hal ini, pelaku industri harus dapat memperjelas
proyeksi dan kinerja bisnis
perihal peningkatan utilitas,
efisiensi, pembayaran pajak,
dan terpenting investasi ekspansi bisnis setelah mendapatkan gas murah dari pemerintah. "Inilah syarat yang sudah kami sampaikan kepada

asosiasi, kemudian sudah dijawab. Saat ini sedang diteruskan ke Kementerian ESDM
untuk dinilai apakah 13 sektor
industri tersebut layak diberikan," kata Fridy.
Menurut dia, pelaksanaan
harga gas murah ke sejumlah
sektor industri bertujuan meningkatkan produktivitas dan
daya saing industri sehingga
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini pihaknya
membidik target ekspor dan
rencana meningkatkan substitusi produk impor.
Ketua Asosiasi Semen Indonesia, Widodo Santoso mengatakan, harga gas murah
khususnya dibutuhkan produk semen putih. Saat ini har-

ga gas masih tinggi sehingga
harga jual produk tidak kompetitif di pasar luar negeri.
"Selain ekspor, semen putih
juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan perumahan di seluruh Indonesia,"
ungkap dia.

Investasi bertambah
Sementara Kementerian
Perindustrian memperkirakan
total investasi yang masuk Indonesia mencapai Rp 191,09
triliun dari enam sektor industri. Investasi itu antara lain
dari 11 perusahaan di sektor
pupuk dan petrokimia dengan
nilai Rp 112,86 triliun.
Kemudian enam perusaha-

JAKARTA. Kementerian Ener- Barat, DKI Jakarta (Zona Tigi dan Sumber Daya Mineral mur) dan DKI Jakarta (Zona
(ESDM) mengungkapkan 15 Selatan) tengah melaksanaproyek Pembangkit Listrik kan proses lelang. "Enam proTenaga Sampah (PLTSa) di 12 yek lainnya masih tahap persidaerah bakal masuk Rencana apan lelang atau penyusunan
Usaha Penyediaan Tenaga pre feasibility study (FS),"
Listrik (RUPTL) 2021-2030 imbuh Dadan.
yang masih disusun.
Harga rata-rata listrik PLTSa
Direktur Jenderal Energi berkisar US$ 0,1335 per kWh
Baru Terbarukan dan Konser- atau Rp 1.800 per kWh. Harga
vasi Energi (EBTKE) Kemen- ini seperti di PLTSa Solo yang
terian ESDM, Dadan Kusdiana akan dibeli oleh PT PLN. Harbilang, selain PLTSa Surabaya ga jual ini terbilang tinggi diyang telah beroperasi, seba- bandingkan harga listrik EBT
nyak 11 proyek lain masih lainnya di US$ 0,10 per kWh.
berproses.
Direktur Eksekutif Institute
Adapun percepatan proyek for Essential Services Reform
ini didorong pemerintah anta- (IESR) Fabby Tumiwa menira lain lewat penerbitan Per- lai, tingginya harga jual listrik
pres No. 35/2018 tentang Per- ini karena biaya pengolahan
cepatan Pembangunan Insta- sampah cukup mahal.
lasi Pengolah Sampah Menjadi
Selain itu, pengelola memEnergi Listrik Berbasis Tek- butuhkan teknologi berbiaya
nologi Ramah Lingkungan.
tinggi untuk mengolah samInsentif
tersebut juga akan men
Kendati demikian, Dadan pah menjadi energi listrik.
memastikan setiap proyek
Fabby
mencontohkan,
kinerja
usaha
Lippo untuk
di sektor pr
memiliki perkembangan bera- teknologi incinerator rata-rata
gam. Apalagi ada sejumlah
membutuhkan
US$ 4.000
John
Riady, Chief
Executive
kota yang telah memulai pro- hingga US$ 8.000 per kw lisPT
Lippo
Karawaci
Tbk (LPK
yek sebelum Perpres terbit.
trik yang dihasilkan.
"Sudah ada lima proyek
Demi menekan harga dan
yang telah memiliki pengem- mendorong proyek, Fabby
bang PLTSa," ungkap dia, ke- menilai cukup banyak subsidi
marin.
yang diberikan, salah satunya
Dari lima proyek itu, sudah tipping fee. "Pemerintah akan
ada dua pengembang yang memberikan subsidi tipping
memiliki perjanjian jual beli fee Rp 500.000 per ton," jelas
listrik (PJBL) dengan PT PLN dia, yang menilai ketentuan
yaitu PT Solo Citra Metro tipping fee juga membebani
Plasma Power dan PT Jakarta pemerintah daerah karena
Solusi Lestari.
keterbatasan anggaran.
Sementara tiga proyek lainnya yakni di Provinsi Jawa
Filemon A Hadiwardoyo

