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Risalah kebijakan ini menyajikan dan mendiskusikan perkembangan terbaru di bidang kebijakan energi 
di Indonesia, serta memaparkan berbagai upaya yang dirancang untuk memitigasi dampak ekonomi 
dan sosial krisis pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan hingga bulan Mei 2020. Risalah ini 
dimulai dengan ulasan makroekonomi terhadap kebijakan Indonesia sejak tahun 2015 yang berfokus 
pada evolusi subsidi energi. Bagian-bagian di bawah ini berisi rangkuman kebijakan terbaru dan paling 
relevan di bidang energi, disertai dengan konteks dan dampaknya pada beberapa bulan mendatang.

Sorotan
• Saat ini diperkirakan bahwa krisis COVID-19 akan berdampak signifikan pada 

kinerja ekonomi dan sektor energi di Indonesia.

• Subsidi bahan bakar transportasi di indonesia telah mengalami tren meningkat 
sejak awal masa pemilu pada tahun 2018 lalu. Namun, pada bulan Mei 2020, 
harga bensin dan solar masih belum berubah meskipun sudah berulangkali 
disampaikan permintaan kepada pemerintah agar menyesuaikan harga 
domestik dengan harga internasional yang sedang menurun [pada saat publikasi 
ini dirilis telah terjadi perubahan harga BBM, -ed.]. Alasan-alasan untuk menjaga 
harga bahan bakar transportasi meliputi diperbaruinya formula penetapan harga 
bahan bakar, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi PT Pertamina, 
seperti permintaan yang lebih rendah, nilai tukar yang tidak menguntungkan, 
dan kewajiban untuk membeli bahan bakar domestik yang lebih mahal.

• Subsidi LPG telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan 
jika terjadi penurunan kecil pada tahun 2020 akibat jatuhnya harga minyak 
internasional. Berbagai rencana reformasi telah disusun untuk memperbaiki 
mekanisme penargetan, namun gagal dijalankan, baik akibat adanya prioritas 
kebijakan lain atau terbatasnya kemampuan untuk menjalankan uji coba (trial 
run) yang berakhir pada pertengahan tahun 2019.
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• Sektor batu bara telah terdampak parah oleh krisis COVID-19, yang ditandai 
dengan penurunan ekspor sebesar lebih dari 40% pada dua bulan pertama 
pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan No. 7/2020 pada bulan 
Maret 2020, yang memfasilitasi prosedur administratif dan usaha untuk sektor 
pertambangan, termasuk batu bara. Berbagai organisasi non-pemerintah 
mempertanyakan dampak peraturan baru ini pada komitmen Indonesia untuk 
mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Selain itu, Pemerintah 
Indonesia menambahkan pertambangan batu bara ke dalam daftar sektor usaha 
yang layak menerima insentif fiskal untuk mengurangi dampak COVID-19.

• Di industri ketenagalistrikan, pemerintah sedang mengkaji rencana untuk 
mempensiunkan sekitar 13 GW kapasitas pembangkit bahan bakar fosil 
dan menggantikannya dengan sumber energi terbarukan untuk memenuhi 
target 23% energi baru dan terbarukan di bauran energi nasional. Namun, 
perkembangan terakhir justru menunjukkan bahwa sebagian pembangkit listrik 
diesel dapat dikonversi menjadi gas atau gasifikasi batu bara, sementara 
peraturan baru lainnya justru mendukung pembangkit listrik tenaga batu 
bara di Indonesia. Penurunan permintaan listrik akibat krisis COVID-19 ini 
telah menyebabkan tekanan pada keuangan PT PLN, yang mengakibatkan 
dilakukannya renegosiasi kontrak para produsen listrik swasta (IPP). Pandemi ini 
juga menciptakan risiko yang dapat menghambat pencapaian rencana 35 GW.

• Salah satu upaya pemulihan dari COVID-19 yang dilakukan PT PLN adalah 
dengan menggratiskan listrik selama beberapa bulan bagi beberapa kategori 
pelanggan, termasuk pelanggan rumah tangga, pelanggan bisnis kecil, dan 
pelanggan industri kecil.

• Lebih lanjut, Menteri BUMN baru-baru ini menyatakan bahwa PT PLN harus 
merestrukturisasi rencana bisnisnya dan membentuk suatu ekosistem usaha 
yang sehat dengan sektor swasta dan BUMN lainnya. Selain itu, PT PLN harus 
berfokus pada distribusi listrik.

• Peraturan-peraturan baru terkait energi terbarukan juga telah meningkatkan 
optimisme di sektor ini. Peraturan Menteri ESDM terbaru, yaitu No. 4/2020 
diharapkan dapat mengatasi sejumlah hambatan regulasi yang terkait dengan 
pembangkit listrik energi terbarukan dan membuat investasi di sektor ini menjadi 
lebih menarik. Industri tenaga surya juga telah dimasukkan ke dalam rencana 
pemulihan ekonomi hijau (green recovery) pasca-COVID-19 melalui insentif 
pajak dan beragam upaya stimulus lainnya. Namun, hambatan utama bagi 
energi terbarukan, yaitu buy-in tariff, masih tidak berubah.

1.0 Ikhtisar Makroekonomi: 2015–2020
Masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (2015–2019) ditandai dengan pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah namun stabil serta berbagai upaya agresif untuk 
meningkatkan neraca perdagangan (lihat Tabel 1). Pertumbuhan PDB rata-rata yang sebesar 5% selama 
5 tahun terakhir mengharuskan adanya penyesuaian pada perencanaan sektor kelistrikan Indonesia, 
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yang disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan PDB yang lebih tinggi1 (lihat penjelasan detil pada 
Bagian 2).

Defisit neraca anggaran adalah salah satu indikator utama kebijakan ekonomi Indonesia, yang 
kinerjanya telah meningkat dari -2,59% pada tahun 2015 menjadi -1,82% pada tahun 2018. Namun, 
krisis COVID-19 berdampak sangat buruk pada upaya pencapaian ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 
2020 akan meningkat ke level -6,34%, atau setara dengan Rp1.039,2 triliun PDB. Angka defisit terbaru 
akan dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Presiden No. 54/2020. Pada awalnya, defisit anggaran 
pemerintah ditetapkan sebesar -5,07% PDB, atau setara dengan Rp852,9 triliun (Kusuma, 2020) (lihat 
Tabel 1).

