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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya laporan 

kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari 

Energi Terbarukan berhasil disusun. Kajian ini dilakukan atas kerja sama yang erat antara 

Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan dan Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – German International Cooperation (GIZ), 

serta didukung oleh Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada. Penyusunan kajian ini 

merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian 

target bauran energi baru dan terbarukan, serta menciptakan ketahanan energi di masa 

mendatang. 

Dalam kajian ini diidentifikasikan kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek 

pembangkit listrik energi terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Mini Hidro 

(PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas di bawah 10 MW. 

Selanjutnya dikembangkan suatu model simulasi finansial perhitungan dampak insentif 

fiskal dalam pengembangan PLTMH dan PLTS sehingga pilihan pemberian insentif fiskal 

dapat diukur efektivitasnya dalam mendorong investasi atau pengembangan energi 

terbarukan. Harapannya kebijakan insentif fiskal yang disiapkan akan mampu mendorong 

penciptaan iklim investasi yang lebih baik untuk mendukung pencapaian target bauran 

energi terbarukan nasional.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Energi baru dan terbarukan (EBT) berperan penting dalam meningkatkan ketahanan 

energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah 

telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Sesuai PP tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 

ditargetkan mencapai 23% dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini setara dengan 

kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 45 GW dari total kapasitas 135 GW 

pada tahun 2025. KEN kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan 

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sejauh ini, upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target EBT masih menghadapi 

tantangan, diantaranya berkaitan dengan pemanfaatan dukungan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum optimal dan penetapan tarif listrik 

yang berdasarkan pada Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement) Tenaga Listrik. Hal 

tersebut menyebabkan investasi di sektor EBT dianggap kurang menguntungkan atau tidak 

menarik. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang dapat mendorong investor untuk berinvestasi di sektor EBT. Salah satunya adalah 

identifikasi pengaruh insentif fiskal terhadap investasi pembangkit EBT berdasarkan 

jenis EBT, yang selanjutnya dapat digunakan dalam melakukan penyesuaian perhitungan 

besaran harga keekonomian harga jual listrik EBT.

Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi komponen biaya investasi serta menyusun 

simulasi kebutuhan investasi EBT yang realistis berdasarkan jenis energi terbarukan 

dan wilayah. Hal tersebut digunakan untuk memproyeksikan harga jual keekonomian 

listrik serta menganalisis dampak insentif fiskal terhadap nilai investasi, harga listrik dan 

lingkungan. Hasil eksplorasi dampak insentif fiskal beserta beberapa alternatif penguatan 

kebijakan selanjutnya dapat diusulkan untuk menjadi bahan pertimbangan Kementerian 

Keuangan.

Fokus pada kajian ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Pembangkit yang menjadi fokus analisis adalah yang 

memiliki kapasitas terpasang cukup besar dan bersifat profit-oriented sehingga sangat 

membutuhkan insentif fiskal. Meskipun studi ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi 
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investasi pembangkit listrik EBT di Indonesia secara keseluruhan, pengumpulan data primer 

hanya dilakukan di daerah-daerah terpilih yang dianggap mewakili keadaan di masing-

masing pulau besar di Indonesia (kecuali Papua, karena keterbatasan logistik dan waktu). 

Daerah-daerah sampel yang dipilih yaitu Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Purwakarta, 

Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Banjarnegara, dan Sulawesi Utara.

Secara umum, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah kepada pengembang EBT adalah 

dalam bentuk keringanan pungutan perpajakan dan pembelanjaan pemerintah. Skema 

keringanan pajak dapat berupa (1) tax allowance, (2) fasilitas impor, dan (3) tax holiday. 

Tax allowance, atau keringanan pajak, merupakan insentif yang diberikan dalam bentuk 

pengurangan PPh badan. Fasilitas impor merupakan fasilitas pembebasan pungutan PPh 

21, pembebasan bea masuk, dan pembebasan pengenaan PPN untuk barang-barang impor 

tertentu yang berhubungan dengan investasi pembangkit. Tax holiday adalah fasilitas 

pengurangan pungutan PPh terutang sebesar 100 persen dalam jangka waktu tertentu. Di 

sisi pembelanjaan, pemerintah memiliki pos anggaran untuk pengembangan pembangkit 

EBT yang diwujudkan dalam belanja Kementerian/Lembaga untuk pengembangan 

infrastruktur pembangkit berbasis EBT. Selain itu, skema lain yang tersedia bagi Pemerintah 

untuk menyediakan infrastruktur EBT adalah melalui program Kerja sama Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU). Melalui skema KPBU, pemerintah dapat menyediakan bagian dari 

total dana proyek pengadaan melalui beberapa fasilitas Project Development Facility (PDF), 

Viability Gap Fund (VGF), dan Political Guarantee Policy.

Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari 

Energi Terbarukan ini menggunakan tiga alat analisis yaitu (1) pembuatan cost-breakdown 

structure, (2) simulasi financial model, dan (3) pengukuran preferensi pengembang terkait 

insentif fiskal. Analisis cost-breakdown structure bertujuan untuk mengidentifikasi biaya 

investasi PLTMH dan PLTS, beserta keterkaitannya dengan kebutuhan investasi kedua 

pembangkit di berbagai wilayah untuk mencapai target EBT dalam bauran energi. Data 

cost-breakdown structure disusun melalui studi literatur dan pengumpulan data di lapangan 

melalui Focus Group Discussion (FGD), kuesioner, dan in-depth interview. Simulasi financial 

model mengambil informasi biaya investasi dari cost-breakdown structure untuk melihat 

dampak insentif fiskal terhadap feasibility dari investasi PLTS dan PLTMH. Teori biaya 

menjadi dasar penyusunan model sehingga model dapat menghasilkan estimasi harga 

keekonomian. Sementara itu, tingkat pengembalian investasi (IRR, NPV, payback period) 

dihitung menggunakan metode standar analisis finansial. Terakhir, pengukuran preferensi 

pengembang masing-masing pembangkit terhadap jenis-jenis insentif fiskal beserta faktor-

faktor yang melatarbelakanginya dianalisis dengan analytical hierarchy process (AHP).

Untuk investasi PLTMH, komponen pembangunan konstruksi fisik menyumbang porsi 

terbesar (67,94 persen). Komponen pembangunan ini di antaranya meliputi pengeluaran 

untuk pembangunan water way tertutup (19 persen dari CAPEX), powerhouse (14,1 persen 

dari CAPEX), bendungan (13,2 persen dari CAPEX), dan penstock (12,7 persen dari CAPEX). 

xiv
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Komponen terbesar kedua adalah turbin yang menyumbang 25 persen dari keseluruhan 

CAPEX. Berdasarkan data yang dihimpun (lokasi Sumatera Utara), ditemukan bahwa nilai 

CAPEX per 1 MW kapasitas terpasang untuk PLTMH adalah sekitar Rp42,1 miliar. Nilai 

kebutuhan investasi PLTMH sangat bervariasi di lapangan, tergantung pada kondisi alam 

(debit aliran sungai, topografi), lokasi, dan teknologi turbin yang digunakan.

Insentif fiskal yang dapat menghasilkan dampak terbesar terhadap investasi PLTMH adalah 

insentif penurunan emisi (menaikkan IRR 8,13 persen poin), diikuti oleh subsidi bunga 

3 persen (menaikkan IRR sebesar 3,04 persen poin) dan tax holiday 5 tahun (menaikkan 

IRR sebesar 2,19 persen poin). Insentif yang memberikan dampak paling kecil adalah 

pembangunan infrastruktur (hanya menaikkan IRR sebesar 0,02 persen poin).

Harga jual keekonomian estimasi masih berada di bawah pengaturan BPP yang ditetapkan 

oleh pemerintah kecuali di Kalimantan. Dengan pengaturan saat ini, pengembang PLTMH 

akan mendapatkan margin keuntungan antara 0,7 persen hingga 28,6 persen, tergantung 

pada lokasi. Namun, hal ini tidak berlaku di daerah Kalimantan di mana pengaturan BPP 

masih 11,2 persen lebih rendah daripada harga jual listrik PLTMH keekonomian.

Selanjutnya untuk investasi PLTS, komponen biaya investasi PLTS terdiri atas komponen 

EPC yang menyumbang 71,2 persen keseluruhan CAPEX, diikuti oleh pre-investment  sebesar 

15,5 persen dan pekerjaan jasa sebesar 13,3 persen. Komponen solar module menyumbang 

pangsa terbesar di antara komponen EPC, yaitu 33,9 persen dari seluruh CAPEX. Kebutuhan 

investasi PLTS akan sangat dipengaruhi oleh jenis teknologi panel surya yang digunakan, 

lokasi konstruksi, dan potensi energi surya di daerah tersebut. Perbedaan kebutuhan 

investasi tersebut telah diakomodasi dalam model dengan memasukkan koefisien daerah.

Insentif yang akan memberikan dampak terbesar terhadap kelayakan finansial PLTS adalah 

insentif emisi (menaikkan IRR 5,63 persen poin), diikuti oleh fasilitas impor (menaikkan IRR 

sebesar 3,62 persen) dan tax holiday 5 tahun (menaikkan IRR sebesar 2,11 persen). Insentif 

yang memberikan dampak paling kecil adalah pembebasan PPN jasa konstruksi (hanya 

menaikkan IRR sebesar 0,11 persen).

Tanpa pemberian insentif, estimasi harga keekonomian PLTS di hampir semua daerah masih 

jauh berada di atas BPP rata-rata daerah, baik BPP yang telah dikenai aturan 85 persen 

maupun BPP yang belum dikenai aturan 85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa 

insentif, BPP yang ditentukan belum dapat menarik investor untuk melakukan investasi 

PLTS di semua daerah. Namun, hal ini tidak berlaku di daerah Ambon-Maluku di mana BPP 

rata-rata daerah sudah sesuai dengan estimasi harga keekonomian PLTS.