an dari sektor baja Rp 70,98
triliun, empat perusahaan di
sektor oleokimia Rp 4,54 triliun. Sisanya sektor keramik
Rp 1,96 triliun, sarung tangan
karet Rp 567,07 miliar dan
kaca Rp 174 miliar.
Fridy mengatakan, implementasi kebijakan HGBT telah memberikan dampak positif bagi industri.
"Terjadi peningkatan utilitas
industri penerima harga gas
bumi tertentu. Di industri
kaca, terjadi peningkatan utilitas sampai dengan 100%, kemudian industri keramik
mampu pulih dengan cepat
dan utilitas meningkat terus
hingga pada akhir tahun lalu
mencapai 70%," jelas dia. ■

Pelatihan Keterampilan
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Hutama Karya Memacu
Proyek Bedungan Way Apu

JAKARTA.
PT Hutama Karya
(Persero)
mempercepat
Enam Pembangkit
Listrik
Tenaga
Sampahpengerjaan proyek Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru,
Nama Pembangkit
Maluku.
Proyek pembangunan Pengelola/Pengembang
bendungan ini terbagi dalamPutri
dua Cempo
paket Surakarta
pekerjaan,PTyaitu
paket
1 berupa
PLTSa
Solo Citra
Metro
PlasmapembangunPower (SCMP)
an bendungan
utama dan paket 2 berupa pembangunan
PLTSa
Provinsi DKI Jakarta
PT Jakartaserta
Solusifasilitas
Lestari (JSL)
bangunan
pelimpah
lainnya.
– Zona
Utara (ITF
Sunter) (spillway)
Direktur Operasi I PT Hutama Karya, Novias Nurendra
PLTSa Provinsi DKI Jakarta
PT Jakpro-WIKA -Indoplas (Bobby Gafur
mengungkapkan,
meskiUmar)
pekerjaan ﬁsik sempat tertunda
– Zona
Barat
karena proses pembebasan lahan yang memakan waktu
Tangerang
Nusantara
Global (BUMD)-PT
kurang
2,5 tahun,PT
namun
pihaknya
optimistis
dapat
PLTSa
Kota lebih
Tangerang
Infrastruktur
menyelesaikan proyek Oligo
tersebut
sesuaiIndonesia
target, yakni pada
PT lapangan
Indo Green Power
November
2022. “Tim di
baru (IGP)-Hangzhou
mulai pekerjaan
PLTsa
Kota Palembang
Jinjiang
Co Ltd Februari tahun
konstruksi pada Agustus
2020Group
dan sampai
PLTSa
Surabaya
PT Sumber23,05%,”
Organik ungkap dia dalam
ini progresnya
sudah mencapai
keterangan tertulis, Rabu (3/3).
Sumber: Riset KONTAN
Hutama Karya bersama PT Jaya Konstruksi tengah mempercepat pengerjaan proyek paket 2 dengan total nilai
kontrak sebesar Rp 1,01 triliun yang dananya bersumber
dari APBN tahun 2017 - 2022. Beberapa upaya percepatan
pun dilakukan untuk mencapai target tersebut.

