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Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menga-
takan, anggaran subsidi listrik tahun 
depan sebesar Rp 61,7 triliun dengan 
asumsi kurs Rp 14.350, rata-rata harga 
minyak mentah Indonesia (Indonesian 
Crude Price/ICP) US$ 63 per barel, 
dan inflasi 3%. Asumsi ini juga meng-
hitung diberlakukannya subsidi tepat 
sasaran bagi masyarakat miskin dan 
rentan miskin untuk golongan pelang-
gan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. 

“Saat ini sedang pemadanan data 
pelanggan dan nomor induk kepen-
dudukan (NIK) dengan DTKS,” kata 
dia dalam rapat dengan Komisi VII 
DPR RI, Kamis (26/8). 

Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan PT PLN (Persero) Bob 
Saril mengungkapkan, pihaknya terus 
berkoordinasi untuk pemadanan data 
dengan Kementerian Sosial, termasuk 
bekerja sama dengan Direktorat Jen-
deral Kependukukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri un-
tuk sinkronisasi data NIK. Langkah 
ini bagian dari Strategis Nasional 
(Stranas) Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). “Untuk tahap III tahun 
2020 data sudah selesai dilakukan 
pemadanan per Juni 2021,” tuturnya.

Ditambahkannnya, untuk pelang-
gan 900 VA, pihaknya telah rampung 
memisahkan pelanggan subsidi dan 
nonsubsidi berdasarkan data DTKS. 
Jumlah pelanggan penerima subsidi ini 
tercatat sebanyak 7,95 juta pelanggan. 
Pemadanan data kini dilakukan untuk 
pelanggan 450 VA yang jumlah selu-
ruhnya sebanyak 24,17 juta pelanggan. 

“Saat ini 9,3 juta pelanggan 450 VA 
yang ada di DTKS. Ini kami koordi-
nasikan dengan Kemensos terkait 
dengan DTKS ini, perlu di-update lagi,” 

ungkap Bob. 
Hitungan subsidi listrik tahun de-

pan Rp 61,7 triliun disebutnya masih 
menghitung seluruh pelanggan 450 
VA. Namun, dirinya tidak dapat me-
mastikan realisasi subsidi setrum 
2022 bakal di bawah anggaran jika 
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran 
tersebut jadi dijalankan. “Belum tahu 
[apakah akan lebih rendah], karena 
data ini terus di-update,” tambahnya. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 
Rida Mulyana mengatakan, dengan 
dikeluarkannya sekitar 15,2 juta pelang-
gan 450 VA dari daftar penerima subsidi 
maka subsidi listrik tahun depan bisa 
lebih rendah dari yang dianggarkan. 
Penghematan subsidi listrik diperki-
rakan sekitar Rp 22,12 triliun. 

Pada tahun ini, Arifin melanjutkan, 
subsidi listrik dianggarkan sebesar 
Rp 59,26 triliun. Hingga Juni kemarin, 
realisasi subsidi murni dan diskon tarif 
mencapai Rp 24,8 triliun. “Sementara 

outlook sampai akhir tahun Rp 53,26 
triliun,” ujarnya. Hitungan subsidi 
tahun ini menggunakan asumsi kurs 
Rp 14.450 dan ICP US$ 55 per barel. 

Berdasarkan data Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF), subsidi listrik konsisten 
naik dari Rp 45,74 triliun di 2017 men-
jadi Rp 48,1 triliun di 2018, Rp 52,66 
triliun di 2019, dan mencapai Rp 61,1 
triliun di tahun lalu. Selain subsidi, 
pemerintah juga mengucurkan kom-
pensasi tarif listrik yang juga naik 
dari Rp 7,5 triliun di 2017 melejit ke 
Rp 23,17 triliun di 2018. Selanjutnya, 
kompensasi turun tipis menjadi Rp 
22,25 triliun di 2019 dan hanya Rp 17,9 
triliun di 2020. 

Sehingga, total subsidi dan kompen-
sasi listrik terus meningkat dari Rp 
53,24 triliun di 2017 menjadi Rp 71,27 
triliun di 2018, Rp 74,91 triliun di 2019, 
dan menyentuh Rp 79 triliun di 2020.

Subsidi LPG
Selain subsidi listrik, Arifin menam-

bahkan, penyaluran tepat sasaran juga 
akan dilakukan untuk gas minyak 
cair (liquefied petroleum gas/LPG) 
3 kilogram (kg). Penyaluran LPG 
bersubsidi tepat sasaran ini akan dija-
lankan dengan tetap memperhatikan 
daya beli masyarakat. Sama dengan 
subsidi listrik, subsidi LPG ini juga 
akan berbasis DTKS. 