Tabel 1. Indikator makroekonomi Indonesia

2015 2016 2017 2018
APBN 
2019

OUTLOOK 
2019*

APBN 
20202 

COVID-19 
PENYESUAIAN

Pertumbuhan PDB 
(%)

4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,2 5,3 -0,4 /2,3

Inflasi (%) 6,4 3,5 3,6 3,1 3,5 3,1 3,1 3,9–5,1

Nilai tukar (IDR/USD) 13.392 13.300 13.384 14.247 15.000 14.250 14.400 17.500–20.000

Harga Minyak 
Mentah Indonesia 
(USD/barel)

49,2 40,2 51,2 67,5 70,0 63,0 63,0 < 30

Produksi minyak 
(mbopd)

785,0 829,0 804,0 778,0 775,0 754,0 755,0 tidak ada

Produksi gas 
(mboepd)

1.203,0 1.180,0 1.142,0 1.145,0 1.250,0 1.072,0 1.191,0 tidak ada

Subsidi bahan bakar (miliar rupiah) : tidak ada

Subsidi bahan bakar 
(miliar rupiah) :

34.886 18.748 8.297 38.871 31.044 32.300 19.900 tidak ada

Subsidi LPG 
(miliar rupiah)

25.872 24.939 38.750 58.144 69.605 58.000 50.600 tidak ada

Subsidi listrik 
(miliar rupiah)

58.332 63.098 50.595 56.508 59.300 52.300 54.800 tidak ada

Neraca anggaran 
(surplus-defisit/
PDB) (%)

-2,6 -2,5 -2,5 -1,8 -1,8 -1,9 -1,8 -6,34

PDB (triliun rupiah) 11.541 12.407 13.589 14.837 16.087 15.834 17.465 tidak ada

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020; Government of Indonesia, 2018; Utama, 2020. Keterangan: mbopd: million barrel 
of oil per day; mboepd: million barrel of oil equivalent per day.

* Outlook adalah proyeksi yang dibuat Pemerintah Indonesia tentang posisi akhir tahun fiskal sebagai bagian dari 
APBN.

1 Perencanaan sektor kelistrikan masih tetap berada di jalur pencapaian target program 35.000 MW. Namun, baru-
baru ini rencana ini dibagi menjadi dua tahap: Target jangka pendek adalah tahun 2029, sementara tenggat waktu 
terakhir diundur hingga tahun 2049. Semula, pemerintah menetapkan tenggat waktu 2019 untuk mencapai total 
tambahan kapasitas terpasang sebesar 35.000 MW.
2 APBN 2020 dipaparkan pada bulan Oktober 2019, jauh sebelum krisis COVID-19.

http://www.iisd.org/gsi/


Risalah Kebijakan Energi Indonesia: Juli 2020

4IISD.org/gsi    

1.1 Evolusi Subsidi Energi
Dalam hal subsidi energi, dukungan fiskal secara langsung berkurang drastis di tahun-tahun awal 
masa jabatan Presiden Joko Widodo, namun jumlahnya kembali meningkat di akhir masa jabatan 
pertamanya. Subsidi listrik dan LPG menunjukkan tren peningkatan pada akhir masa jabatan pertama, 
sementara pemberlakuan kembali penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2018 
(Presiden Republik Indonesia, 2018) dan pembekuan harga bahan bakar pada masa pemilu 2019 
telah mengembalikan subsidi total ke angka setara dengan pada tahun 2015. Peningkatan subsidi LPG 
selama 3 tahun terakhir dipicu oleh tren kenaikan harga gas internasional. 

Alokasi subsidi energi untuk tahun fiskal (FY) 2020 lebih rendah dibandingkan angka outlook 
2019 (Sembiring, 2019) (lihat Tabel 1 dan Gambar 1). Proyeksi subsidi energi 2020 mengantisipasi 
harga minyak internasional yang lebih rendah, kampanye intensif untuk penggunaan campuran 
minyak sawit domestik sebagai bahan bakar transportasi, serta kebijakan yang ditetapkan untuk 
meningkatkan akurasi distribusi LPG bersubsidi. Porsi terbesar dukungan fiskal pemerintah kepada 
BUMN dialokasikan untuk PT PLN sebagai perusahaan listrik negara, yang mencerminkan fokus 
pembangunan pemerintah untuk mewujudkan agenda 35.000 MW kapasitas terpasang pada tahun 
2029 di Indonesia. Suntikan modal dari perbendaharaan negara ini diperkirakan berjumlah sekitar 
Rp6,5 triliun pada tahun 2019, disertai alokasi tambahan sebesar Rp5 triliun untuk tahun fiskal 
2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun, terdapat risiko dalam alokasi ini, 
karena situasi saat ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan permintaan listrik yang dapat 
menyebabkan pembayaran tambahan untuk kapasitas maupun aset terdampak (detil lebih lanjut 
dipaparkan pada Bagian 2).

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi dan subsidi energi Indonesia

Harga minyak dan nilai tukar mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui dua cara: pertama, nilai 
aktual subsidi energi (karena harga impor minyak dan LPG dan kontrak dengan produsen listrik swasta 
[IPP] dinegosiasikan dalam USD), dan kedua, pada pendapatan BUMN Indonesia, PT Pertamina, 
yang mengekspor komoditas-komoditas ini ke pasar internasional. Dalam banyak kasus, naiknya harga 
minyak dan melemahnya rupiah (lihat Gambar 2) akan mengakibatkan tekanan pada neraca fiskal, 
karena di sisi lain Indonesia juga memasok sebagian besar kebutuhan energi domestiknya dengan 
impor.
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Gambar 2. Harga minyak dan nilai tukar

Sumber: Indexmundi, 2020a; Government of Indonesia, 2018; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 
2020; OFX.com, 2020.

1.2 COVID-19 dan Prospek Energi
Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada penjualan dan pendapatan semua jenis komoditas 
energi di Indonesia. Penjualan bahan bakar menurun drastis akibat kebijakan pembatasan perjalanan 
dan pembatasan sosial, sementara sektor listrik akan terdampak oleh pelambatan ekonomi secara 
keseluruhan selama krisis ini. Krisis ini juga berdampak pada sisi hulu dan investasi sektor energi, yang 
mempengaruhi operasi dan mengancam masa depan berbagai proyek energi di Indonesia.