Dari kriteria-kriteria seperti kemudahan administrasi, potensi penurunan biaya dan 

periode insentif, mayoritas pengembang lebih mementingkan insentif fiskal yang memiliki 

potensi penurunan biaya, diikuti dengan kemudahan administrasi dan periode insentif 

menjadi prioritas terakhir. 
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Secara keseluruhan, studi ini merekomendasikan kelanjutan pemberian insentif fiskal 

existing beserta penambahan beberapa bentuk insentif baru seperti subsidi bunga, insentif 

penurunan emisi, dan pembebasan PPN bagi jasa konstruksi untuk mencapai target bauran 

di tahun 2025. Selain itu, hambatan administratif pemanfaatan insentif perlu diatasi agar 

pengembang lebih mudah mengakses fasilitas insentif tersebut. 

xvi



Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

DAFTAR RINGKASAN 

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BCR : Battery Charge Controller

BOOT : Build-Own-Operate -Transfer

BPP : Biaya Pokok Penyediaan

CAPEX : Capital Expenditure

CBS : Cost Breakdown Structure

EBT : Energi Baru dan Terbarukan

EBTKE : Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi

EEG : Erneuerbare Energien Gesetz

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

FGD : Focus Group Discussion

FiT : Feed-in Tariff

GHI : Global Horizontal Irradiation

GRK : Gas Rumah Kaca

IPP : Independent Power Producer

IRR : Internal Rate of Return

KEN : Kebijakan Energi Nasional

KPBU : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

KPPIP : Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur     

  Prioritas

MAC : Marginal Abatement Cost

NPV : Net Present Value

OPEX : Operational Expenditure

Pajak DTP : Pajak Ditanggung Pemerintah

PKP : Pendapatan Kena Pajak

PLN : Perusahaan Listrik Negara

PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya

xvii



Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PP : Peraturan Pemerintah

PPA : Power Purchase Agreement

PPh : Pajak Penghasilan

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PV : Photovoltaic

REC : Renewable Energy Certificates

RPS : Renewable Portfolio Standard

RUEN : Rencana Umum Energi Nasional

RUED : Rencana Umum Energi Daerah

SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition

STC : Standard Test Conditions

StrEG : Stromeinspeisungsgesetz

TGC : Tradable Green Certificates

TRS : Technical Rate of Substitution

UU : Undang-undang

WP : Wajib Pajak

WTP : Willingness to Pay

xviii







1Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

1.1. Latar Belakang
Energi baru dan terbarukan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi dan 

dekarbonisasi ekonomi global. Dalam rangka menuju sistem energi yang beroperasi sesuai 

mekanisme pasar, energi terbarukan merupakan bagian dari tren strategis nasional dan 

global yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, dinamika 

pasar perlu didukung oleh berbagai mekanisme insentif untuk menjamin investasi energi 

baru dan terbarukan yang memadai (Simsek dan Simsek, 2013).

Saat ini, mayoritas energi yang dipasok di Indonesia adalah energi yang bersumber dari 

bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara). Akan tetapi, karena sifat fosil yang tidak 

dapat diperbarui, energi fosil lama-kelamaan akan langka dan habis. Indonesia yang selama 

era orde baru selalu menjadi net eksportir minyak, pada tahun 2004 harus berubah status 

menjadi net importir minyak karena ketersediaan minyak yang semakin menipis (Hasan et 

al., 2012). Melihat fakta tersebut, diperlukan energi alternatif untuk menjaga perekonomian 

tetap tumbuh seperti biasanya (bussiness as usual). Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

diharapkan menjadi salah satu opsi yang bisa dikembangkan untuk menggantikan peran 

energi fosil.

Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Dalam PP No. 79 Tahun 2014 disebutkan 

bahwa bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan pada tahun 2050 

ditargetkan mencapai 31%. Target ini setara dengan kapasitas pembangkit energi terbarukan 

sebesar 45 GW dari total kapasitas 135 GW pada tahun 2025. KEN kemudian ditindaklanjuti 

oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN).

BAB I

PENDAHULUAN
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Gambar 1.1 Bauran Energi Baru dan Terbarukan dalam 

Kebijakan Energi Nasional

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014

Pemanfaatan dan pengembangan EBT di Indonesia juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2030) Nomor 7, yaitu menjamin akses energi 

yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Energi fosil lama-lama 

akan habis, sehingga jika EBT tidak dikembangkan maka tujuan tersebut tidak dapat 

tercapai. Selain itu, EBT menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih sedikit daripada 

energi fosil. Hal ini akan mendukung pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk 

menurunkan emisi GRK sebanyak 29% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan 

internasional) pada tahun 2030.

Sejauh ini, upaya pemerintah mendorong bauran energi masih menghadapi tantangan, 

salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang belum optimal. Beberapa tantangan yang berkaitan dengan APBN antara 

lain: (1) insentif perpajakan belum banyak dimanfaatkan oleh para pengembang; (2) 

lamanya proses penyerahan aset EBT dari Kementerian kepada Pemerintah Daerah; serta 

(3) terbatasnya pendanaan transfer ke daerah (Dana Alokasi Khusus/DAK) dan belum 

termanfaatkannya skema Public Private Partnership atau Kerja sama Pemerintah dan Badan 

Usaha (KPBU) untuk investasi swasta pada pembangkit listrik EBT.

Tantangan lain dalam pengembangan EBT di Indonesia adalah penetapan tarif. Dalam 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 50 Tahun 2017 disebutkan 

bahwa apabila Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan setempat di atas rata-rata BPP 

nasional, maka harga beli tenaga listrik paling tinggi adalah 85% dari BPP setempat. Untuk 

daerah yang memiliki BPP di bawah rata-rata nasional (semua provinsi di Pulau Jawa), 

maka yang dipakai adalah BPP nasional. Walaupun begitu, realisasi harga beli ditetapkan 
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berdasarkan kesepakatan antara pengembang energi terbarukan dengan Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (business to business). Hal ini tentu dapat merugikan pengembang energi 

terbarukan, karena PLN bisa dan boleh saja misalnya membeli listrik dari mereka dengan 

harga 50% dari BPP setempat. Selain itu, pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang 

memanfaatkan energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dengan 

menggunakan skema kerja sama Build-Own-Operate-Transfer (BOOT). Namun, skema kerja 

sama ini masih terkendala pada Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement) Tenaga Listrik. 

Kondisi ini menyebabkan investasi di sektor EBT masih kurang menguntungkan atau tidak 

menarik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong 

investor untuk berinvestasi di sektor EBT. Salah satunya adalah identifikasi pengaruh insentif 

fiskal terhadap investasi pembangkit EBT berdasarkan jenis EBT, yang selanjutnya dapat 

digunakan dalam melakukan penyesuaian perhitungan besaran harga keekonomian harga jual 

listrik EBT. Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik 

dari Energi Terbarukan dimaksudkan untuk dapat mendukung upaya tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik 

dari Energi Terbarukan adalah:

1. Mengidentifikasi komponen biaya investasi untuk pembangunan proyek pembangkit 

listrik energi terbarukan, 

2. Menyusun simulasi kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek pembangkit listrik 

energi terbarukan yang realistis berdasarkan jenis energi terbarukan dan wilayah,

3. Memproyeksikan harga jual keekonomian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik 

energi terbarukan dengan mempertimbangkan faktor eksternalitas,

4. Menyusun dan menganalisis dampak insentif fiskal:

a) Terhadap magnitude nilai investasi pada beberapa jenis EBT dan terhadap harga jual 

EBT,

b) Terhadap lingkungan, dan

5. Mengeksplorasi insentif fiskal alternatif yang dapat diusulkan.

1.3. Ruang Lingkup dan Fokus
Fokus pada kajian ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Meskipun studi ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi 

investasi pembangkit listrik EBT di Indonesia secara keseluruhan, pengumpulan data primer 

hanya dilakukan di daerah-daerah berikut. Daerah-daerah ini dipilih untuk mewakili keadaan 

di masing-masing pulau besar di Indonesia (kecuali Papua, karena keterbatasan logistik dan 

waktu).
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Tabel 1.1 Lokasi Pengumpulan Data Pembangkit Listrik EBT

PLTS PLTMH

Gorontalo Gorontalo

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Purwakarta Sumatera Utara

Kalimantan Utara Banjarnegara
Sulawesi Utara

Jenis pembangkit yang menjadi fokus analisis memiliki karakteristik sebagai berikut.

Tabel 1.2 Karakteristik Pembangkit dalam Fokus Analisis

PLTS PLTMH

Memiliki kapasitas terpasang yang mampu memasok 
daya ke daerah yang lebih luas dari 1 desa.

Memiliki kapasitas terpasang antara 1 MW 
hingga 10 MW

Pengembang bersifat profit-oriented Pengembang bersifat profit-oriented

Tersambung dengan grid PLN Tersambung dengan grid PLN

Telah beroperasi setidaknya 1 tahun Telah beroperasi setidaknya 1 tahun

 

PLTS yang menjadi fokus kajian adalah yang memiliki kapasitas terpasang cukup besar 

sehingga mampu memasok daya pada grid PLN. Pemilihan ini bertujuan untuk membatasi 

analisis pada pengembang yang memiliki motivasi profit sehingga menghindari analisis 

pada pengembang yang membangun PLTS sebagai pembangkit perintis untuk menyediakan 

energi listrik pada wilayah terpencil, atau membangun PLTS sebagai percontohan.

Asumsi motivasi profit akan mendasari pembangunan model insentif fiskal. Pengembang 

yang tidak memiliki profit sebagai tujuan utama tidak akan terlalu sensitif terhadap 

ukuran-ukuran financial feasibility seperti Internal Rate of Return (IRR), payback period, 

dan Net Present Value (NPV) dalam melakukan penentuan keputusan investasinya. Asumsi 

ini juga akan mendasari penentuan harga keekonomian listrik EBT, yaitu harga jual listrik 

yang dapat memberikan normal profit1 kepada pengembang.

Kriteria batasan pemilihan yang diberikan kepada PLTMH kurang lebih sama dengan yang 

diberikan pada PLTS. Kriteria kapasitas terpasang PLTMH antara 1MW – 10MW ditentukan 

berdasarkan informasi dari pengembang bahwa PLTMH di rentang ini membutuhkan 

nilai investasi yang cukup besar sehingga sangat membutuhkan insentif fiskal. Secara 

teknis, desain konstruksi PLTMH kapasitas ini akan cocok untuk daerah Indonesia yang 

memiliki kondisi geografis banyak aliran sungai dan pegunungan. Selain itu, pengembang-

pengembang PLTMH pada rentang kapasitas ini cenderung memasok listrik pada jaringan 

on grid PLN, sehingga memiliki motivasi profit, bukan merupakan pembangkit perintis atau 

pembangkit percontohan.

