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P
encapaian tersebut diraih 
berkat efisiensi dan inovasi 
di berbagai lini bisnis mela-
lui program transformasi 
yang sejalan dengan gerakan 

transformasi BUMN sejak April 2020.
“PLN menjalankan transformasi yang 

membuat perusahaan makin sehat, bisa 
bergerak lebih lincah dalam menjalan-
kan mandat negara untuk memberikan 
pelayanan kelistrikan kepada pelanggan 
dan mampu merespons secara lebih 
trengginas berbagai peluang bisnis. 
Dampaknya sangat positif terhadap 
kinerja perseroan,” kata Direktur Utama 
PLN Darmawan Prasodjo dalam kete-
rangannya di Jakarta, Selasa (24/5)

Di tengah situasi pandemi, PLN juga 
berhasil menjaga keadilan tarif bagi 
masyarakat kurang mampu, Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
serta Industri.

Darmawan menambahkan, transfor-
masi berhasil meningkatkan penjualan 
tenaga listrik tahun 2021 sebesar 5,08 
persen dibandingkan tahun sebelumnya 
meskipun Indonesia terdampak pandemi 
luar biasa yang mengakibatkan ekonomi 
melambat. Pertumbuhan listrik yang 
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 
sebesar 3,69 persen menjadi bukti keber-
hasilan inovasi dan efisiensi, sehingga 

“Ini menunjukkan PLN sebagai 
jantungnya Indonesia benar-benar 
semakin sehat. Ekonomi tumbuh, dan 
listrik mampu tumbuh lebih tinggi. Per-

tumbuhan ekonomi makin berkualitas, 
dan PLN siap menopang kebutuhan 
listriknya,” tambah Darmawan.

Sejak diluncurkannya transformasi, 
PLN melakukan intensifikasi dan eksten-
sifikasi penjualan, antara lain meluncur-
kan program sambung baru, promo tam-
bah daya bagi pelanggan, akuisisi captive 
power, menawarkan industri untuk beralih 
ke listrik andal dan tanpa kedip yang lebih 
efisien, mengembangkan ekosistem ken-
daraan listrik, menyediakan penjualan 
energi bersih melalui Renewable Energy 
Certificate (REC), sampai dengan pro-
gram electrifying agriculture and marine 
yang meningkatkan produktivitas petani 
dan nelayan.

Jumlah pelanggan bertambah dari 79,0 
juta pada tahun 2020, menjadi 82,5 juta 

pelanggan pada tahun 2021. Hal tersebut 
juga sejalan dengan bertambahnya daya 
tersambung pelanggan dari 143.159 Mega 
Volt Ampere (MVA) pada tahun 2020, 
menjadi 151.985 MVA pada tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021, PLN berhasil 
melistriki 491 desa terpencil yang se-
belumnya belum berlistrik. Hal ini 
meningkatkan rasio elektrifikasi dari se-
belumnya 99,2 persen pada tahun 2020 
menjadi 99,4 persen pada tahun 2021.

PLN juga telah menghadirkan ap-
likasi PLN Mobile yang mengonsoli-
dasikan seluruh proses bisnis layanan 
pelanggan. Sepanjang 2021, terdapat 
penambahan 14,5 juta pengguna ap-
likasi PLN Mobile, dari sebelumnya 1,7 
juta pengguna pada tahun 2020 menjadi 
16,3 juta pengguna pada akhir tahun 
2021. Bahkan hingga April 2022, jum-
lah pengguna aplikasi tersebut telah 
mencapai 22 juta pengguna. Aplikasi 
tersebut pun kini memiliki _rating_ 4,8 
dari skala 5. Hal ini menjadi bukti ke-
berhasilan aplikasi PLN Mobile sebagai 
bagian dari transformasi layanan PLN.

Langkah tersebut juga diikuti de-
ngan pengendalian Biaya Pokok Pe-
nyediaan (BPP) listrik melalui efisiensi 
biaya operasi, manajemen pinjaman 
yang proaktif, konsolidasi proses bis-
nis dan perbaikan layanan pelanggan, 
serta digitalisasi proses bisnis dimulai 
dari hulu ke hilir antara lain digitalisasi 
pembangkit, transmisi dan distribusi 
serta pengadaan berbasis digital. 

“Dengan langkah-langkah tersebut, 
BPP listrik berhasil diturunkan sebesar 
Rp15/kWh, dari Rp1.348/kWh pada ta-

hun 2020 menjadi Rp 1.333/kWh pada 
tahun 2021,” papar Darmawan. 

Darmawan menegaskan, seluruh 
upaya di sisi operasi tidak 
akan berhasil jika pengen-
dalian di sisi keuangan tidak 
dilakukan. PLN telah mem-
bangun sistem Cash War 
Room, Spend Control Tower 
dan optimalisasi manajemen 
investasi serta menjalankan 
langkah cost avoidance dan 
cost reduction yang terukur 
dan termonitor secara ketat.