“Pemerintah secara bertahap dan 
hati-hati akan laksanakan transfor-
masi subsidi menjadi subsidi berba-
sis penerima manfaat sesuai DTKS 
dengan pertimbangan ekonomi sosial 
masyarakat,” jelas dia. 

Meski demikian, pihaknya tetap 
mengusulkan kuota LPG bersubsidi 
ini lebih besar pada tahun depan. Usu-
lan ini mempertimbangkan realsiasi 
penyaluran hingga Juli lalu sebesar 
4,3 juta metrik ton dan outlook sampai 
akhir tahun 7,4 juta metrik ton. “Maka 
pemerintah usulkan volume LPG di 
2022 sebesar 8 juta metrik ton,” un-
gkap Arifin. Tahun ini, kuota LPG 3 kg 
ditetapkan sebesar 7,5 juta metrik ton. 

Terkait persiapan distribusi LPG 3 
kg sesuai DTKS, Sekretaris Perusa-
haan PT Pertamina Patra Niaga Putut 
Andriatno menuturkan, pihaknya me-
nunggu keputusan terkait mekanisme 
dan aturannya. Hal ini mengingat Per-
tamina hanyalah sebagai distributor 
bahan bakar jenis ini. 

“Pertamina saat ini mempersiapkan 
sarana distribusi dan ketersediaan 
LPG-nya, sarananya dengan Program 
One Village One Outlet,” kata dia. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) Tutuka 
Ariadji sempat mengungkapkan, sub-
sidi harga LPG tahun ini naik 63,4% 
dibandingkan dengan 2020. Harga 
keekonomian LPG termasuk margin 
tahun ini mencapai Rp 12 ribu per kg, 
sementara harga ecerannya hanya Rp 
4.250 per kg. Pada tahun ini, pagu ang-
garan subsidi LPG ditetapkan sebesar 
Rp 36,56 triliun.

Arifin Tasrif

Oleh Retno Ayuningtyas 

 JAKARTA – Pemerintah menyatakan pemadanan 
data pelanggan dengan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) telah bergulir guna penerapan subsidi 
listrik tepat sasaran secara bertahap pada tahun depan. 
Meski demikian, subsidi listrik tahun depan tetap 
dianggarakan naik 15,85% menjadi Rp 61,7 triliun.

JAKARTA – Pemanfataan energi 
baru terbarukan (EBT) di Indonesia 
masih rendah. Untuk itu, semua en-
ergi terbarukan akan dikembangkan, 
salah satunya adalah energi surya. 
Namun, target pengembangan dan 
aturan main pengembangan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
perlu ditetapkan secara jelas.

Demikian mengemuka dalam Webi-
nar SUKSE2S bertajuk Pengembangan 
PLTS untuk Kemerdekaan Energi; Sam-
pai Kapan Harta Karun Terbesar di 
Indonesia Disia-siakan?, Kamis (26/8). 

“Perlu harmonisasi antara supply dan 
demand dalam rangka akselerasi penam-
bahan pembangkit baru,” kata Iwan 
Purnama, Direktur Pengembangan 
dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali 
(PJB), anak usaha PT PLN (Persero) . 

Selain Iwan, hadir menjadi pembic-
ara dalam webinar yang digelar Editor 
Energy and Mining Society (E2S) itu 
Direktur Aneka Energi Baru dan En-
ergi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE 
Kementerian ESDM Chrisnawan 
Anditya,   Wakil Direktur Utama & 
Group CEO PT Indika Energy Tbk, 
Direktur Pengembangan PT Bukit 
Asam Tbk Fuad IZ Fachroeddin, Vice 
President Technical & Engineering 
PT Pertamina NRE Norman Ginting 
dan Direktur Utama PT Sky Energy 
Indonesia Tbk Christoper Liawan. 

Menurut Iwan, pihaknya berkom-
itmen berperan aktif dalam mencapai 
target bauran EBT sebesar 23% pada 
2025. Salah satunya melalui pengem-
bangan PLTS yang saat ini utilisasinya 
baru 0,154 GW. Dia mengatakan, un-
tuk pengembangan PLTS perlu duku-
ngan kebijakan seperti dimasukkan 
semua perencanaan yang ada dalam 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik (RUPTL). Selain itu, mencipta-
kan pasar PLTS dengan meningkatkan 
kapasitas pengembangan dalam PLTS 

dan menetapkan target pengembang- 
an PLTS yang jelas.