1 Di dalam teori ekonomika mikro, normal profit didefinisikan sebagai  (profit) sama dengan nol, atau . Walaupun 
bernilai nol, secara akuntansi pengembang tetap mendapatkan profit karena economic profit sudah memperhitungkan opportunity cost yang harus 
ditanggung pengembang.
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Terakhir, batasan lama operasi pada PLTS dan PLTMH ditentukan untuk mendapatkan 

sampel yang sudah mulai beroperasi sehingga data-data finansial yang direkam sudah 

terealisasi (bukan merupakan data finansial dalam tahap FS atau DED).

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

• Referensi akademis keberlanjutan pemberian insentif fiskal existing bagi 

pengembang EBT,

• Rekomendasi perubahan pengaturan pemberian insentif fiskal guna 

meningkatkan efektivitas insentif fiskal, dan

• Dasar pengambilan kebijakan untuk mengenalkan berbagai bentuk insentif-

insentif fiskal baru yang efektif bagi pengembang EBT.
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BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi
Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, diketahui bahwa insentif fiskal dapat 

memberikan dampak negatif maupun positif terhadap investasi di suatu negara. Dari studi 

yang dilakukan oleh Mousley et al. (2009) dan Fowowe (2013) di Nigeria, insentif fiskal 

memberikan dampak negatif terhadap investasi. Menurut Mousley et al. (2009), efektivitas 

tax holiday menjadi terbatas karena tax holiday hanya diberikan setelah modal dalam 

jumlah banyak telah dikeluarkan oleh investor. Studi mereka dikonfirmasi oleh Fowowe 

(2013), yang meneliti dampak insentif fiskal terhadap investasi dari tahun 1973 hingga 

2006. Mereka menemukan adanya dampak negatif yang signifikan dari insentif fiskal pada 

investasi swasta dan penanaman modal asing. Fowowe juga merekomendasikan bahwa, 

daripada fokus pada insentif fiskal, Nigeria sebaiknya berkonsentrasi untuk menghilangkan 

faktor-faktor yang menghambat investor seperti infrastructure bottlenecks, kelembagaan 

yang buruk, dan kerangka hukum yang buruk.

Di samping itu, beberapa studi lainnya menemukan bahwa insentif fiskal memiliki 

dampak positif terhadap investasi di suatu negara, misalnya studi yang dilakukan oleh 

Cleeve (2008) dan Botman et al. (2010). Cleeve (2008) menganalisis dampak insentif fiskal 

dalam mendorong penanaman modal asing ke 16 negara Sub-Sahara Afrika selama periode 

1990-2000. Menurut Cleeve (2008) tax holiday sangat penting untuk mendorong lebih 

banyak penanaman modal asing. Selain itu, faktor-faktor tradisional seperti ukuran pasar 

yang besar, pembangunan infrastruktur yang baik, tingkat keterampilan yang tinggi, 

serta kesejahteraan relatif dan upah pekerja adalah faktor-faktor penentu aliran masuk 

penanaman modal asing. Cleeve juga mencatat bahwa insentif fiskal akan bermanfaat, 

tetapi negara-negara tersebut harus selektif dalam hal motif investasi, sumber investasi 

dan jenis proyek yang dikerjakan. Botman et al. (2010) membandingkan penerapan pajak 

umum dan insentif investasi di Filipina terhadap enam negara Asia Tenggara lainnya, yaitu 

Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Mereka menemukan bahwa tax 

holiday sangat atraktif bagi badan usaha berkeuntungan besar, menciptakan kemubaziran, 

dan untuk investasi pada aset jangka pendek.
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2.2. Insentif Pajak versus Pengeluaran Langsung 
Pemerintah
Dalam situasi tertentu, insentif pajak adalah pendekatan yang lebih berguna karena 

tidak melibatkan pengawasan pemerintah atau rincian tindakan yang akan dilakukan, 

sedangkan pengeluaran langsung pemerintah melibatkan pengawasan yang ketat. Di 

samping itu, insentif pajak lebih bermanfaat daripada pengeluaran langsung pemerintah 

karena masyarakat cenderung tidak suka atau tidak akan merespon subsidi. Pengeluaran 

langsung pemerintah dianggap sebagai subsidi, sedangkan manfaat pajak yang diperoleh 

dari insentif pajak tidak begitu diperhatikan. Fenomena ini disebut ilusi fiskal (Surrey, 

1970).

Berikut adalah beberapa pandangan mengenai kebaikan insentif pajak yang sebenarnya 

keliru (Surrey, 1970):

1. Insentif pajak mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program-

program sosial.

2. Insentif pajak sifatnya sederhana serta tidak banyak melibatkan persyaratan dan 

pengawasan ketat pemerintah.

3. Insentif pajak mempromosikan pengambilan keputusan sektor swasta daripada 

pengambilan keputusan terpusat oleh pemerintah. 

Berikut adalah beberapa pandangan mengenai defisiensi insentif pajak:

1. Insentif pajak memungkinkan pembayar pajak untuk melakukan apa yang akan 

mereka lakukan.

2. Insentif pajak itu tidak adil: insentif pajak lebih menguntungkan pembayar pajak 

besar daripada pembayar pajak rendah; insentif pajak tidak menguntungkan 

mereka yang ada di luar sistem pajak karena pendapatan mereka yang rendah, 

mereka mengalami kerugian atau mereka dibebaskan dari pajak.

3. Insentif pajak mendistorsi pilihan pasar dan menghasilkan ketidaknetralan dalam 

alokasi sumberdaya.

4. Insentif pajak menjaga tarif pajak tetap tinggi dengan membatasi dasar 

pengenaan pajak dan oleh karenanya mengurangi pendapatan. 

Jika insentif fiskal yang dipilih daripada pengeluaran langsung pemerintah, maka akan 

membawa konsekuensi hilangnya beberapa hal berikut:

1. Insentif pajak membingungkan dan membuat rumit administrasi dan proses 

penganggaran pemerintah.

2. Insentif pajak tidak akan meningkatkan kinerja perpajakan dan cenderung akan 

mengganggu kelancaran sistem.
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2.3. Insentif Fiskal pada Pengembangan Energi Baru dan 
Terbarukan
Kriteria penting untuk setiap mekanisme insentif yang sukses harus: (1) mengurangi biaya 

manajemen; (2) memperbanyak mekanisme insentif; (3) memastikan biaya pembangkitan 

rendah; (4) membangun kepercayaan investor; (5) mengurangi harga yang harus dibayar 

konsumen; (6) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumberdaya terbarukan; 

(7) memperbaiki pasar; (8) menjadi kompatibel dengan struktur pasar umum dan dengan 

mekanisme pengaturan lainnya; serta (9) menghilangkan eksternalitas (Deloittle, 2011). Di 

beberapa negara, di samping kebijakan yang paling umum dipakai seperti Feed-in Tariffs 

(FiT), ada beberapa bentuk kebijakan untuk mendukung energi baru dan terbarukan lain 

yang diterapkan, seperti Renewable Portfolio Standards (RPS), direct capital investment 

subsidies atau rebates, insentif pajak dan pinjaman, dan sebagainya (Simsek dan Simsek, 

2013). Tabel 2.1 menjelaskan insentif tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan 

kapasitas produksi dan pembangkit listrik.

Tabel 2.1 Kebijakan Promosi Energi Baru dan Terbarukan

Strategi Price-driven Capacity-driven

Kapasitas Produksi Rebates, insentif pajak Bidding

Pembangkit Listrik Feed-in tariffs, rate-based incentives Kuota, Renewable 
Portfolio Standards

Sumber: Haas et al. (2004); Boomsma et al. (2012); Liou (2015); Andor dan Voss (2016)

2.3.1. Pengeluaran Langsung Pemerintah/Subsidi
Secara umum, subsidi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk bantuan pemerintah, baik 

dalam bentuk tunai maupun barang, kepada produsen atau konsumen sektor swasta yang 

mana pemerintah tidak menerima kompensasi yang setara sebagai imbalan, tetapi kondisi 

bantuan pada kinerja tertentu oleh penerima (El-Katiri dan Fattouh, 2012). Subsidi EBT 

adalah fenomena yang umum terjadi di negara maju dan berkembang, yang ditujukan untuk 

mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan akses energi, membangun kapasitas industri 

dalam negeri untuk memproduksi peralatan energi terbarukan dan sebagainya (Ouyang 

dan Lin, 2014). Sebagai contoh, pada tahun 1990-an, Pemerintah India memberikan subsidi 

bagi pembangkit listrik mikrohidro. Proyek pembangkit milik Pemerintah diberi subsidi 

modal, sedangkan pengembang swasta diberi subsidi suku bunga (Nouni et al., 2006). 

Akan tetapi, penerapan subsidi semacam itu di Indonesia juga perlu mempertimbangkan 

kapasitas APBN.

2.3.2. Insentif Pajak
Dalam upaya mempromosikan listrik yang ramah lingkungan, mungkin tidak ada insentif 

pajak yang sempurna yang bisa diterapkan secara luas di setiap situasi dan negara.  Namun, 

beberapa di antaranya dapat dipelajari untuk merancang kebijakan insentif yang tepat 
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di suatu negara. Berkaca dari pengalaman negara-negara anggota European Union (EU), 

terutama EU-27, ada beberapa jenis insentif perpajakan yang telah diterapkan (Cansino et 

al., 2010). Berikut adalah rinciannya.

1. Pajak Langsung

Di negara-negara EU-27, ada tiga macam Pajak Langsung yang umum diterapkan, yaitu 

Pajak Penghasilan Pribadi, Pajak Badan Usaha dan Pajak Properti. Tabel 2.2 menunjukkan 

negara-negara yang menerapkan pajak langsung untuk mengembangkan energi baru dan 

terbarukan. Republik Ceko menggunakan pajak penghasilan pribadi untuk mempromosikan 

pembangkit tenaga listrik hijau. Orang-orang yang menjadi wajib pajak adalah operator 

sistem energi terbarukan di Republik Ceko. Metode ini memungkinkan pembebasan 

seluruh pajak atas pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari penjualan suatu jenis energi 

terbarukan ke jaringan listrik nasional. Tarif pajak penghasilan pribadi di negara ini adalah 

15 persen. Sementara itu, pajak penghasilan pribadi dipakai di Belgia sebagai instrumen 

untuk mempromosikan penggunaan energi solar photovoltaic (PV), solar-thermal dan 

panas bumi. Jumlah pajak yang dibebaskan mencapai 40 persen dari biaya aktual untuk 

membangun proyek. 