PLN juga berhasil mem-
percepat pelunasan pinjam-
an sebesar Rp 52,48 triliun 
dalam 2 tahun terakhir 
sehingga menurunkan out-
standing pinjaman secara 
signifikan.

“Langkah-langkah yang 
kami lakukan tersebut 
mampu mengurangi te-
kanan keuangan Perseroan 
di 2021 sehingga beban 
keuangan turun Rp 7,04 
triliun atau 25,7 persen 
dibandingkan tahun 2020,” 
terang Dirut PLN. 

Berkat transformasi yang 
dijalankan tersebut, PLN 
membukukan EBITDA 
(Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation, and 
Amortization) tahun 2021 Rp 
89,17 triliun naik 2,9 persen 
dari EBITDA tahun 2020 Rp 
86,69 triliun.

Kenaikan EBITDA sejalan dengan 
kenaikan laba, di mana pada tahun 
2021 perseroan berhasil membukukan 

laba bersih Rp13,17 triliun (audited), 
lebih tinggi dibanding laba bersih 
tahun 2020 sebesar Rp 5,99 triliun.

Darmawan Prasodjo

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA – Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo memastikan 
bahwa penyiapan hewan kurban 
untuk kebutuhan Idul Adha 2022 
bukan berasal dari daerah atau ka-
bupaten-kota yang masuk dalam 
zona merah terkonfirmasi ter-
jangkit penyakit mulut dan kuku 
(PMK). “Hewan kurban itu bukan 
dari daerah atau kota yang masuk 
dalam zona merah terkonfirmasi 

PMK,” kata Mentan, kemarin.
Kementerian Pertanian 

(Kementan) memproyeksikan, 
pemotongan hewan kurban tahun 
ini akan naik 5- 6% dibandingkan 
tahun lalu, total ketersediaan 
hewan kurban tahun ini untuk 
semua jenis hewan sebanyak 
1.731.594 ekor. Pada 2021, total 
kebutuhan hewan kurban sekitar 
1.722.982 ekor, sementara total 

pemotongan sebanyak 1.640.935 
ekor. “Ketersediaan hewan kur-
ban tahun ini cukup dan bukan 
berasal dari zona merah PMK,” 
ungkap Mentan Syahrul.

Kementan terus melakukan 
pendataaan dan sosialisasi PMK 
kepada pedagang hewan kurban 
yang akan dilakukan oleh seluruh 
dinas kabupaten/kota. “Semua 
dibekali full dengan petunjuk 

teknis pelaksanaan pemotongan 
kurban untuk dipedomani, dalam 
rangka memenuhi hewan kurban 
meliputi sapi, kerbau, kamb-
ing, dan domba,” kata Mentan. 
Kementan mencatat, per 22 Mei 
2022, sebanyak 16 provinsi dan 82 
kabupaten/kota terjangkiti PMK 
pada hewan ternaknya dengan 
total 5.454.454 ekor terdampak 
dan 20.723 ekor sakit. (tl)

JAKARTA–Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) 
menyatakan bahwa suplai bahan 
baku untuk kebutuhan minyak go-
reng (migor) masyarakat seharus-
nya tidak ada masalah atau men-
cukupi. Hanya perlu pembenahan 
dari aspek distribusi dan tata niaga.

Ketua Umum Gapki Joko Su-
priyono mengatakan, sebenarnya 
bahan baku migor, baik dalam 
bentuk mentah berupa minyak 
sawit mentah (crude palm oil/
CPO) maupun bentuk olahan (re-

fined) berupa refined, bleached, and 
deodorized palm oil (RBD Palm 
Oil) maupun RBD Palm Olein, 
dari sisi suplai seharusnya tidak 
ada masalah. “Tinggal bagaimana 
kemudian mengatur alokasi 
domestik untuk bahan baku migor 
dari aspek distribusi maupun tata 
niaga,” kata Joko saat rapat dengar 
pendapat umum (RDPU) dengan 
Komisi VII DPR, Selasa (24/5).

Joko Supriyono mencontohkan, 
pada 2021 ketika produksi minyak 
sawit (CPO dan CPKO/crude palm 

kernel oil) sebanyak 51,3 juta ton, 
penggunaan di pasar domestik hanya 
sekitar 18 juta ton dengan rincian 
untuk pangan 8,95 juta ton, biodiesel 
7,34 juta ton, dan oleokimia 2,13 juta 
ton. “Aliran produksi minyak sawit ke 
mana, pasti ke domestik dan ekspor, 
domestik ini memang mengalami 
tren naik, terutama karena ada pro-
gram biodiesel. Kalau untuk pangan 
itu relatif stabil karena konsumsi per 
kapita kita tidak banyak berubah. 
Pada 2021, domestik itu 18 juta ton 
dan ekspor 34 juta ton, ada surplus 

besar sehingga mau tidak mau pasar 
Indonesia lebih besar untuk ekspor,” 
ungkap dia.