Menurut Iwan, dari sisi pengadaan 
juga diharapkan ada standardisasi 
aturan dan meningkatkan transparansi 
proses lelang, serta strandarisasi PPA 
yang bankable dengan alokasi risiko 
yang adil. Dari sisi eksekusi proyek, 
tuturnya, ada kemudahan dan flesibi- 
litas dalam perizinan dan penyiapan 
lahan, termasuk perizinan waduk yang 
dikelola oleh Kementerian PUPR. 

Sementara itu, Chrisnawan meng-
akui pemanfataan EBT di Indonesia 
masih rendah. “Teknologi surya 
besar tapi utilisasinya kecil. Saat ini 
kami sedang finalisasi pemuktahiran 
teknologi EBT, salah satunya surya 
yang potensinya besar,” kata dia. 

Dia menuturkan salah satu pertim-
bangan Kementerian ESDM men-
dorong PLTS adalah harganya yang 
terus turun dan animo yang meningkat 
di tanah air. Untuk itu, regulasi untuk 
mendukung pengembangan PLTS 
dipersiapkan. Saat ini regulasi tersebut 
tingga menunggu selesainya RUPTL. 

Kementerian ESDM mendorong 
adanya Permen PLTS Atap yang 
memberikan insentif lebih partisipasi 
masyarakat, yakni ketentuan ekspor 
yang lebih besar dari 65% dan ke-
lebihan akumulasi selisih dinihilkan 
diperpanjang.

“Selain itu, jangka waktu permohon- 
an PLTS Atap lebih singkat, adanya 
pusat pengaduan sistem PLTS atap 
untuk menerima dan menindak-
lanjuti pengaduan, perluasan tidak 
hanya pelanggan PLN saja tapi dari 
pelanggan di luar wilayah usaha non 
PLN, hingga mekanisme pelayanan 
diwajibkan,” kata Chrisnawan.

Namun, pengembangan PLTS 
bukan tanpa tantangan, khususnya 
kemampuan industri solar PV dalam 
negeri yang baru pada tahap assembly 

modul surya. Pengembangan indus-
tri solar PV dalam negeri ada pada 
skala ekonomi yang kecil, sehingga 
tidak kompetitif.

Azis Armand mengatakan Indika 
sejak tiga tahun terakhir sudah me-
lakukan transformasi dengan target 
intermediate, dimana pendapatan 
batu bara dan non batu bara bisa 
seimbang 50:50 pada 2025. 

“Awal tahun ini kami mendirikan 
join venture dengan salah satu 
pengembang PLTS di India, kita 
sebutnya EMITS. EMITS sudah 
mengembangkan lebih 550 MW di 
India, mayoritas kepemilikan dipe-
gang TPG,” ungkap Azis. 

Sementara itu, Norman mengung- 
kapkan PPI yang juga Subholding 
Pertamina New Renewable Energy, 
menargetkan 50 MW sampai 50 MW 
hingga lima tahun ke depan. Proyek 
PLTS Pertamina dengan potensi 1,5 GW 
degan target PLTS sebesar 500 MW. 

“Untuk merealisasikan target ka-
pasitas terpasang 50 MW dari PLTS 
pada 2021, termasuk di SPBU Pulau 
Jawa, perlu dukungan manufaktur 
dan EPC lokal” kata dia.

Menur ut Norman, tantangan 
pengembangan bisnis PLTS di In-
donesia adalah segregated networks, 
tarif listrik intermitten, grid constrain, 
dan regulasi. 

Adapun Sky Energi, menurut Chris-
toper, berupaya mendukung upaya 
pemerintah untuk mendorong peng-
gunaan PLTS melalui ekspansi kapa-
sitas produksi. Sky Energy yang mem-
produksi solar cell dan solar modul 
telah menyiapkan pabrik baru. Produk 
perusahaan sejauh ini sudah diekspor 
ke berbagai negara seperti Australia, 
Amerika Serikat dan Kanada.

“Komitmen ke depannya perbesar 
TKDN untuk mendukung program 
pemerintah,” kata Christoper. (es)

JAKARTA - PT PLN men-
yatakan pihaknya menjamin 
keandalan pasokan listrik 
demi menyukseskan gelaran 
Pekan Olah Raga Nasional 
(PON) XX di Merauke, Papua. 
PLN telah merampungkan se-
luruh kontruksi infrastruktur 
kelistrikan untuk event empat 
tahunan tersebut.