Tabel 2.1  Negara Anggota Uni Eropa yang Menerapkan Pajak Langsung

Negara Pajak Penghasilan Pribadi Pajak Badan Usaha Pajak Properti

Belgia x x 

Republik Ceko x x 

Perancis x

Yunani x 

Italia x 

Luksemburg x

Spanyol x x 

Sumber: Cansino et al. (2010).

Di Belgia dan Yunani, pembebasan pajak badan usaha diperuntukkan bagi badan usaha 

yang telah menghabiskan dana untuk membangun sistem yang menghasilkan listrik hijau. 

Di Yunani, insentif investasi ini terdiri dari tax allowance sebagai persentase dari jumlah 

yang diinvestasikan. Sementara itu, di Belgia pembebasan pajak hanya diperbolehkan jika 

listrik dihasilkan dari energi terbarukan yang masuk dalam daftar yang diterbitkan oleh 

otoritas yang berwenang.

Di Italia, ICI adalah suatu pajak yang diberlakukan di setiap kota yang berkisar antara 

0,4 dan 0,7 persen dari nilai konstruksi dari suatu properti. Akan tetapi, pada hukum 

anggaran tahun 2008, disebutkan bahwa setiap pemerintah kota dapat mengenakan tarif 
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lebih rendah dari 0,4 persen untuk wajib pajak yang memasang atau sudah memasang 

sistem energi terbarukan untuk menghasilkan listrik atau panas untuk keperluan rumah 

tangga, dengan masa konsesi maksimum tiga tahun untuk instalasi solar-thermal dan 

lima tahun untuk semua jenis energi terbarukan lainnya. Namun, Keputusan Hukum No. 

93 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ada pembebasan ICI untuk rumah pertama, jadi ICI 

hanya berlaku untuk rumah kedua dan tempat tinggal mewah sehingga pada waktu itu 

pengaruhnya kecil.

2. Pajak Tidak Langsung

Beberapa negara EU-27 juga menerapkan Pajak Tidak Langsung sebagai bentuk insentif 

fiskal untuk mempromosikan energi baru dan terbarukan. Pajak Tidak Langsung tersebut 

antara lain Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Bebas Bea Cukai. Hingga sekarang, 

hanya Perancis, Italia, dan Portugal yang telah memberlakukan pengurangan tarif Pajak 

Pertambahan Nilai untuk operasi yang berkaitan dengan listrik hijau. Pada tiga kasus 

ini, insentif pajak difokuskan untuk mengurangi tarif pajak. Biaya insentif pajak ini 

ditanggung oleh negara. Sementara itu, di Jerman kebijakan bebas bea cukai untuk listrik 

mulai diberlakukan sejak tahun 1999 dengan tarif sebesar €20,5/MWh untuk penggunaan 

non-bisnis dan €12,3/MWh untuk penggunaan bisnis. Bea cukai pada listrik dibebaskan 

jika dihasilkan secara eksklusif dari sumber terbarukan dan diambil dari jaringan atau 

transmisi listrik yang disediakan secara eksklusif dari sumber tersebut. 

3. Pajak Pigouvian dan Pajak Lainnya

Pajak Pigouvian dalam bentuk Climate Change Levy pernah diterapkan di Inggris, 

sementara pajak lainnya seperti Regular Energy Tax atau Ecotax dan Bebas Bea Cukai 

pada listrik pernah diterapkan masing-masing di Belanda dan Finlandia. Tabel 2.3 berikut 

menunjukkan negara-negara yang menerapkan Pajak Tidak Langsung, Pajak Pigouvian 

dan Pajak Lainnya. Di Inggris, Retribusi Perubahan Iklim (Climate Change Levy) digunakan 

untuk mempromosikan produksi listrik dari sumber energi terbarukan. Retribusi ini 

adalah pajak perlindungan iklim yang dapat kita cirikan sebagai Pajak Pigouvian dan 

telah ditetapkan dalam UU Keuangan Tahun 2000. Retribusi ini diterapkan sebagai upaya 

reformasi pajak yang terinspirasi oleh pajak daur ulang. Pemerintah mengembalikan uang 

yang diperoleh dari retribusi kepada pengusaha, terutama lewat pemotongan Asuransi 

Nasional Pengusaha sebesar 0,3 persen. Namun, UU Keuangan Tahun 2002 kemudian 

meningkatkannya menjadi sebesar 1 persen.
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Tabel 2.3  Negara Anggota Uni Eropa yang Menerapkan Pajak Tidak Langsung,  

Pajak Pigouvian, dan Pajak Lainnya

Negara Pajak 
Pertambahan Nilai

Kebijakan 
Bebas Bea 

Cukai

Pajak 
Pigouvian

Pajak 
Lainnya

Denmark x

Finlandia x

Perancis x

Jerman x

Italia x

Belanda x
Polandia x
Portugal x

Romania x

Slovakia x

Swedia x

Inggris x
Sumber: Cansino et al. (2010)

Sementara itu, Pajak Energi Reguler (Regular Energy Tax) adalah retribusi energi atas 

konsumsi listrik dan gas oleh pelanggan kecil dan menengah yang diperkenalkan di Belanda 

sejak tahun 1997. Energi yang diproduksi dari sumber terbarukan dibebaskan dari pajak. 

Pada tahun 2001, seiring dengan liberalisasi pasar listrik, sistem perdagangan sukarela 

berbasis green certificate menggantikan sistem green label 1998. Sistem Pajak Energi Reguler 

dimodifikasi dan pada bulan Juli 2003 sebuah kebijakan baru berjudul “produksi listrik 

berbasis kualitas lingkungan” diperkenalkan. Sejak saat itu, listrik dari sumber energi 

terbarukan diberi pengurangan pajak jika diproduksi di dalam atau di luar Belanda namun 

dengan syarat harus dipasok kembali ke Belanda. Meski sangat efektif, kebijakan ini lebih 

mahal dari perkiraan pemerintah, sehingga dibatalkan pada bulan September 2006. 

2.3.3. Feed-in tariff (FiT)
FiT adalah jaminan harga tetap pada listrik yang dibangkitkan dari sumber terbarukan 

yang dapat dijual kepada jaringan pembangkit listrik. Ada dua jenis mekanisme FiT, yaitu 

fixed price FiT dan premium price FiT. Fixed price FiT menjamin bahwa output pembangkit 

listrik dan penyedia sistem akan dibeli melalui ketentuan harga tetap. Sistem ini biasanya 

mempunyai jangka waktu tertentu, seperti 10-20 tahun pertama dari tanggal komisioning 

pembangkit listrik energi terbarukan. Sementara itu, price premium FiT juga memberikan 

jaminan pembelian output dari pembangkit listrik energi terbarukan seperti fixed FiT, 

tetapi di sini, pembayaran kepada pembangkit dibuat dengan penambahan jumlah premi di 

atas harga pasar, bukan harga tetap (Simsek dan Simsek, 2013).

Jerman berada di garis depan dalam hal pelaksanaan mekanisme FiT, yang menawarkan 

harga tetap untuk pembangkit listrik dari energi terbarukan dan dijamin dalam jangka 
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waktu yang lama. Stromeinspeisungsgesetz (StrEG), yang diperkenalkan pada tahun 1991, 

merupakan salah satu instrumen paling penting untuk mempromosikan energi terbarukan 

di Jerman selama 1990-an. StrEG dirumuskan berdasarkan prinsip bahwa FiT harus 

menutup biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk memproduksi energi terbarukan 

di Jerman, dan mewajibkan perusahaan listrik negara untuk membeli listrik dari sumber 

energi terbarukan. Di bawah StrEG, perusahaan listrik diminta untuk membeli listrik 

dengan tarif yang dihitung antara 65 hingga 90 persen dari harga listrik rata-rata (Lauber 

dan Mez, 2004).

Pada tahun 2000, Jerman memperkenalkan Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), satu 

lagi bagian penting dari undang-undang listrik terbarukan untuk menggantikan dan 

memperbarui StrEG. Tujuan EEG adalah mengurangi biaya pasok listrik terbarukan ke 

perekonomian nasional dan mempromosikan pengembangan teknologi terbarukan lebih 

lanjut (Mabee et al., 2012). Hal ini mendorong penyertaan degression rate dalam kerangka 

kebijakan FiT. Dengan mengurangi FiT setiap tahun dengan persentase tertentu, dimulai 

dari 1 persen per tahun, pembangkit berskala besar akan mempunyai insentif untuk 

mengurangi biaya lebih lanjut (Rowlands, 2005). Degression rate pada solar PV dan angin 

lebih tinggi daripada energi terbarukan lainnya, yaitu sebesar 9 persen untuk solar 

PV. Degression model menjawab masalah investor yang duduk kembali dan menunggu 

teknologi, proses serta skala ekonomi yang lebih murah. Dengan demikian, EEG dirancang 

untuk mendorong pembangunan proyek baru listrik terbarukan dalam waktu dekat.

Karena perkembangan dari StrEG ke EEG yang sangat sukses, Jerman telah mengalami 

pertumbuhan yang signifikan dalam kapasitas pembangkit terbarukan dalam waktu yang 

relatif singkat (Mabee et al., 2012). Peraturan baru tersebut menetapkan tarif tetap untuk 20 

tahun, yang menawarkan perencanaan jangka panjang kepada investor. FiT di Jerman pada 

awalnya ditetapkan sekitar €0,5/kWh atau ekuivalen dengan $0,48/kWh. Untuk solar PV, 

perubahan regulasi tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas terpasang kumulatif 

dari 114 MW pada tahun 2000 menjadi 1508 MW pada tahun 2005 (Rigter dan Vidican, 

2010). Selama 2000-2008, energi angin tumbuh kurang lebih dari 10 TWh menjadi 38 TWh, 

sementara biomassa tumbuh sekitar 5 TWh menjadi 19 TWh. Selama 1990-2003, proporsi 

energi terbarukan dalam bauran bahan baku listrik di Jerman tumbuh dari 3 menjadi 9 

persen (Mabee et al., 2012). Selain penambahan kapasitas, penerapan EEG juga menciptakan 

lapangan kerja baru di Jerman. Studi yang dilakukan oleh Sovacool (2009) memperkirakan 

bahwa pada tahun 2008 ada sekitar 157.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Jerman 

untuk sektor energi dan industri manufaktur.