Ketua Umum Asosiasi Petani 
Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) 
Perjuangan Alfian mengatakan, har-
ga TBS ketika masih ada larangan 
ekspor Rp 1.600 per kilogram (kg) 
atau turun 50% dari biasanya Rp 
3.600-3.800 per kg. Namun setelah 
kebijakan tersebut dicabut, saat ini 
harga tandan buah segar (TBS) naik 
Rp 400-600 per kg atau di kisaran Rp 
2.300-2.400 per kg. (dho)

JAKARTA - Setelah dua tahun 
tidak diselenggarakan akibat pan-
demi COVID-19, kini, Indonesia HR 
Summit (IHRS), sebuah konferensi 
tahunan paling bergengsi mengenai 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
kembali diadakan, pada 28-29 Juni 
2022 di Bali International Conven-
tion Center, Kawasan Pariwisata 
Nusa Dua Lot NW/1, Benoa, Kuta 
Selatan, Badung, Bali.

Sejak awal diadakan pada 2009, 
oleh Satuan Kerja Khusus Pelak-
sana Kegiatan Usaha Hulu Mi-
nyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
dan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS), IHRS ditujukan 
bagi para professional SDM dari 
berbagai industri baik di Indone-

sia maupun regional ASEAN. 
IHRS 2022 ini merupakan ajang 

bergengsi ke-12 yang kali ini 
diselenggarakan oleh SKK Migas, 
Pertamina Hulu Mahakam, RH 
Petrogas Companies in Indonesia, 
Premier Oil, bekerja sama dengan 
PT. Multi Taruna Sejati.

Menjadi sarana untuk bertukar 
ilmu dan  pengalaman di antara 
para professional SDM, IHRS 2022 
mengusung tema Post-Recovery 
Leap: Championing Resilient Work-
force to Accelerate Digital, Transfor-
mation and Business Sustainability. 
Sebuah tema yang patut diantisi-
pasi oleh para professional SDM 
untuk bangkit dan terus bergerak 
maju dalam membantu perusa-

haan dan industrinya menghadapi 
tantangan, serta beradaptasi ter-
hadap perubahan-perubahan yang 
tercipta akibat pandemi. 

IHRS 2022 yang akan diadakan 
secara hybrid ini akan diikuti oleh 
sedikitnya 900 profesional praktisi 
SDM dari berbagai industri, di 
antaranya BUMN, penerbangan, 
edukasi, rumah sakit dan medis, 
TI, aplikasi HR dan manajemen 
training, minyak dan gas, asur-
ansi, manufaktur, pertambangan, 
startups, dan masih banyak lagi.

Dengan mengikuti IHRS 2022, 
tentunya dapat membantu para 
profesional praktisi SDM dalam 
memperkaya pengalaman dan 
pengetahuan baru terkait dengan 

inovasi-inovasi terkini dunia 
SDM. Tidak hanya itu, dengan 
tema yang diusung tahun ini, 
diharapkan juga dapat menambah 
insting para praktisi SDM dalam 
mengelola dan menghasilkan 
bakat-bakat tangguh mumpuni di 
masing-masing perusahaan.

Ajang internasional ini akan 
dihadiri oleh 30 pembicara, dibagi 
menjadi 20 sesi yang bisa diikuti dan 
50 exhibitor. Hadir sebagai pembic-
ara dalam IHRS 2022 ini di antaranya 
adalah Scott Friedman, CSP, Moti-
vational Humorist juga penulis buku 
Celebrate! Lessons Learned from the 
World’s Most Admired Organizations 
dan Gihan Perera, CSP, penulis buku 
The Future of Leadership. (es)
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JAKARTA – PT PLN (Persero) mencetak kinerja terbaiknya sepanjang sejarah meskipun di tengah masa-masa sulit akibat Covid-19. 
Pada 2021 perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp 13,17 triliun (audited), lebih tinggi dibanding laba bersih tahun 2020 
sebesar Rp 5,99 triliun dan penjualan listrik mencapai Rp 288,86 triliun atau naik sebesar Rp 13,96 triliun dibanding tahun 2020.

Evaluasi Gerakan 
Nasional Bangga 
Buatan Indonesia
Presiden Joko Widodo 
(kedua kanan) memberikan 
salam didampingi Menko 
Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga 
kanan) dan Gubernur BI Perry 
Warjiyo (kanan) dalam evaluasi 
Aksi A� rmasi Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia di 
Jakarta Convention Center, 
Jakarta, Selasa (24/5/2022).