Kombinasi dampak COVID-19 dan jatuhnya harga energi telah memaksa PT Pertamina untuk 
menyesuaikan outlook bisnisnya pada tahun 2020. Pendapatan perusahaan diperkirakan akan 
berkurang sebesar 38-45% (Ramli, 2020b). Penjualan bahan bakar rata-rata di tingkat nasional telah 
jatuh sebesar 35% sejak diberlakukannya pembatasan sosial pada bulan Maret 2020, dibandingkan 
dengan rata-rata penjualan dua bulan biasanya. Penjualan BBM menurun hingga 60%, khususnya 
di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung (R. J. Akbar, 2020). Krisis ini juga diperkirakan akan 
berdampak besar pada PT PLN sebagai BUMN listrik Indonesia yang kondisi keuangannya menjadi 
semakin parah dari yang sebelumnya memang sudah lemah.

Bahan bakar pesawat mengalami pukulan terbesar dengan penurunan penjualan sebesar 45%, diikuti 
dengan penurunan penjualan bensin sebesar 17% dan solar sebesar 8% (Pertamina, 2020b); sementara 
itu, penjualan LPG bersubsidi perlahan meningkat sebesar 0,7% pada bulan Maret 2020 (Ramli, 
2020a). Angka-angka ini menunjukkan gambaran singkat tentang efek pandemi COVID-19 pada 
perekonomian Indonesia. Peningkatan penjualan LPG berkurang karena periode ini bertepatan dengan 
bulan suci Ramadan, yaitu ketika konsumsi komoditas makanan dan masakan umumnya memuncak 
(Utami, 2020b). 

PT Pertamina juga telah mengurangi kapasitas kerja pengilangannya karena penurunan permintaan 
dan berencana untuk menutup salah satu dari pengilangannya yang tertua di Balikpapan pada bulan 
Mei 2020 (Utami, 2020a). Impor bahan bakar telah turun drastis sebesar lebih dari separuh, yaitu dari 
sekitar 333.333 barel per hari menjadi 100.000–150.000 barel per hari (Reuters, 2020).
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Reformasi subsidi energi pada 2015 telah menghemat sekitar US$15 miliar anggaran publik per 
tahun. Pengurangan subsidi energi (yang kembali meningkat secara signifikan pada 2019) tidak akan 
berdampak signifikan pada pertumbuhan PDB dibandingkan dengan kebijakan serupa di awal 2015, 
karena ruang fiskal yang dapat dibebaskan dari pengurangan subsidi energi saat ini relatif lebih kecil. 
Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi situasi krisis COVID-19 dan sesudahnya, Indonesia memerlukan 
reformasi struktural yang mengubah prioritas belanja negara dalam pengertian lebih luas, serta 
mengurangi ketergantungan besar Indonesia pada bahan bakar fosil.

http://www.iisd.org/gsi/
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2.0 Risalah Kebijakan Energi

2.1 Bahan Bakar Transportasi
Secara tradisional, subsidi bahan bakar transportasi mencakup bensin, solar, dan minyak tanah. Sejak 
tahun 2015 telah dilakukan reformasi subsidi bensin, dan hanya subsidi untuk solar dan minyak tanah 
yang dipertahankan, sementara kesenjangan harga bensin ditanggung oleh PT Pertamina. Tabel 2 
memaparkan harga pada 21 April 2020; harga bahan bakar bersubsidi (yang ditandai dengan *) di 
bawah ini adalah harga-harga yang telah diberlakukan sejak 1 April 2016 (Jakarta Post, 2017).

Tabel 2. Harga bahan bakar Indonesia (per 21 April 2020)

Jenis/merk bahan bakar Harga (Rp/liter)

Premium (bensin, RON 88)* 6.450

Pertalite (bensin, RON 90) 7.650

Pertamax (bensin, RON 92) 9.000

Pertamax Turbo (bensin, RON 98) 9.850

BioSolar* (solar, CN 48) 5.150

Dexlite (solar, CN 51) 9.500

Pertamina Dex (solar, CN 53) 10.200

Minyak tanah bersubsidi** 2.500

Minyak tanah non-subsidi** 10.200 – 11.770

Shell Regular (RON 90) 9.075

Shell Super (RON 92) 9.125

Shell V-Power (RON 95) 9.650

Shell Diesel 9.850

Total Performance 90 9.075

Total Performance 92 9.125

Total Performance 95 9.650

Total Performance Diesel 10.150

Keterangan: * mengindikasikan jenis bahan bakar bersubsidi ** Harga minyak tanah per Februari 2020 

Sumber: Pertamina, 2020a; Purnomo, 2020.

Bahan bakar bersubsidi di Indonesia dijual dengan harga yang seragam di seluruh Indonesia. Untuk 
mengevaluasi perubahan nilai subsidi sejak reformasi tahun 2015, kami membandingkan nilai subsidi 
resmi pada tahun fiskal 2015 dengan angka terbaru yang telah terkonfirmasi, yaitu tahun fiskal 2018. 
Subsidi solar sebesar Rp35,50 triliun pada tahun 2018, meningkat dari Rp20,48 triliun pada tahun 
2015. Subsidi minyak tanah sebesar Rp3,37 triliun pada tahun 2018, meningkat dari Rp3,05 triliun 
pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan kenaikan harga minyak internasional (lihat Gambar 2) 
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dan kenaikan konsumsi bahan bakar. Volume total minyak tanah dan solar bersubsidi meningkat dari 
14,9 juta kiloliter pada tahun 2015 menjadi 16,1 juta kiloliter pada tahun 2018 (BPH Migas, 2020).