2.3.4. Renewable Portfolio Standards (RPS)
Renewable Energy Certificates (REC) hampir sama dengan skema Renewable Portfolio 

Standard (RPS). REC juga dikenal sebagai Tradable Green Certificates (TGC) di Uni Eropa 

(Dong dan Shimada, 2017). RPS mensyaratkan bahwa ada persentase minimum dari listrik 

yang terjual atau kapasitas pembangkit yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. 
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Mekanisme RPS dianggap sebagai pilihan untuk mempromosikan energi terbarukan 

dengan biaya paling rendah. Skema ini juga menurunkan biaya teknologi awal dan dengan 

demikian menciptakan pasar yang kompetitif untuk teknologi energi terbarukan yang 

berbeda. Dengan demikian, harga listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan 

menjadi lebih rendah (Abdmouleh et al., 2015).

Keuntungan kebijakan RPS adalah sebagai berikut (Wang dan Cheng, 2012):

1. Pemerintah melepaskan peran penentuan tarifnya dan memberikannya ke pasar;

2. Tarif akan ditentukan secara fleksibel dan sering oleh pasar;

3. Target energi terbarukan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan biaya 

paling rendah;

4. Energi terbarukan berbiaya rendah dapat dikembangkan dengan cepat;

5. Pembuatan REC dapat memperbesar jumlah transaksi pasar dan menyediakan 

likuiditas yang cukup untuk para pelaku pasar; dan

6. Pasar REC memiliki potensi untuk dihubungkan dengan sistem perdagangan 

emisi CHG dan menghasilkan manfaat sinergi.

Jadi, RPS biasanya diterapkan di pasar persaingan bebas. RPS tidak diterapkan di negara-

negara yang berada pada tahap awal pengembangan energi terbarukan (Liou, 2015). Jepang 

pernah menerapkan kebijakan RPS, namun kurang berhasil karena diterapkan pada masa 

awal pengembangan (Muhammad-Sukki et al., 2014; Dong dan Shimada, 2017). Sementara 

itu, negara yang cukup sukses dengan kebijakan RPS adalah Amerika Serikat, Inggris dan 

Australia. Namun, ketiganya menerapkan RPS yang dikombinasikan dengan FiT (Huang 

dan Wu, 2011).

Namun, penyesuaian target RPS dalam waktu singkat mungkin kurang fleksibel, atau dalam 

mempromosikan sumber energi terbarukan yang berbeda bahkan dengan biaya tinggi 

sekalipun. Selain itu, ketidakseimbangan harga energi regional juga dapat disebabkan oleh 

mekanisme RPS, terutama ketika konsentrasi proyek energi terbarukan dibuat hanya di 

lokasi dengan efisiensi sumberdaya yang tinggi (Abdmouleh et al., 2015). Selain itu, kebijakan 

RPS tampaknya menghadapi sejumlah tantangan dalam mendorong pengembangan energi 

terbarukan yang baru dan cepat (Wang dan Cheng, 2012):

1. Tidak dapat mendorong pengembangan energi terbarukan secara diversifikasi 

dan over-target;

2. Tingkat tarif yang berubah-ubah meningkatkan risiko investasi;

3. Pasar energi terbarukan yang tidak murni persaingan sempurna akan 

menimbulkan persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar dan juga di antara 

teknologi energi terbarukan yang berbeda; dan

4. Pembentukan dan sistem pemantauan, deklarasi, dan validasi pemenuhan utang 

adalah tugas yang menuntut mekanisme pasar. 
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Penerapan kebijakan RPS di Indonesia, dengan demikian, harus dilakukan secara hati-

hati. Studi yang dilakukan oleh Fisher (2010) menganalisis dampak RPS terhadap harga 

energi. Fisher menemukan bahwa dampak RPS terhadap harga energi cenderung ambigu. 

RPS secara bersamaan memberi subsidi EBT, tetapi juga mengenakan pajak atas energi 

tak terbarukan yang mana justru akan menimbulkan efek yang saling berkebalikan pada 

harga listrik. 

2.4. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia
Secara umum, permasalahan utama dalam penetapan harga EBT di Indonesia adalah 

kegagalan pasar (lihat Gambar 2.1). Kegagalan pasar ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) 

Negara kepulauan; (2) Ketimpangan distribusi penduduk dan pendapatan antar kawasan; 

serta (3) Konsumsi energi yang tidak merata. Kegagalan pasar tersebut membuat harga 

energi lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya sehingga Pemerintah harus memberi 

subsidi energi, termasuk EBT.

Gambar 2.1  Masalah dalam Penetapan Harga Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia

 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta 

di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau, baik 

pulau besar maupun kecil. Sebaran penduduk di Indonesia tidak merata dan cenderung 

terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang padat, terutama di Pulau Jawa. 

Sampai dengan kuartal pertama tahun 2018, Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,67 persen 

terhadap PDB Indonesia (lihat Gambar 2.2). Di samping itu, sebanyak 56,7 persen penduduk 

Indonesia tinggal di Pulau Jawa sampai dengan tahun 2016 (lihat Tabel 2.4).
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Gambar 2.2  PDB Indonesia Menurut Pulau Besar, Kuartal 1 Tahun 2018 (%)

Sumber: BPS (2018)

Keterangan: A: Sumatera, B: Jawa, C: Bali & Nusa Tenggara, D: Kalimantan, E: Sulawesi, F: Maluku & Papua

Tabel 2.4 Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar, 2016

Wilayah Jumlah Penduduk (Ribu) Persentase

Sumatera 56.119,3 21,69

Jawa 146.675,4 56,70

Bali & Nusa Tenggara 14.299,8 5,53

Kalimantan 15.634,9 6,04

Sulawesi 18.973,3 7,33

Maluku & Papua 7.002,2 2,71

Indonesia 258.704,9

Sumber: Statistik Indonesia 2017 

Terkonsentrasinya penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa membuat konsumsi energi 

Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. Sebagian 

besar provinsi di Kawasan Barat Indonesia memiliki konsumsi listrik per kapita lebih tinggi 

daripada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. 

Kawasan Timur 
Indonesia

rata-rata
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Gambar 2.3 Konsumsi Listrik per Kapita di Indonesia Menurut Provinsi, 2015  (KWh/ribu jiwa)

Sumber: BPS (2018)
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Bab ini akan menjelaskan dua hal, yaitu potensi EBT di Indonesia dan kebijakan saat ini 

mengenai insentif fiskal dalam pengembangan EBT. Potensi EBT penting untuk dibahas 

mengingat produksi listrik dari kedua jenis pembangkit ini sangat bergantung kepada 

ketersediaan sumber energinya. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki potensi 

tenaga surya dan tenaga hidro yang merata. Sementara itu, insentif fiskal existing akan 

dibahas untuk menjadi dasar bagi perancangan simulasi dampak insentif fiskal di bab-bab 

selanjutnya. Berbagai pengaturan insentif akan ditinjau, baik yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan maupun peraturan menteri. Setelah itu, kondisi pasokan energi 

listrik beserta aspek lingkungan akan dibahas.

3.1. Potensi Energi Baru Terbarukan: Tenaga Surya dan 
Tenaga Hidro

3.1.1 Potensi Tenaga Surya
Pemanfaatan energi surya sebagai pembangkit listrik di Indonesia mempunyai potensi 

yang besar untuk menjadi solusi listrik di Indonesia (Fathoni et al., 2014). Hal ini disebabkan 

wilayah Indonesia terbentang di sekitar garis khatulistiwa, sehingga pencahayaan 

mataharinya cenderung tinggi. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya sangat cocok 

dikembangkan bagi masyarakat di pedesaan, pulau terluar, dan kawasan perbatasan.

 Gambar 3.1 Peta Global Horizontal Irradiation Indonesia 

Sumber: World Bank Global Atlas (2016)

BAB III

GAMBARAN UMUM  
OBJEK STUDI
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Peta potensi yang ditunjukkan dalam Gambar 3.1 juga melampirkan tingkat ketidakpastian 

dari database ini, yaitu sekitar 6 – 9 persen. Dapat dilihat secara detail, Indonesia memiliki 

beberapa daerah dengan potensi sumber daya energi solar yang menerima energi radiasi 

per m2 sangat tinggi, salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Gambar 3.2 menunjukkan 

visualisasi dari potensi energi surya di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar daerahnya 

terpapar energi radiasi lebih dari 5,6 kWh/m2.

Gambar 3.2 Visualisasi Global Horizontal Irradiation untuk Nusa Tenggara Timur

Sumber: World Bank Global Atlas (2016)

Data yang tersedia dalam format GIS dapat diolah dengan komprehensif untuk menghasilkan 

nilai potensi akurat untuk setiap daerah. Nilai 5,5 kWh/m2 dijadikan threshold value dalam 

penentuan energi radiasi matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik 

tenaga surya. Dengan asumsi penyinaran matahari selama 8 jam/hari, dapat diperoleh hasil 

dari rata-rata potensi untuk setiap daerah dengan nilai energi radiasi lebih besar dari Nilai 

5,5 kWh/m2 seperti ditampilkan pada Gambar 3.3. Berdasarkan gambar tersebut, dapat 

dilihat bahwa hampir semua daerah di Indonesia mempunya titik-titik potensi yang tinggi, 

berada di antara 6 – 7 kW/ha. Selanjutnya, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah luas 

area sebaran energi radiasi tersebut untuk masing-masing provinsi (gambar 3.4).

L
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Gambar 3.3 Potensi Daya Surya per Hektar untuk Setiap Provinsi di Indonesia

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2017) 

Gambar 3.4 Luas Lahan Berpotensi Energi Surya untuk Setiap Provinsi di Indonesia

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2017)



Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan22

Gambar 3.5 berikut menunjukkan potensi energi surya di Indonesia menurut provinsi 

dalam satuan Mega Watt (MW).