KONTAN/Baihaki

Peserta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) mengikuti pelatihan di Balai Residen Galih
Pakuan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ( 24/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin bagi para peserta rehabilitasi
untuk melatih kemandirian dan keterampilan agar dapat berdaya saing di dunia kerja, sehingga dapat meninggalkan kebiasaan
lama mengonsumsi napza. Di lokasi ini, para peserta menjalani rehabilitasi selama 4-6 bulan tergantung tingkat kecanduan, serta
mendapatkan pelatihan tambahan seperti sablon, barista, budi daya ikan, pertanian dan pembuatan telur asin.

Mencari Pemimpin Yang Tidak Karismatik
Dari 16 tipe tersebut, tipetipe intuitif seperti INFJ,
INTJ, ENTP dan ENFP mempunyai nilai IQ tertinggi dan
rasionalitas mereka bertipe
strategis dan analitis. Mereka
juga termasuk influential, padahal gaya komunikasi mereka bisa saja jauh dari karismatik.
Tipe-tipe MBTI lainnya
bukan berarti tidak punya
potensi menjadi pemimpin
yang baik. Karena kepemimpinan adalah skill alias keterampilan, bukan sekadar talenta dari lahir.
Kunci kepemimpinan adalah bagaimana dapat mengoptimalkan pengaruh dan memberi arahan baik dengan gaya
coaching, mentoring, serving
(melayani), maupun gaya komunikasi lain untuk pencapaian tujuan transformatif
dalam suatu kelompok, baik
besar maupun kecil. Apa yang
sesuai dengan mentalitas para
anggota tim, itulah yang tepat
digunakan. Minimal untuk
jangka waktu tertentu.
Jadi, seorang pemimpin
bisa saja karismatik maupun
tidak, sepanjang gol-gol transformasional tercapai. Mencari
"pemimpin karismatik" sendiri mengandung beberapa risiko yang akan dihadapi.
Pertama, kita terkadang
memiliki bias yang "ngawur"

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar
Bisnis, Berbasis di California

kepada orang-orang yang "menarik" dan "karismatik" secara
fisik dan verbal. Dan ini adalah sesuatu yang membahayakan karena sering kali kita tidak memiliki kemelekan memadai untuk membedakan
seseorang yang karismatik
tanpa patologi dan mereka
yang memiliki patologi.
Seseorang yang karismatik tanpa patologi mempunyai
rasa bela rasa, empati dan
kerendahan hati melebihi
orang lain. Mereka juga tidak
butuh dikagumi secara berlebihan, karena mereka tidak
butuh untuk "memenangkan"
kompetisi yang tidak sehat.
Kedua, seseorang karisma-

tik dengan patologi membawa
risiko sangat besar bagi kelompok. Tiga patologi yang
berpenampakan luar "karismatik" adalah para narsistik
(narcissistic disorder), para
sosiopat (sociopath), dan para
psikopat (psychopath).
Para narsistik adalah mereka yang mempunyai rasa
kekaguman berlebihan kepada
diri sendiri, manipulatif dan
tak punya empati. Mereka harus selalu menang dan cenderung menyalahkan orang lain
ketika mereka kalah.
Para sosiopat dan psikopat
memiliki suara hati yang buruk dan cenderung mencelakakan orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Para
psikopat berat bahkan dikenal
sebagai pembunuh berantai
berdarah dingin tanpa rasa
belas kasihan sama sekali.
Ketiga, data patologi narsistik dan patologi sosiopat
cukup mengkawatirkan. Nol
koma lima persen dari populasi mempunyai patologi narsistik dan 75% di antaranya
adalah laki-laki.
Jadi, dari 100 orang, bisa
dipastikan satu orang adalah
narsistik akut yang dapat didiagnosis dengan Diagnostic
and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-5)
terbitan American Psychiatric
Association. Sedangkan sosio-
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Hingga Mei, INDY Produksi
15,1
Ton Batubara
HargaJuta
Batubara
Tertekan
Konsumsi Listrik China