Subsidi bensin berjumlah Rp11,19 triliun pada 2015, dan sejak saat itu, kesenjangan harga antara 
harga bensin domestik dan harga internasional tidak lagi dicatat sebagai subsidi di APBN. Namun 
demikian, PT Pertamina diinstruksikan untuk menjual bensin Premium (RON 88) dengan harga tetap 
Rp6.450 per liter, sementara harga minyak di pasar internasional terus berubah sejak tahun 2015 - 
hingga munculnya wabah COVID-19. Karena biaya subsidi bensin tidak lagi dicatat dalam APBN, 
catatan mengenai subsidi bensin di Indonesia perlu dirujuk pada laporan penjualan bensin di dalam 
laporan keuangan PT Pertamina. Pernyataan PT Pertamina secara konsisten menunjukkan bahwa 
penjualan produk ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pada September 2017, PT Pertamina 
mengumumkan kerugian sebesar Rp12 triliun (USD95 juta) dari penjualan bahan bakar bersubsidi di 
harga yang ditetapkan pemerintah. Pada April 2018, Direktur Pemasaran PT Pertamina, Muhammad 
Iskandar, menjelaskan bahwa Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp5,5 triliun dari penjualan Solar 
dan Premium sepanjang bulan Januari dan Februari 2018 saja (Yasmin, 2018). Laba bersih perusahaan 
jatuh dari USD3,15 miliar pada tahun 2016 menjadi USD2,4 miliar pada tahun 2017 (Yasmin, 2018) 
menjadi USD2,5 miliar pada tahun 2018, dan diperkirakan akan jatuh ke USD2,1 miliar pada tahun 
2019 (Antara, 2020).

Catatan keuangan PT Pertamina saat ini adalah sumber utama yang digunakan untuk mengikuti 
perkembangan subsidi bahan bakar Indonesia. Catatan-catatan tersebut berguna dalam memahami 
kondisi mekanisme subsidi bahan bakar di Indonesia saat ini. Setelah dipraktekan selama bertahun-
tahun, pimpinan PT Pertamina sepertinya mulai bisa menerima kenyataan akan adanya tanggungan 
subsidi implisit dari penjualan bensin. Meskipun secara kontradiktif, Presiden Joko Widodo terus 
mendorong PT Pertamina untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, yang tercermin di 
dalam kampanye penggunaan campuran minyak sawit pada produk diesel PT Pertamina (BioSolar).

Menyusul penurunan harga minyak, berbagai pihak telah mendorong pemerintah untuk melakukan 
penyesuaian dengan menurunkan harga bahan bakar. Presiden Joko Widodo sendiri telah meminta para 
pejabat negara untuk memantau secara seksama pergerakan harga minyak dan menghitung dampak 
penurunan ekonomi, khususnya bagi bahan bakar yang bersubsidi maupun non-subsidi. Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani, juga mengisyaratkan bahwa akan ada pengurangan subsidi bahan bakar tahun 
ini akibat jatuhnya konsumsi bahan bakar di sepanjang krisis COVID-19 dan juga rendahnya harga 
minyak. “Informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga menunjukkan bahwa konsumsi 
bahan bakar telah jatuh signifikan, sehingga tentu saja subsidi bahan bakar kita juga akan diturunkan,” 
Sri Mulyani menjelaskan pada April lalu (Umah, 2020c).

PT Pertamina mengakui pada awal April 2020 bahwa sejauh ini, mereka belum berencana untuk 
mengurangi harga bahan bakar di tengah jatuhnya harga minyak. PT Pertamina memproyeksikan akan 
terjadinya penurunan pendapatan sebesar 38–45% dibandingkan tahun lalu, dan juga ketidakmampuan 
memenuhi target-target di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2020. Penurunan 
pendapatan tajam ini disebabkan penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar 
AS, tanpa memperhitungkan potensi penurunan harga bahan bakar. Oleh karena itu, jika kemudian 
harga bahan bakar menurun, pendapatan PT Pertamina diperkirakan akan turun lebih daripada yang 
telah diumumkan (Ramli, 2020b).

Sebelumnya, Direktur Pelaksana (Managing Director) PT Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan 
bahwa pertimbangan utama mereka untuk tidak menurunkan harga bahan bakar adalah karena mereka 
harus mengikuti rumus harga yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Pertimbangan kedua adalah 
kewajiban mereka untuk membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
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Migas yang tidak semurah harga minyak mentah impor. Nicke juga menjelaskan bahwa pendapat 
penjualan PT Pertamina menurun sebesar 24% pada akhir Maret lalu akibat penurunan konsumsi yang 
disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Umah, 2020b).

Formula harga bahan bakar yang direvisi oleh Menteri ESDM yang baru, Arifin Tasrif, juga 
memainkan peran dalam peningkatan subsidi tersembunyi yang harus ditanggung PT Pertamina. 
Arifin membatalkan Peraturan Menteri ESDM sebelumnya, yaitu No. 187K/10/MEM/2019 
yang ditandatangani pada 7 Oktober 2019 oleh Menteri ESDM sebelumnya, Ignasius Jonan, dan 
menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 62K/MEM/2020 tanggal 28 Februari 2020. Peraturan-
peraturan baru ini sangat berbeda dari kebijakan sebelumnya. Sebagai contoh, waktu untuk 
menetapkan parameter bulan berjalan dalam formulasi harga jual bahan bakar menjadi setiap dua bulan 
sekali, sementara sebelumnya sebelumnya adalah satu bulan sekali. Formula penetapan harga sendiri 
juga telah diubah.

Dengan peraturan baru ini, menurut mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, masyarakat akan menyaksikan turunnya 
harga bahan bakar pada bulan Mei dan Juni 2020 [harga BBM Indonesia direvisi pada Augustus 2020, 
ed.]. Dengan asumsi bahwa nilai tukar rupiah pada bulan April 2020 adalah 15.800/US$, Mean of 
Platts Singapore (MOPS) sebesar US$35 per barel, dan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$27 
per barel, hasil dari formula harga bahan bakar ini akan menjadi Rp5.650 per liter untuk Pertamax 
pada bulan Juni 2020 (Saputro, 2020). Meskipun belum ada tanda-tanda terjadinya penyesuaian 
harga bahan bakar, PT Pertamina telah memberikan potongan harga sebesar 30 persen dalam bentuk 
cashback untuk Pertamax dan Dex Series pada 27 April 2020 - 23 Mei 2020 untuk beberapa jenis 
pelanggan (C. Akbar, 2020).