“Pada prinsipnya kami te-
lah siap. Pekerjaan kelistrik- 
an sudah selesai 100%dan di-
harapkan dapat mendukung 
optimal pengembangan olah 
raga nasional lewat gelaran 
PON XX di Merauke ini,” 
kata Direktur Bisnis Regional 
Sulawesi, Maluku, Papua dan 
Nusa Tenggara PLN, Syam-
sul Huda dalam keterangan-
nya di Jakarta, kemarin. 

Huda menuturkan penyele-
saian pekerjaan kelistrikan di 
Merauke ini dilakukan untuk 
5 venue pertandingan dan 
5 lokasi wisma atlet. Sistem 
kelistrikan ini juga meliputi 
seluruh venue seperti Hotel 
Swissbel, Arena Balap Motor 
Tanah Miring, Stadion Katal-
pal, GOR KONI Hiad Sai dan 
Gedung Archelaus Sai. 

Selanjutnya Mess Martadi-
nata, Mess Musamus, Wisma 
Bunda Pengharapan, Mess 
Katalpal, Mess Kompi Sena-
pan B dan Mess Ndoremkai 
yang rencananya akan dijadi-
kan sebagai wisma atlet. 

Huda menambahkan, 
dalam persiapan meng- 
hadapi PON XX Papua di 
Merauke, PLN telah me-
lakukan perbaikan dan pe-
meliharaan jaringan listrik 
dan pembangkit. 

“Ini kami lakukan untuk 
memastikan pasokan lis-
trik dari pembangkit dapat 
teraliri dengan baik saat 
kegiatan nanti,” tambahnya. 

Sementara itu, terkait keter-
sediaan daya, pembangkit 
listrik yang ada sangat cukup 

untuk menyuplai daya yang 
dibutuhkan selama PON XX 
berlangsung. 

Beban puncak Kabupaten 
Merauke saat ini 24,2 MW, 
sedangkan total daya pem-
bangkit kami mampu men-
capai 46,5 MW. 

“Dengan perkiraan kebu-
tuhan daya untuk PON XX 
sekitar 3,4 MW, maka pem-

bangkit kami masih sangat 
cukup,” kata Huda.

Selain suplai dari pem-
bangkit utama, PLN juga 
telah menyiapkan peralatan 
pendukung lain untuk meng-
amankan pasokan listrik 
di venue-venue dan lokasi 
strategis selama pertandin-
gan nantinya berlangsung. 

Beberapa di antaranya se-

perti 33 unit mobile genset 
kapasitas variatif antara 100 
kW, 200 kW dan 500 kW, 2 
unit Uninterruptible Power 
Supply (UPS) 250 kVA, serta 
6 Unit Gardu Bergerak 
(UGB) dengan kapasitas 250 
VA dan 400 kVA. yang akan 
dipasang di venue-venue 
pertandingan dan lokasi strat-
egis lainnya. (rap)

Solusi Pemantauan Energi Berbasis Cloud
Business Development Manager Connected Solutions Bosch di Indonesia Dhuha Abdul (kedua dari kiri) dan Chief Business 
Of� cer Indosat Ooredoo Bayu Hanantasena (kiri) menjelaskan cara kerja Phantom kepada Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan pada peluncuran Indosat 5G di Jakarta, Kamis (26/8). Bosch Indonesia memperkenalkan Phantom, solusi pemantauan 
energi berbasis cloud, yang menerapkan kecerdasan buatan (Arti� cial Intelligence) untuk memantau penggunaan energi 
dan status perangkat pada gedung perkantoran, komersial, hingga manufaktur secara real time. Kehadiran koneksi jaringan 
5G menjadi kunci penting percepatan implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Selain mendorong produktivitas, penggunaan 
Phantom memungkinkan implementasi bisnis yang lebih e� sien, hemat energi, dan berkelanjutan.
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- Laporan Keuangan ini disajikan dalam ribuan rupiah kecuali nilai nominal saham dan rugi neto per saham dihitung dalam 
rupiah penuh. Jumlah saham disajikan dalam jumlah sebenarnya.   

- Rugi neto per saham dasar dihitung dengan membagi rugi neto residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang 
beredar pada tahun yang bersangkutan.     

- Jumlah rata-rata tertimbang saham dasar, dengan mengabaikan nilai nominal per saham adalah sejumlah 1.611.067.000  
saham.