Gambar 3.5 Potensi Daya Surya untuk Setiap Provinsi di Indonesia

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2017) 

Berdasarkan Gambar 3.3 dan 3.5 di atas, potensi energi surya berada di wilayah Indonesia 

bagian timur (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur), Pulau Kalimantan (Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur) dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera 

(Sumatera Selatan, Sumatera Utara). Hal ini juga didukung dengan faktor lahan dikarenakan 

daerah-daerah tersebut memiliki potensi lahan kosong yang dapat dikembangkan menjadi 

energi surya (PLTS) untuk kedepannya (Gambar 3.4). Selain itu, harga jual listrik melalui 

pembangkit listrik EBT telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menyatakan 

bahwa daerah luar pulau Jawa menjadi prioritas untuk pengembangan EBT sehingga harga 

jual listrik di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa dan rata-rata nasional. 

Hal ini disebabkan faktor keekonomian yang berbeda dan adanya rancangan pembangunan 

kawasan ekonomi khusus di daerah Indonesia Bagian Timur sehingga pengembangan EBT 

diharapkan dapat mendorong iklim investasi ke wilayah tersebut.

3.1.2. Energi Hidro
Potensi tenaga air di Indonesia menurut Hydro Power Potential Study (HPPS) pada tahun 

1983 adalah 75.000 MW, dan angka ini diulang kembali pada Hydropower Inventory Study 

pada tahun 1993. Namun, pada laporan Master Plan Study for Hydro Power Development in 

Indonesia oleh Nippon Koei pada tahun 2011, potensi tenaga air setelah screening lebih lanjut 

adalah 26.321 MW. Studi lain dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan 
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dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

dengan melakukan mapping potensi menggunakan peta Badan Informasi Geospasial yang 

menghimpun data daerah aliran sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Direktorat Sumber Daya Air dan elevasi pada peta sehingga potensi energi 

hidro per daerah di Indonesia dapat dihitung. Gambar 3.6 menunjukkan sebaran potensi 

yang dihimpun ESDM dalam One Map Indonesia yang sistemnya dikembangkan oleh 

Badan Informasi Geospasial.

Kajian ini fokus pada pengembangan pembangkit listrik hidro skala mini, yaitu dengan 

kapasitas 1 MW – 10 MW. PLTMH dirasakan cocok untuk daerah Indonesia yang 

memiliki kondisi geografis banyak aliran sungai dan pegunungan. Penduduk sekitar 

sungai diharapkan mampu mendapatkan manfaat listrik untuk rumah tangga maupun 

usaha kecil dengan adanya pembangunan PLTMH. Pemerintah Indonesia sebaiknya terus 

meningkatkan program pembangunan PLTMH dan memberikan iklim investasi yang 

menarik bagi para Independent Power Producer (IPP). 

Gambar 3.6 Peta Potensi Energi Hidro Wilayah Indonesia 

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2017)

Peta potensi di atas menjelaskan kondisi geografis (ketinggian) dan daerah aliran air 

sungai yang dapat digunakan untuk menentukan besaran potensi energi hidro. Tabel 3.1 

merupakan hasil olah data dari peta di atas.
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Tabel 3.1 Potensi Energi Hidro di Beberapa Desa di Indonesia

Nama Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Potensi (MW)

Aceh Aceh Tenggara Tanoh Alas Hutan 80,44

Aceh Aceh Tenggara Tanoh Alas Hutan 706,92

Aceh Aceh Tenggara Tanoh Alas Hutan 640,15

Aceh Aceh Tenggara Tanoh Alas Hutan 2.103,35

Aceh Aceh Tenggara Darul Hasanah Hutan 141,38

Aceh Aceh Tenggara Tanoh Alas Hutan 160,94

Aceh Aceh Tenggara Darul Hasanah Hutan 182,90

Banten Lebak Lebakgedong Lebaksitu 106,20

Banten Lebak Lebakgedong Lebaksitu 45,39

Bengkulu Kaur Maje Air Bacang 154,10

Bengkulu Kaur Nasal Air Palawan 123,28

Bengkulu Kaur Maje Air Bacang 58,90

Bengkulu Kaur Nasal Muara Dua 140,17

Bengkulu Kaur Nasal Muara Dua 350,43

Bengkulu Kaur Nasal Muara Dua 210,26

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Wonosari Gari 164,48

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Playen Ngleri 191,48

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Patuk Nglegi 60,29

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Patuk Nglegi 119,94

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Playen Ngleri 314,90

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Playen Ngleri 307,45

Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Nglipar Kedungpoh 20,68

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2017)
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3.2. Insentif Fiskal untuk Mempromosikan EBT di Indonesia
Secara umum, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah kepada pengembang EBT adalah 

dalam bentuk keringanan pungutan perpajakan dan pembelanjaan pemerintah. Skema-

skema insentif yang dibahas dalam bagian ini kemudian akan dimasukkan ke dalam model.

3.2.1. Skema Keringanan Pajak
Mayoritas skema insentif fiskal yang diberikan kepada proyek investasi EBT adalah dalam 

bentuk pengurangan pungutan pemerintah. Terdapat beberapa bentuk pengurangan pajak 

yang diberikan, namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi (1) tax allowance, (2) 

fasilitas impor, dan (3) tax holiday.

3.2.1.1. Tax Allowance

Tax allowance, atau keringanan pajak, merupakan insentif yang diberikan dalam bentuk 

pengurangan PPh badan. Pemberiannya didasarkan pada PP No. 18 Tahun 2015 (kemudian 

diubah dalam PP No. 9 Tahun 2016) yang mengatur sejumlah Bidang-bidang Usaha Tertentu 

yang berhak atas fasilitas pengurangan PPh. Di dalam peraturan tersebut, investasi 

pembangkit listrik berbasis EBT masuk ke dalam kategori sektor prioritas, bersamaan 

dengan aktivitas pemanfaatan energi geothermal, pembangkitan listrik dari pengolahan 

sampah, dan industri biokimia. Maka dari itu, pengembang PLTS dan PLTMH dapat 

memanfaatkan insentif ini.

Persyaratan lain untuk mendapatkan keringanan pajak dalam investasi EBT adalah sebagai 

berikut, sesuai dengan yang diatur PP No. 18 Tahun 2015 dan PP No. 9 Tahun 2016.

1. Merupakan Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

2. Sedang melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha.

3. Memenuhi syarat-syarat umum, seperti:

a. Nilai investasi tinggi (lebih besar atau sama dengan Rp10 miliar) atau 

ditujukan kepada pasar ekspor,

b. Memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang tinggi 

(mempekerjakan lebih besar atau sama dengan 500 tenaga kerja dalam negeri), 

dan

c. Memiliki kandungan lokal tinggi di dalam input (setidaknya 75 persen dalam 

jangka waktu empat tahun beroperasi).

4. Masuk ke dalam kategori Bidang-bidang Usaha Tertentu sesuai dengan KBLI yang 

disebutkan dalam Lampiran I dan II PP No 18 Tahun 2015 dan PP No 9 Tahun 2016.

5. Memenuhi persyaratan perizinan.

Fasilitas tax allowance tersebut adalah dalam bentuk sebagai berikut.
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Tabel 3.2 Insentif Tax Allowance

No Peraturan Bentuk Keterangan

1 PP No 18 Tahun 2015, 
PP No 9 Tahun 2016

Fasilitas Pajak 
Penghasilan

1. Pengurangan penghasilan neto 
30 persen dari jumlah Penanaman 
Modal berupa aktiva tetap berwujud. 
Dibebankan selama 6 tahun sebesar 
masing-masing 5 persen per tahun.

2. Penyusutan dan amortisasi yang 
dipercepat.

3. PPh atas dividen kepada WP luar 
negeri ditetapkan 30 persen atau 
lebih rendah.

4. Kompensasi kerugian yang lebih 
lama 5 tahun tetapi tidak lebih dari 
10 tahun.

3.2.1.2. Fasilitas Impor

Fasilitas tambahan bagi aktivitas pemanfaatan EBT dapat diberikan dalam bentuk 

keringanan pungutan atas barang impor. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No. 21/PMK/011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan 

Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan. Pengaturan ini menyebutkan 

bahwa khusus bagi pengembang EBT, selain berhak atas tax allowance, juga berhak atas 

fasilitas pembebasan pungutan PPh 22 untuk barang impor, pembebasan bea masuk, dan 

pembebasan pengenaan PPN untuk barang impor.

Tabel 3.3 Fasilitas Impor

No Peraturan Bentuk Keterangan

 
1

 
Peraturan Menteri 
Keuangan No. 21/
PMK/011/2010 
tentang Pemberian 
Fasilitas Perpajakan 
dan Kepabeanan Untuk 
Kegiatan Pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan

Fasilitas PPh 22 untuk 
impor

Pengurangan pajak untuk impor 
mesin dan peralatan

Fasilitas PPN
Pembebasan dari pengenaan PPN 
atas impor mesin dan peralatan

Fasilitas pembebasan bea 
masuk

Pembebasan bea masuk 
untuk impor mesin serta 
bahan pembangunan atau 
pengembangan

Fasilitas Pajak DTP Pemerintah menanggung pajak 
DTP sebagaimana diatur dalam UU 
APBN dan aturan pelaksanaannya

 

Khusus untuk keringanan bea masuk, peraturan lebih lanjut diatur dalam PMK No. 176/2009 

jo PMK No. 188/2015. Keringanan hanya dapat diberikan untuk impor mesin, barang-barang, 

dan produk lain yang memenuhi kriteria: (1) tidak diproduksi di dalam negeri, (2) diproduksi 

dalam negeri namun tidak dapat memenuhi kebutuhan khusus industri, atau (3) diproduksi 
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domestik namun tidak mencukup secara kuantitas. Impor mesin dapat dibebaskan dari bea 

masuk selama 2 tahun. Sementara itu, untuk bahan pembangunan atau pengembangan, 

klasifikasi di bawah ini berlaku:

1. Material konstruksi: dapat dibebaskan dari bea masuk selama 2 tahun.

2. Material pengembangan: dapat dibebaskan dari bea masuk selama 2 tahun jika barang 

tersebut dapat menambah setidaknya 30 persen dari kapasitas terpasang.

3. Mesin konstruksi atau pengembangan: dapat dibebaskan dari bea masuk hingga 4 tahun 

jika barang tersebut dapat menambah setidaknya 30 persen dari kapasitas terpasang.