Implementasi penetapan harga berbasis formula yang lebih aktif dipandang sebagai awal kebangkitan 
kembali diskusi pembuatan kebijakan di Indonesia setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi dan 
pembekuan harga pada masa pemilu, yang berdampak tidak hanya pada PT Pertamina, namun seluruh 
pengecer bahan bakar ritel swasta di Indonesia seperti Shell dan Total. Kementerian ESDM telah 
menghitung paket harga baru untuk merespons

 jatuhnya harga minyak pada beberapa bulan terakhir. Inisiatif ini bertepatan dengan munculnya wabah 
COVID-19 di Indonesia, dan perubahan harga tersebut kemungkinan akan diumumkan dalam waktu 
dekat.

2.2 LPG
Subsidi LPG memberikan beban yang signifikan pada APBN Indonesia. Setelah pemotongan subsidi 
bahan bakar yang besar pada tahun 2015, LPG menjadi komponen subsidi bahan bakar terbesar 
di Indonesia (lihat Tabel 1). Nilai subsidi LPG meningkat dari Rp25,87 triliun pada tahun 2015 
menjadi Rp58,14 triliun pada tahun 2018, yang sebagian besar didorong peningkatan permintaan 
dan harga internasional. Untuk tahun 2020, pemerintah memperkirakan bahwa angka ini akan turun 
menjadi Rp50,6 triliun, menyusul merosotnya harga gas di pasar internasional. Volume LPG subsidi di 
Indonesia sendiri terus meningkat secara konsisten dari 5,6 juta ton pada tahun 2015 menjadi 6,5 juta 
ton pada tahun 2018, dan berpeluang mencapai sekitar 7 juta ton pada tahun 2020 (Line Today, 2020; 
Sembiring, 2019).

Sebagaimana bahan bakar cair, subsidi LPG di Indonesia rentan terhadap harga energi internasional 
dan nilai tukar, mengingat sekitar 70% pasokan LPG Indonesia adalah impor (Arvirianty, 2018; 
Kementerian ESDM, Republik Indonesia, 2019).
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Diskusi mengenai reformasi subsidi LPG yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini berfokus pada 
perbaikan akurasi penargetan untuk membatasi jumlah penerima subsidi berdasarkan jumlah rumah 
tangga di basis data rumah tangga miskin Indonesia. Mekanisme subsidi LPG baru diharapkan akan 
menggunakan teknologi identifikasi biometrik dan integrasi sektor perbankan dengan sistem jaminan 
sosial Indonesia. Rencana ini telah dipersiapkan bertahun-tahun, namun urung dijalankan karena 
tidak mendapat persetujuan dan kendala dalam pelaksanaan uji coba. Uji coba tersebut akhirnya 
dilaksanakan pada pertengahan 2019, dengan hasil yang berpotensi diperluas ke tingkat nasional 
(Issetiabudi, 2019).

Gambar 3. Harga gas alam internasional, 2015–2019

Sumber: Indexmundi, 2020b.

Tantangan utama dalam reformasi subsidi LPG di Indonesia berada pada kemampuan untuk 
mentransformasi subsidi menjadi tunjangan jaminan sosial. Begitu transformasi ini selesai, subsidi LPG 
hanya dapat diakses oleh warga yang terdaftar di basis data kemiskinan Indonesia. Hal ini diharapkan 
dapat menurunkan jumlah penerima dari sekitar 57 juta rumah tangga menjadi 31,4 juta rumah tangga 
(Citra, 2020). Tantangan kedua pada rencana ini adalah bagaimana menjamin partisipasi aktif dari 
pemerintah-pemerintah daerah dan menjalankan sistem monitoring yang responsif untuk membantu 
mengatasi hambatan dalam melaksanakan proyek ini pada tahap awal. Faktor penting ketiga adalah 
memastikan adanya strategi informasi publik nasional, karena mekanisme subsidi baru ini akan 
menggunakan teknologi dan prosedur baru yang cukup kompleks untuk untuk mendistribusikan LPG 
secara tepat.

2.3 Batu Bara
Batu bara selalu memainkan peran penting dalam pembangkit listrik di Indonesia, dan menurut 
perkiraan pemerintah, batu bara masih akan memainkan peranan penting selama beberapa puluh tahun 
ke depan. Batu bara diharapkan akan mengisi 57% dari rencana 35.000 MW. Terlepas dari dampak 
negatifnya terhadap lingkungan dan iklim, industri batu bara Indonesia memperoleh subsidi yang dapat 
menjadi insentif untuk menggunakan batu bara dalam beberapa dekade ke depan.
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Sejak pandemi COVID-19, volume dan harga batu bara jatuh secara signifikan, yang juga 
mempengaruhi ekspor Indonesia. Kementerian ESDM mencatat adanya penurunan pada harga batu 
bara acuan (HBA) Indonesia pada April 2020. Hal ini disebabkan berkurangnya konsumsi listrik di 
negara-negara yang terdampak COVID-19, yang mengakibatkan turunnya permintaan terhadap batu 
bara di negara-negara tersebut, mengakibatkan kelebihan batu bara secara global. HBA pada April 
adalah sebesar US$65,77 per ton, atau turun sebesar US$1,31 dibandingkan pada Maret (Fajar, 2020). 
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, ekspor Indonesia pada Januari dan Februari mencapai 
40,94 juta ton, atau turun sebesar 44,35% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 73,57 
juta ton. Pada 27 Maret 2020, ekspor batu bara mencapai 48,53 juta ton. Pada kuartal pertama tahun 
lalu, ekspor batu bara mencapai 115,14 juta ton (Petriella, 2020a).

Sebelumnya pada Maret 2020, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 
7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian 
hukum dan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, 
menyederhanakan birokrasi dan perizinan, serta mendorong perkembangan eksploitasi mineral dan 
batu bara. Pada intinya, peraturan ini menyederhanakan birokrasi dan perizinan serta memberikan 
kepastian hukum dalam hal prosedur untuk permohonan perpanjangan kontrak (Andi, 2020b).