pat dan psikopat mencakup
1% sampai 4% dari populasi.
Bayangkan, dari 100 orang,
bisa saja lima orang dari mereka mempunyai kepribadian
patologis yang dapat mencelakakan kita dan kelompok.
Keempat, mayoritas narsistik, sosiopat dan psikopat
mempunyai karisma sebagai
pemimpin yang komunikatif
dan dapat dipercaya. Dengan
kata lain, bisa saja para pemimpin karismatik ternyata
adalah orang-orang berpatologi, sedangkan anggota kelompok hanya menuruti keinginan mereka secara buta karena
kemampuan mereka dalam
meyakinkan orang lain.
Penulis sendiri cukup kenyang dengan pengalaman
hidup yang berhubungan dengan orang-orang karismatik
berpatologi. Jadi, sebagai seorang anggota kelompok, penulis tidak lagi mencari pemimpin yang karismatik secara
fisik dan komunikasi. Yang
lebih penting adalah kemampuan mencapai gol secara etis,
suportif dan inspiratif.
Gaya komunikasi non-karismatik semestinya tidak
menjadi masalah, sepanjang
efektif dalam pencapaian gol
dan pengaruh terhadap kultur
organisasi yang menenangkan dan meningkatkan produktivitas.
■

JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatatkan
pertumbuhan produksi batubara sebesar 8,90% year-onJAKARTA.
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Vaksinasi Mandiri/Gotong
Royong

P

emerintah telah menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19
mandiri. Vaksinasi Gotong Royong ini dilakukan untuk membantu
percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta tercapainya herd
immunity (kekebalan kelompok). Kementerian Kesehatan memastikan,
vaksinasi Gorong Royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi
gratis yang sedang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi ini juga
tetap gratis karena biayanya akan ditanggung oleh perusahaan atau
badan hukum yang melaksanakan program tersebut. (Narita Indrastiti/
KONTAN).

Berikut lima poin penting dalam program
Vaksinasi Gotong Royong:

Infograﬁk: Lilyk sugiarti

D

alam kultur dunia saat
ini, termasuk di Indonesia, seseorang dianggap sebagai "pemimpin" apabila ia mempunyai "karisma."
Dengan kemampuan orasi
dan kemampuan interpersonal memukau ala Soekarno
dan Barack Obama, orang
yang dipimpin merasa "layak
dipimpin."
Memang tidak ada salahnya mempunyai pemimpin
yang karismatik, sepanjang
mereka juga mempunyai kemampuan kepemimpinan
mumpuni yang transformatif
dan inspiratif. Sayangnya,
tidak semua orang karismatik
identik dengan kepemimpinan yang baik.
Kepemimpinan yang baik
sesungguhnya tidak membutuhkan karisma sang pemimpin. Bisa saja seorang pemimpin itu termasuk dalam kategori introvert (versi Myer
Briggs Type of Personality
atau MBTI) dan dipersepsikan
sebagai seseorang yang "pendiam" dan "kurang hangat."
Karena pada intinya, pemimpin yang baik adalah
yang membawa perubahan
positif, bukan yang tampak
keren dan komunikatif. Tipe
MBTI seseorang sendiri bukanlah jaminan ia adalah seorang pemimpin yang baik
atau tidak.

Rili

1. Vaksinasi Gotong Royong Gratis. Pendanaannya ditanggung perusahaan yang memilih opsi ini.
2. Vaksinasi Gotong Royong gunakan vaksin yang berbeda dengan
sebelumnya.
3. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tetap sama
4. Vaksin yang disiapkan harus mendapat izin penggunaan darurat
(EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai
ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
5. PT Bio Farma menjadi distributor vaksin untuk vaksinasi Gotong
Royong,
#satgascovid19 #ingatpesanibu, #pakaimasker, #jagajarak, #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun. Sumber: Kemkes.go.id, Covid10.go.id
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