Informasi keuangan diatas diambil dari: 
- Laporan  Keuangan per 30 Juni 2021 tidak diaudit  dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Global Network Limited) dengan opini Tidak Memberikan 
Pendapat. Hal ini terkait dengan rencana manajemen dan prospek bisnis Perusahaan untuk masa yang akan datang.

Bandung, 27 Agustus 2021
DIREKSI

PT. PANASIA FILAMENT INTI Tbk

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
 Penerimaan dari pelanggan -    - 
 Penerimaan lainnya 31.919    - 
 Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya (20.800 )  513.022 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 11.119    513.022 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
 Pendapatan bunga -    17 
 Hasil Penjualan aset tetap -    500.000 
 Kenaikan (penurunan) piutang pihak berelasi non usaha -    (1.008.000 )
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi -    (507.983 )
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN     
 Pembayaran beban bank (1.074 ) (982 )
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (1.074 )  (982 )
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK 10.045    4.056 
KAS DAN BANK AWAL TAHUN 20.986    24.259 
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (5.009 )  264 
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 26.022    28.579

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020
30 Juni 2021 30 Juni 202030 Juni 202030 Juni 2021

PENDAPATAN USAHA  -    - 
BEBAN POKOK PENJUALAN  -    - 
LABA KOTOR  -    - 
BEBAN USAHA     
 Umum dan administrasi  (96.750 )  (97.385 )

RUGI USAHA (96.750 )  (97.385 )
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN     
 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap  -    500.000 
 Pendapatan bunga  -    17 
 Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih  (5.009 )  264 
 Beban keuangan  (1.074 )  (982 )
 Lain-lain bersih  (718.865 )  (872.776 )
Beban lain-lain - Bersih (724.948 )  (373.477 )
RUGI SEBELUM PAJAK (821.698 )  (470.862 )
PENGHASILAN PAJAK  -    - 
RUGI TAHUN BERJALAN (821.698 )  (470.862 )
RUGI KOMPREHENSIF LAIN     
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi     
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti  -    - 
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK  -    - 
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF  (821.698 )  (470.862 )

RUGI TAHUN BERJALAN PER SAHAM (0,510 )  (0,292 )

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2020

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2021 dan 31 DESEMBER 2020

31 Desember 2020 30 Juni 2021 31 Desember 2020
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL
LIABILITAS JANGKA PENDEK     
 Utang lain-lain     
  Pihak berelasi 251.355.532    251.355.532 
  Pihak ketiga 187.098.200    187.098.200 
 Utang pajak 3  - 
 Beban akrual 3.885.448    3.771.174 
Jumlah liabilitas jangka pendek 442.339.183    442.224.906 
LIABILITAS JANGKA PANJANG     
 Liabilitas pajak tangguhan 3.728.427    3.728.427 
 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 29.352    29.351 
 Jumlah liabilitas jangka panjang 3.757.779    3.757.778 
JUMLAH LIABILITAS 446.096.962    445.982.684 
DEFISIENSI MODAL     
 Modal saham     
  Modal dasar, ditempatkan dan disetor 250.000.000 saham seri A      
  Rp 500 per saham dan 1.361.067.000     
  saham seri B dengan nominal Rp 100     
  per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 261.106.700    261.106.700 
 Tambahan modal disetor - bersih 42.993.236    42.993.236 
 Defisit (658.986.084 ) (658.164.384 )
 JUMLAH DEFISIENSI MODAL (354.886.148 ) (354.064.448 )

 JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL 91.210.814    91.918.236

30 Juni 2021
ASET

ASET LANCAR
Kas dan bank 26.022    20.986 
Biaya dibayar di muka -    - 

Jumlah aset lancar 26.022    20.986 

ASET TIDAK LANCAR     
Piutang pihak berelasi non usaha 15.506.192    15.506.192 
Tagihan restitusi pajak 8.328   1.920 
Properti investasi, setelah dikurangi akumulasi penyusutan     
 masing-masing sebesar Rp. 22.763.813.310 dan Rp. 22.044.947.824      
 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 74.938.339   75.657.204 
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan      
 amortisasi dan cadangan penurunan nilai sebesar     
 Rp. 91.740.738.790 pada tanggal  30 Juni 2021 dan     
 Rp. 91.740.738.790 pada tanggal 31 Desember 2020 670.640   670.640 
Jaminan 61.294    61.294 

Jumlah aset tidak lancar 91.184.792   91.897.250 

JUMLAH ASET 91.210.814   91.918.236