Sementara itu, sejumlah organisasi non-pemerintah lingkungan memandang diterbitkannya Peraturan 
Menteri ESDM No. 7/2020 ini sebagai indikasi bahwa komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi 
karbon sebesar 29% pada tahun 2030 perlu dipertanyakan. Peraturan ini dipandang memberikan 
berbagai insentif dan kemudahan melakukan usaha untuk menjalankan lebih banyak kegiatan batu bara 
di Indonesia, yang akan semakin memicu pelepasan karbon lebih banyak lagi. Peraturan ini juga sangat 
kontroversial, karena adanya beberapa pasal di dalamnya yang bertentangan dengan UU Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara (UU No.4/2009). Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 menyatakan bahwa 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan khusus untuk memperpanjang secara 
otomatis Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin 
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)—meskipun UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) menyatakan 
bahwa perusahaan tidak bisa mendapatkan perpanjangan otomatis (Wijaya, 2020). Namun, juru bicara 
ESDM menyatakan bahwa hak khusus di dalam klausul Kementerian ESDM tersebut merupakan 
hal baru karena sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 50/2018 [Pasal 43A] 
dan Peraturan Menteri ESDM No. 51/2018 [Pasal 110A]. Akibat kontradiksi ini, Koalisi Masyarakat 
Minerba melaporkan Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada Ombudsman Republik Indonesia atas 
dugaan maladministrasi dalam penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 (Agung, 2020a).

Forum Pertambangan dan Energi Indonesia pada bulan Maret mengatakan bahwa insentif dalam 
bentuk pengurangan royalti sangat mendesak dibutuhkan oleh para pengusaha batu bara di tengah 
pandemi COVID-19, mengingat produksi dan ekspor komoditas batu bara di Indonesia sangat 
terdampak oleh pandemi ini. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia menambahkan pertambangan 
batu bara ke daftar sektor usaha yang layak menerima insentif fiskal untuk mengurangi dampak 
COVID-19 pada perekonomian melalui paket stimulus fiskal Volume II. Industri pertambangan dan 
batu bara adalah sebagian dari sektor-sektor usaha yang ditetapkan akan menerima paket ini. Empat 
jenis insentif yang ditawarkan di dalam paket ini adalah: pembebasan pajak impor selama 6 bulan, 
pengurangan pajak pendapatan sebesar 30% selama 6 bulan, pajak pendapatan pribadi yang ditanggung 
oleh pemerintah, dan percepatan restitusi dengan batas dinaikkan menjadi sebesar Rp5 miliar 
(Kurniati, 2020).
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2.4 Ketenagalistrikan
Rencana untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia ditetapkan berdasarkan program 35.000 MW dan 
mendukung “program jalur cepat” untuk menambahkan kapasitas yang diharapkan. Lima puluh tujuh 
persen kapasitas tambahan total dari program 35.000 MW berasal dari batu bara. Di saat yang sama, 
Indonesia masih mempertahankan target sebesar 23% energi baru dan terbarukan di bauran energi 
nasional pada tahun 2025. Target ini memerlukan penambahan energi terbarukan yang signifikan di 
sektor pembangkit listrik. Padahal, Indonesia saat ini masih belum berada di jalur yang seharusnya 
untuk memenuhi target ini (Suharsono et al., 2019). Untuk mempercepat pengembangan energi 
terbarukan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, telah mengumumkan rencana 
untuk mempensiunkan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dan menggantinya dengan 
pembangkit listrik energi terbarukan. Konversi akan dilaksanakan untuk pembangkit listrik tenaga 
diesel (PLTD) yang telah berusia lebih dari 15 tahun, dan juga pembangkit listrik batu bara (PLTU) 
dan pembangkit listrik gas dan uap (PLTGU) yang telah berusia lebih dari 20 tahun (Wicaksono, 
2020).

COVID-19 telah mempengaruhi penawaran dan permintaan listrik. Sejak terjadinya pandemi, 
permintaan listrik dari sektor komersial di Jakarta telah jatuh sebesar 11,38%, sektor industri jatuh 
sebesar 15,81%, dan sektor rumah tangga meningkat sebesar 4,73% (Bisnis.com, 2020). PT PLN 
memproyeksikan bahwa beberapa proyek konstruksi 35.000 MW akan terhambat akibat dampak krisis 
COVID-19, karena PT PLN akan memprioritaskan untuk meneruskan proyek-proyek bernilai tinggi 
di masa pandemi. Namun, PT PLN belum menjelaskan apa saja proyek yang terhambat dan hanya 
mengkonfirmasi bahwa proyek-proyek yang sudah berjalan tahun ini harus diselesaikan (Setiawan, 
2020).

Perkembangan ini dapat mempengaruhi rencana pemerintah untuk melakukan penggantian pembangkit 
listrik. Berdasarkan inventaris PT PLN, saat ini terdapat 2.246 PLTD (dengan kapasitas total sebesar 
1,78 GB), 23 PLTU (batu bara) (dengan kapasitas terpasang total sebesar 5,6 GW), dan 46 PLTGU 
(gas) (dengan kapasitas terpasang total sebesar 5,9 GW) yang dimasukkan ke daftar konversi ke energi 
terbarukan.3 Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai 23% energi terbarukan 
di bauran energi nasional pada tahun 2025. Berdasarkan data dari ESDM, target tambahan kapasitas 
pembangkit listrik energi terbarukan pada tahun 2025 adalah 17,4 GW, dengan nilai investasi sekitar 
US$41,2 miliar. Nilai investasi ini dapat dijabarkan menjadi US$17,45 miliar untuk pembangkit listrik 
tenaga panas bumi, US$14,58 untuk pembangkit listrik hidro dan mikro-hidropower, US$1,69 miliar 
untuk pembangkit listrik surya dan bayu, US$1,37 miliar untuk bioenergi, dan US$0,26 miliar untuk 
pembangkit listrik hibrid (Mulyana, 2020).

Untuk merespons hal ini, Presiden Direktur PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan bahwa PT 
PLN masih meninjau rencana ini. Meskipun masih berkomitmen untuk mendorong peningkatan porsi 
energi terbarukan PT PLN, alternatif terbaik saat ini adalah mengganti PLTD dengan pembangkit 
listrik gas atau gasifikasi batu bara. Saat ini, PT PLN sedang dalam proses mengkonversi 52 PLTD 
menjadi gas. PT PLN akan mencari alternatif energi terbarukan untuk PLTD-PLTD lain yang tidak 
dapat dikonversi menjadi gas, khususnya yang terletak di wilayah terpencil (Umah, 2020a).