3.2.1.3. Fasilitas tax holiday

Tax holiday adalah fasilitas pengurangan pungutan PPh badan yang diberikan kepada 

perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Berbeda dengan tax allowance yang 

berbentuk pengurangan penghasilan kena pajak, skema tax holiday diberikan dalam 

bentuk pengurangan pungutan PPh terutang sebesar 100 persen dalam jangka waktu 

tertentu. Pengaturan insentif ini diberikan dalam PMK No. 35/PMK.010/2018 tentang 

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas ini diberikan dalam 

bentuk sebagai berikut.

Tabel 3.4 Fasilitas Tax Holiday

No Bentuk fasilitas Rincian Ketentuan

1. Pengurangan pajak penghasilan 

badan

Sebesar 100 persen dari jumlah PPh badan terutang

2. Jangka waktu fasilitas dan nilai 

rencana penanaman modal

5 tahun pajak (≥Rp500 miliar hingga <Rp1 triliun)

7 tahun pajak (≥Rp1 triliun hingga < Rp5 triliun)

10 tahun pajak (≥Rp5 triliun hingga <Rp15 triliun)

15 tahun pajak (≥Rp15 triliun hingga <Rp30 triliun)

20 tahun pajak (≥Rp30 triliun)

3. Pengurangan PPh badan 

setelah jangka waktu berakhir

Diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen 

selama 2 tahun setelah jangka waktu pemberian 

pengurangan PPh badan terutang habis

 

Persyaratan untuk mendapatkan insentif ini adalah, selain nilai rencana penanaman 

modal, yaitu:

1. Masuk ke dalam kategori Industri Pionir, atau industri yang memiliki keterkaitan 

yang luas, memberi nilai tambah atau eksternalitas tinggi, memperkenalkan 

teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

2. Memenuhi ketentuan perbandingan utang dan modal untuk perhitungan PPh.
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3. Belum menerima fasilitas pengurangan PPh atau belum pernah ditolak pengajuan 

fasilitas PPh.

4. Merupakan badan hukum Indonesia.

5. Jangka waktu pengurangan PPh dihitung dari saat mulai berproduksi komersial.

3.2.2. Skema Pengeluaran Pemerintah
Pemerintah memiliki pos anggaran untuk pengembangan pembangkit EBT. Anggaran 

tersebut diwujudkan dalam belanja Kementerian/Lembaga untuk pengembangan 

infrastruktur pembangkit berbasis EBT. Pos anggaran ini dimaksudkan sebagai upaya 

pemerintah untuk menyediakan sendiri infrastruktur pembangkit, sedangkan swasta 

hanya bertindak sebagai pelaksana pengadaan pekerjaan pembangunan pembangkit. 

Dengan begitu, hal tersebut bukan merupakan bentuk kebijakan insentif fiskal, namun 

outcome dari pengeluaran ini tetap dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit EBT di 

Indonesia.

Belanja infrastruktur ini dimasukkan dalam anggaran Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. 

Selama 2014-2017, anggaran infrastruktur berkisar 70-80 persen dari total anggaran 

tahunan Ditjen EBTKE. Namun, pengeluaran aktual untuk membangun infrastruktur EBT 

yang memadai masih berada di luar kapasitas kementerian.

Gambar 3.7 Perkembangan Anggaran Infrastruktur EBT, 2014-2017

Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, diolah (2018)

Skema lain yang tersedia bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur EBT adalah 

melalui program KPBU. Melalui skema ini, pemerintah dapat menyediakan bagian dari 

total dana proyek pengadaan melalui beberapa fasilitas:

1. Project Development Facility (PDF): pemerintah memberikan pendanaan bagi 

aktivitas feasibility study, yang dapat dilakukan oleh Penanggung Jawab Proyek 

Kerja sama (PJPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), atau Komite 
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Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

2. Viability Gap Fund (VGF): pemerintah pusat dapat berkontribusi atas bagian dari 

keseluruhan biaya konstruksi, untuk meningkatkan financial feasibility proyek. 

Pendanaan dapat diberikan hingga 49 persen dari total biaya konstruksi.

3. Political Guarantee Policy: PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dapat 

memberikan jaminan atas financial default akibat risiko politik kepada badan 

usaha yang melakukan proyek pembangunan infrastruktur.

4. Infrastructure financing: pemerintah dapat memberikan pendanaan jangka 

panjang bagi proyek infrastruktur.

Namun, skema KPBU tidak cocok untuk proyek infrastruktur EBT berskala kecil dan 

menengah. Jumlah minimal nilai investasi yang berhak atas skema Availability Payment 

dan Viability Gap Fund adalah Rp100 miliar. Maka dari itu, skema ini belum banyak 

dimanfaatkan oleh pengembang EBT. Koordinasi yang erat antara PT PLN dengan badan 

usaha pengembang EBT (IPP, independent power producer) juga diperlukan agar tidak terjadi 

tumpang-tindih dalam perencanaan pengembangan ketenagalistrikan.

3.3. Aspek Lingkungan EBT dan Insentif Penurunan emisi
Hingga 2016, pembangkit fosil masih mendominasi sebagai sumber energi primer 

pembangkit listrik di Indonesia. Berdasarkan Neraca Energi, 87 - 89 persen listrik di 

Indonesia diproduksi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil (PLTU. PLTG, PLTGU, 

PLTD, PLTMG). Sementara itu, pembangkit listrik EBT (PLTS, PLTA, PLTMH, Lainnya) hanya 

menyumbang antara 11 – 13 persen listrik Indonesia, yang setara dengan produksi listrik 

antara 22 TWh – 32 TWh.

Akibat hal tersebut, emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas produksi listrik di Indonesia 

cukup tinggi. Mengutip data dari Carbon Neutral Charitable Fund1, 1 MWh konsumsi listrik 

dari sumber energi fosil akan menghasilkan emisi CO2 sebesar 0,92 Ton CO2. Dengan jumlah 

produksi dari sumber fosil sebesar 222 TWh pada tahun 2016, aktivitas produksi listrik 

tersebut telah menghasilkan emisi karbon kira-kira sebesar 204 juta Ton CO2.

Gambar 3.8 Produksi Listrik Berdasarkan Sumber Energi Pembangkit

S u m b e r : 

N e r a c a 

E n e r g i 

I ndones ia , 

BPS (2018)

1 https://cncf.com.au/carbon-calculator/#electricity
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Pembangkit EBT menawarkan pilihan produksi listrik dengan emisi CO2 yang hampir tidak 

ada. Untuk negara-negara berkembang, estimasi emisi karbon dari masing-masing jenis 

bahan bakar pembangkit dan teknologi treatment emisi yang digunakan adalah sebagai 

berikut.

Tabel 3.5 Estimasi Emisi Per Bahan Bakar Pembangkit Listrik

No Bahan Bakar Teknologi Emisi (gram CO2/KWh)

1. Batubara PF + fgd NOx, dll 260

2. Batubara IGCC dan supercritical 190-198

3. Gas CCGT 103-122

4. Batubara PF, fgd, CO2 capture 136

5. Gas CCGT, CO2 capture 62-163

6 Uranium Nuklir 0

7 Air Hydro 0
8 Angin Turbin Angin 0

9 Biofuel Biomassa IGCC 0

10 Matahari PV dan Solar Thermal 0

Catatan:

PF    : Pulverized Fuel 

Fgd  : flue gas desulphurization 

IGCC  : integrated gasification combined cycle  

CCGT  : combined cycle gas turbine
Sumber: Sims et al (2003)

Batubara merupakan sumber energi dengan emisi karbon terbesar, yaitu diestimasi 260 g 

CO 2/KWh. Penggunaan teknologi CO 2 capture dapat menurunkan emisi ini hingga 136 g CO2/

KWh, namun tidak semua PLTU dapat dilengkapi dengan fasilitas ini. Gas menghasilkan 

emisi karbon yang lebih rendah daripada Batubara hingga hanya 62 g CO2/KWh pada 

kondisi tertentu dengan penggunaan teknologi CCGT dan CO2 capture. Sementara itu, 

semua sumber EBT tidak akan menghasilkan emisi sama sekali. 

Dalam studi ini, penggunaan EBT sebagai sumber energi primer diasumsikan akan 

membantu mengurangi emisi karbon. Setiap 1 KWh listrik yang diproduksi menggunakan 

EBT diasumsikan akan menghasilkan 0,0092 Ton CO2 lebih rendah dibandingkan 

menggunakan pemabangkit berbahan bakar fosil. Koefisien ini digunakan in lieu hasil 

estimasi pada Tabel 3.5 sebagai pendekatan perhitungan penghematan emisi karbon CO2 

untuk simplifikasi studi. Simplifikasi tersebut memperbolehkan studi ini untuk fokus pada 

penghematan emisi dari produksi listrik berbasis energi fosil secara keseluruhan, bukan 

per masing-masing bentuk teknologi yang digunakan dalam pembangkitan listrik.
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Namun, dalam usaha-usaha penurunan emisi atau emission abatement—termasuk di 

dalamnya pemilihan penggunaan EBT sebagai sumber energi pembangkit—terdapat 

manfaat (benefit) yang dihasilkan beserta biaya (cost) yang ditimbulkan dari upaya tersebut. 

Hubungan antara benefit (B(X)) dan cost (C(X)) diilustrasikan dalam kurva pada Gambar 3.8.

Teori ekonomi mengatakan bahwa tingkat abatement akan menjadi efisien dengan cara 

memaksimumkan tingkat net benefit, yaitu selisih antara total benefit dengan total biaya 

dari aktivitas abatement (Keohane dan Olmstead, 2016). Jika angka benefit dan cost dihitung 

nilai marginal-nya, maka tingkat penurunan emisi optimal akan terjadi saat nilai marginal 

abatement cost sama dengan nilai marginal benefit of abatement (titik E pada panel bawah 

gambar 3.8). Titik ini sama dengan posisi net benefit maksimum yang ada pada panel atas 

Gambar 3.8.