Namun, rencana Kementerian ESDM untuk menutup setidaknya 5,6 GW pembangkit listrik batu bara 
tampak bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 yang memberikan insentif luar 
biasa kepada industri batu bara, dan juga rencana pemerintah pusat untuk mengurangi ekspor batu 
bara sambil meningkatkan konsumsi domestik. Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 dan rencana 
untuk mengurangi ekspor batu bara akan menimbulkan surplus stok batu bara di Indonesia. Di saat 
yang sama, ESDM juga berencana mengurangi proporsi batu bara secara signifikan dari bauran energi. 

3 Tanggal tenggat untuk konversi ini belum diumumkan.
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Meskipun insentif yang diberikan kepada produsen batu bara melalui Peraturan Menteri ESDM No. 
7/2020 mendorong gasifikasi batu bara untuk mengurangi impor LPG, sejauh ini industri swasta masih 
sangat enggan berinvestasi pada gasifikasi batu bara karena biaya investasinya yang tinggi.

Sebagai respons terhadap dampak pandemi pada permintaan listrik dan kesulitan PT PLN dalam 
menyerap listrik dari pembangkit listrik yang masih berproduksi, ESDM meneliti kemungkinan 
untuk menegosiasi ulang kontrak-kontrak PT PLN dengan berbagai produsen listrik swasta (IPP). 
ESDM saat ini sedang melakukan studi tentang opsi ini, sambil melakukan penyesuaian dengan 
proyeksi pertumbuhan listrik. Proyeksi pertumbuhan listrik saat ini dihitung berdasarkan asumsi 
pertumbuhan ekonomi 6–7%, sementara Menteri Keuangan mengatakan bahwa skenario terburuk 
dari wabah COVID-19 ini adalah turunnya pertumbuhan ekonomi hingga -0,4% pada tahun 2020 
(Agung, 2020b). Hal ini menunjukkan penurunan yang sangat besar pada permintaan listrik, dan juga 
penurunan pendapatan penjualan PT PLN, dan pada akhirnya, kemampuan mereka untuk membayar 
IPP. Klausul pembayaran kapasitas dalam perjanjian pembelian listrik juga menyiratkan bahwa PT 
PLN harus membayar denda jika tidak dapat membeli listrik sesuai yang disepakati di dalam kontrak.

Selain meninjau kontrak yang masih berjalan, laporan terbaru dari Institute for Energy Economics 
and Financial Analysis (IEEFA) juga menyarankan agar pemerintah meninjau keseluruhan proyek 
35.000 MW tersebut,4 yang diperkirakan akan menambah beban keuangan PT PLN di tengah pandemi 
COVID-19 (Brown, 2020). Bahkan sebelum pandemi, IEEFA memperkirakan bahwa berdasarkan 
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 menunjukkan bahwa pada tahun 
2021, 23.000 MW dari program 35.000 MW akan mulai aktif (Petriella, 2020b). Jika permintaan 
tidak meningkat dan prospek pertumbuhan yang turun menjadi kenyataan, kapasitas baru ini akan 
menambahkan beban pada keuangan PT PLN karena pembayaran kapasitas terkontrak dengan IPP.  
Dalam skenario ini, renegosiasi kontrak baru dan pembatalan proyek yang belum terealisasi (khususnya 
PLTU skala besar di Jawa) harus dipertimbangkan. IEEFA menjelaskan lebih lanjut bahwa subsidi 
dan insentif fiskal bagi PT PLN pada 2020 dan 2021 akan meningkat hingga 85%, atau Rp55 triliun,  
mengingat pembayaran PLN kepada IPP5 pada tahun 2021 akan menjadi pengeluaran terbesarnya, 
dengan nilai total sebesar Rp119,8 triliun (US$7,2 miliar) dalam kondisi saat ini. Ini belum mencakup 
beban tambahan dari pelemahan nilai rupiah terhadap dollar AS, mengingat 80% pengeluaran dan 
pembayaran utang PT PLN adalah dalam US$ (Brown, 2020).

4 Rencana ini dibagi menjadi dua fase. Jangka pendek di sini adalah hingga tahun 2029, sementara tenggat waktu 
akhirnya diundur hingga tahun 2049.
5 Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari apakah listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan atau 
tidak, ada pembayaran minimal yang harus dibayarkan oleh PLN kepada IPP.
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Kotak 1. Listrik gratis sebagai upaya penanggulangan 
pandemi COVID-19

Sebagai salah satu upaya untuk merespons pandemi ini, pemerintah meluncurkan 
program listrik gratis PT PLN untuk beberapa kategori pelanggan. Kebijakan ini 
diambil sebagai salah satu langkah untuk mengurangi dampak ekonomi wabah 
COVID-19. Gelombang pertama stimulus tarif listrik dilaksanakan dalam bentuk 
penghapusan tagihan listrik sepanjang bulan April hingga Juli 2020 dengan 
kemungkinan perpanjangan untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan diskon 
50% untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi. Pemerintah telah 
mengalokasikan Rp 3,5 triliun pada 3 bulan pertama dilaksanakannya kebijakan ini 
(Aini, 2020). Gelombang kedua stimulus tarif listrik ini adalah penghapusan tarif 
selama 6 bulan (dari Mei hingga Oktober 2020) bagi kategori pelanggan bisnis 
kecil 450 VA (B1) dan industri kecil (I1) (Idris, 2020).

2.4.1 Energi Terbarukan
Sejak tahun 2015, investasi energi terbarukan telah mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019, 
hanya US$1,5 miliar dari target investasi sebesar US$1,8 miliar yang berhasil dicapai. Sepanjang tahun 
2015–2019, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan (on-grid dan off-grid) hanya meningkat 
sebesar 1,6 GW atau 11% dari total kapasitas terpasang tambahan pembangkit listrik sebesar 15,5 GW, 
yang jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode 2010–2014 (Institutes for Essential Services 
Reform, 2020).

Pada 24 Februari 2020,6 ESDM menerbitkan Peraturan Menteri No. 4/2020 yang berdampak pada 
sumber energi terbarukan. Peraturan ini adalah amandemen kedua terhadap Peraturan Menteri ESDM 
No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Pasokan Listrik. Peraturan ini 
disusun bersama dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan datang yang mengatur tentang 
tarif listrik dari sumber terbarukan. Peraturan Menteri ESDM baru No. 4/2020 ini diharapkan akan 
mengatasi sejumlah hambatan regulasi yang terkait dengan pembangkit listrik energi terbarukan serta 
mendorong investasi. Salah satu perubahan terpenting yang ada di dalam peraturan ini adalah skema 
Build Own Operate Transfer (BOOT) untuk seluruh jenis pembangkit listrik energi terbarukan (Andi, 
2020c). Hal ini dapat dipandang sebagai perkembangan positif, karena sekarang IPP dapat memiliki 
seluruh aset proyek dan tidak perlu lagi memindahtangankan proyek-proyek tersebut kepada PT PLN 
pada akhir periode kerja sama, sehingga membantu mengatasi isu kelayakan perbankan (bankability) 
yang sering dihadapi sebagian besar proyek energi terbarukan. Peraturan ini juga memberikan peluang 
bagi proyek-proyek yang saat ini masih dalam pengembangan untuk berpindah dari skema BOOT 
menjadi Build Own Operate (BOO).

Perkembangan positif lainnya dari peraturan baru ini adalah peraturan ini membuat proses pengadaan 
lebih jelas bagi proyek energi terbarukan: proses seleksi langsung harus selesai dalam waktu 180 hari, 
sementara proses penunjukan langsung harus selesai dalam waktu 90 hari.

Meskipun telah terdapat sejumlah perkembangan positif dari revisi ini, Peraturan Menteri No. 4/2020 
masih belum mengatasi hambatan utama dalam menarik investor, yaitu tarif listrik (Suharsono, 2020). 
Peraturan baru ini masih menggunakan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) yang sangat terpengaruh 
oleh penggunaan batu bara murah di pembangkit listrik sebagai dasar tarif listrik. Namun, diperkirakan 
bahwa Peraturan Presiden mendatang akan mengatasi isu terkait tarif energi terbarukan (Andi, 2020a).

6 Kebijakan ini diterbitkan sebelum krisis COVID-19.
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Kotak 2: Dukungan energi surya sebagai rencana pemulihan 
hijau pasca-COVID-19

Kementerian ESDM telah mengidentifikasi sejumlah dampak pandemi yang dapat 
mempengaruhi industri energi terbarukan, yang sebagian besar terkait investasi. 
Kementerian ESDM memperkirakan bahwa banyak proyek yang akan mengalami 
kenaikan biaya akibat penundaan proyek, yang akan menyebabkan peningkatan 
biaya overhead dan nilai suku bunga. Isu lain yang dihadapi meliputi rendahnya 
permintaan listrik, pembatasan mobilitas manusia dan logistik, dan penundaan 
penyaluran dana dari lembaga keuangan akibat ketidakpastian proyek.

Untuk memitigasi isu-isu ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif 
untuk industri energi terbarukan dalam bentuk insentif pajak (pembebasan pajak 
pertambahan nilai dan pajak pendapatan bagi pengembang energi terbarukan) 
serta stimulus lain, seperti penundaan cicilan utang, peningkatan harga yang 
lebih rendah untuk proyek-proyek energi terbarukan, serta penyesuaian ketentuan 
pengadaan, seperti relaksasi tanggal operasi komersial dan pembebasan dari 
penalti (EBTKE, 2020). 

2.4.2 Rencana Restrukturisasi Usaha PT PLN
PT PLN menerima porsi terbesar dukungan fiskal pemerintah untuk BUMN, yang sebagian besar 
untuk mendukung pencapaian rencana 35.000 MW. Subsidi listrik selama ini relatif stabil, walaupun 
dengan sejumlah variasi. Namun, pertumbuhan yang rendah dan penurunan permintaan listrik akibat 
COVID-19 tetap berdampak pada keuangan PT PLN.

Kementerian ESDM telah meminta PT PLN untuk lebih berfokus meningkatkan penjualan listrik di 
tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan akan terus melambat.7 Selain itu, PT PLN 
juga diharapkan dapat memperkuat transmisi dan distribusi, karena pembangunan infrastruktur 
adalah kunci untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan.8 Fakta bahwa CEO baru PT PLN, Zulkifli 
Zaini, memiliki latar belakang perbankan yang kuat menunjukkan bahwa pemerintah sedang berfokus 
meningkatkan kinerja keuangan PT PLN. Menurut laporan, PT PLN memiliki utang hingga Rp604,46 
triliun pada semester pertama 2019, atau meningkat sebesar 24% dibandingkan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya (Pramisti, 2019). Selain itu, rasio utang dengan pendapatan dan aset PT PLN 
juga telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Karenanya, dapat dipahami mengapa pemerintah 
mendorong PT PLN untuk berfokus pada peningkatan distribusi dan layanan, alih-alih membebani PT 
PLN dengan kewajiban membangun lebih banyak pembangkit baru (Wijayanto, 2019).

Pada konferensi pers di kantor kementerian, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa PT 
PLN harus membangun suatu ekosistem bisnis yang sehat dengan sektor swasta, SEO, dan perusahaan 
daerah untuk memproduksi listrik, sementara PT PLN sendiri harus berfokus pada distribusi (Afriyadi, 
2019).

Langkah ini tampak sejalan dengan temuan laporan IEEFA tahun 2019, yang menyatakan bahwa 
pembelian listrik PT PLN dari IPP meningkat 16% pada tahun 2018, dan kerugian operasional 

7 Pada saat makalah ini ditulis, pemerintah belum menetapkan seperti apa strategi aktual yang akan dijalankan. 
Tujuannya adalah memastikan bahwa sebagian listrik baru yang dibangkitkan dari program 35.000 MW yang 
sudah aktif akan diserap oleh industri dan BUMN.
8 PT PLN umumnya merevisi Rencana Umum Penetapan Tarif Listrik (RUPTL) setiap bulan Maret/April. 
Namun, sejak pembentukan kabinet baru dan pengangkatan CEO baru tahun lalu, belum ada revisi apapun pada 
RUPTL saat ini.
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sebelum subsidi pemerintah meningkat 75% di sepanjang tahun 2017 akibat kenaikan pembayaran 
bahan bakar dan IPP baru yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan unit yang lamban 
(Brown, 2019). Laporan ini memprediksi bahwa jika tidak ada langkah drastis yang diambil, kerugian 
operasional PLN akan meningkat lebih cepat dalam dua tahun ke depan, seiring dengan semakin 
banyaknya IPP batu bara baru yang diperkirakan akan mulai aktif (Brown, 2019).
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