Gambar 3.9 Benefit dan Cost dalam Emission Abatement Gambar 3.8 Benefit dan Cost dalam 

Emission Abatement 

Sumber: Keohane dan Olmstead (2016)

Studi PSE (2017) tentang marginal abatement cost dari emisi CO2 menemukan bahwa jika 

pemerintah ingin menurunkan tingkat emisi sebesar 29 persen dari kondisi business-as-

usual pada tahun 2030, nilai marginal abatement cost yang dibutuhkan adalah sebesar 
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US$42,75/Ton CO2
 (ekuivalen dengan Rp555.000 dengan kurs senilai Rp13.000/US$). 

Sementara itu, telaah literatur di atas mengenai penghematan emisi dari penggunaan EBT 

pada pembangkitan listrik menemukan bahwa penggunaan EBT akan menghemat 0,0092 

Ton CO2/KWh. 

Menggabungkan kedua temuan di atas, biaya untuk mengurangi emisi melalui penggunaan 

pembangkit EBT memiliki biaya sebesar US$0,04019/KWh atau setara dengan Rp542,5/

KWh. Untuk merasionalkan angka tersebut, asumsikan terdapat produksi listrik energi 

fosil sebesar 1 KWh dengan harga jual sesuai rata-rata BPP Pembangkitan Nasional 2017 

Rp1.025/KWh. Pada harga jual tersebut, biaya Rp542,5/KWh perlu ditambahkan dalam 

BPP Pembangkitan untuk menginternalkan eksternalitas akibat emisi yang dihasilkan.

Namun, terdapat perspektif lain dalam memandang eksternalitas ini. Jika 1 KWh tersebut 

dihasilkan oleh pembangkit EBT yang tidak menghasilkan emisi sama sekali, maka akan ada 

penghematan biaya ekonomi sebesar Rp542,5/KWh akibat ketiadaan emisi karbon. Studi 

ini berargumen bahwa biaya penurunan emisi tersebut dapat kemudian diberikan kepada 

pengembang EBT sebagai kompensasi atas penurunan emisi karbon dari pembangkitnya. 

Kompensasi tersebut dapat diperlakukan sebagai salah satu bentuk insentif, yang 

selanjutnya akan disebut sebagai insentif penurunan emisi.
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BAB IV

METODOLOGI

Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari 

Energi Terbarukan ini menggunakan tiga alat analisis yaitu (1) pembuatan cost-breakdown 

structure, (2) simulasi financial model, dan (3) pengukuran preferensi pengembang terkait 

insentif fiskal. Analisis cost-breakdown structure bertujuan untuk mengidentifikasi 

biaya investasi PLTMH dan PLTS, beserta keterkaitannya dengan kebutuhan investasi 

kedua pembangkit untuk mencapai target EBT dalam bauran energi. Data cost-breakdown 

structure disusun melalui studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui 

Focus Group Discussion (FGD), kuesioner, dan in-depth interview. Simulasi financial model 

mengambil informasi biaya investasi dari cost-breakdown structure untuk melihat 

dampak insentif fiskal terhadap feasibility dari investasi PLTS dan PLTMH. Teori biaya 

menjadi dasar penyusunan model sehingga model dapat menghasilkan estimasi harga 

keekonomian. Sementara itu, tingkat pengembalian investasi (IRR, NPV, payback period) 

dihitung menggunakan metode standar analisis finansial. Terakhir, pengukuran preferensi 

pengembang masing-masing pembangkit terhadap jenis-jenis insentif fiskal beserta faktor-

faktor yang melatarbelakanginya dianalisis dengan analytical hierarchy process (AHP).

4.1. Cost-Breakdown Structure (CBS)
Untuk mendapatkan komponen biaya dalam investasi EBT, studi ini menggunakan 

pendekatan CBS. Pendekatan CBS yang akan mengklasifikasi biaya proyek dan memproses 

komponen biaya untuk analisis. Dengan menggunakan data primer (yang diperoleh dari 

interview dengan pengembang dan FGD), serta data sekunder (publikasi, site visit) CBS akan 

mendapatkan nilai kebutuhan investasi secara akurat.

4.2. Metode Simulasi

4.2.1. Dasar Konstruksi Model: Teori Biaya
Model finansial dibangun dengan menggunakan dasar teori biaya dan informasi biaya 

yang diperoleh dengan pendekatan CBS. Literatur tentang teori produksi dan teori biaya 

terbagi menjadi beberapa jenis. Khusus tentang model perilaku produsen, Arrow et al. 

(1961) mempertanyakan restriksi intrinsik dari model Cobb-Douglas yang membatasi semua 

elastisitas substitusi input harus sama dengan 1. Selanjutnya, ekonom mengembangkan 
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berbagai fungsi yang lebih fleksibel yang mengakomodasi elastisitas substitusi tidak sama 

dengan 1.

4.2.1.1. Dual problem

Mengikuti pendekatan fungsi biaya neoklasik, total biaya produksi dapat dibagi menjadi 

beberapa komponen inti yaitu labor dan capital. Namun, karena salah satu tujuan penelitian 

ini adalah untuk mencari insentif fiskal paling efektif untuk mengurangi total biaya, kami 

perlu mendapatkan input produksi se-detail mungkin. Dalam jangka waktu tertentu—

dalam konteks ini, per tahun—, total biaya dari pembangkit dapat ditulis sebagai berikut.

(1)

 

Di mana w dan x adalah vektor harga input dan vektor kuantitas input, secara berurutan. 

Dalam kasus constant return to scale, maka kita memiliki  atau , di 

mana c adalah fungsi average cost.

Karena terdapat fungsi produksi , maka kita akan memiliki:

(2)

 

di mana  adalah profit ekonomi dan  adalah harga output.  adalah kuantitas output yang 

dinyatakan dalam KWh listrik per tahun.

Untuk memaksimumkan profit, kita menghadapi dual problem: (1) minimisasi biaya untuk 

kuantitas output tertentu, dan (2) maksimisasi output untuk biaya input tertentu. Untuk 

kasus pertama, kita memiliki fungsi Lagrangian   dan pada kasus 

kedua kita memiliki  . Dari first order condition pada kedua kasus, 

firms harus memilih tingkat input optimum saat technical rate of substitution (TRS) sama 

dengan rasio dari harga input. Secara matematis, tingkat optimum tercapai saat

(3)

 

Model ini dibangun berdasarkan model yang dibuat oleh Christensen dan Greene 

(1976) dengan modifikasi. Aplikasi permasalahan duality untuk permasalahan ekonomi 

menunjukkan banyak hasil yang sangat berguna pada studi hubungan produksi dan biaya. 

Seperti yang telah didiskusikan di atas, keduanya bersifat dual satu-sama lain. Spesifikasi 

dari fungsi produksi menunjukkan fungsi biaya spesifik, dan vice versa. Christensen dan 

Greene (1976) menunjukkan bahwa daya tarik dari pemilihan antara kedua pendekatan 

bergantung pada apakah tingkat output bersifat endogen atau eksogen. Tetapi, sekali lagi, 

mereka bersifat dual. Maka, tidak begitu penting bagian mana yang digunakan dalam 

kasus ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fungsi biaya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini.
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4.2.1.2. Cost function

Fungsi biaya mengukur biaya minimum untuk memproduksi tingkat output pada 

serangkaian biaya input. Maka, kita dapat menulis fungsi biaya sebagai  Secara 

teoretis, kita dapat menduga bahwa w dan y memiliki dampak positif terhadap C; semakin 

tinggi w atau y atau keduanya, semakin tinggi C, ceteris paribus.

Fitur menarik dari fungsi biaya adalah kita dapat menurunkan fungsi permintaan 

conditional untuk input menggunakan Shepard’s lemma:

(4)

Di mana  adalah harga input  dan  adalah kuantitas yang diminta dari input .

Diturunkan secara logaritma, kita dapat memperoleh cost-minimizing factor cost shares:

(5)

 

Dengan mengasumsikan constant return to scale  , kita memperoleh 

. Dalam kasus banyak input, kita dapat mendefinisikan partial elasticity 

of substitution antara dua input (  dan ) dengan harga  dan  sebagai

(6)

 

Di sini kita asumsikan kuantitas output dan harga input yang lain bersifat konstan.

Menggunakan second-order Taylor series approximation di sekitar titik , kita 

dapatkan 

(7)

 

Kita dapat memperlakukan semua derivatif—yang dievaluasi pada titik ekspansi—sebagai 

koefisien, dan fungsi biaya (translog) menjadi

(8)

 

Cost shares ditentukan sebagai

 ⋮

(9)
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Cost share harus sama dengan 1, sehingga

(10)

(11)

(12)

Alternatifnya, kita dapat juga memiliki fungsi biaya translog sebagai berikut (lihat 

Christensen dan Greene, 1976)

(15) 

Pada model di atas, kita memiliki output  di sisi right-hand side karena kita memiliki total 

cost  (bukan biaya rata-rata ) di sisi left-hand side. Selain itu, untuk menggunakan fungsi 

biaya yang well-behaved, kita harus memiliki fungsi yang bersifat homogen berordo satu 

dalam harga input. Sehingga, kita mendapatkan

(15)

(16)

Dari persamaan (13), persamaan cost share adalah sebagai berikut (menggunakan Shepard’s 

lemma pada persamaan (5))

(17)

Greene (1976) menunjukkan bahwa korelasi antara total cost dan output sepanjang 

expansion path—di mana harga input bersifat konstan dan biaya diminimumkan pada setiap 

tingkat output—adalah cara yang sesuai untuk menggambarkan skala ekonomi. Kita dapat 

menggunakan persamaan dalam Christensen dan Greene (1976) untuk mendefinisikan 

scale economies sebagai unity dikurangi elastisitas:
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4.2.1.3. Kerangka Pemodelan Biaya

Gambar 4.1 Bagan Pemodelan Biaya

4.2.1.4. Insentif Fiskal: output versus input

Dengan mengasumsikan bahwa pembangkit listrik berada dalam pasar kompetitif, maka 

economic profit  Dengan mengikutsertakan keberadaan eksternalitas positif (atau marginal 

benefit) yang akan terjadi dari perpindahan ke renewable energy dari fossil energy, kita 

dapat memodifikasi persamaan economic profit menjadi

 (18)

MAC adalah marginal abatement cost (dalam rupiah per ton CO2 ), yang sama dengan 

marginal benefit dari mengurangi emisi GRK . Dalam kata lain, dengan menggunakan lebih 

banyak renewable energy, tingkat emisi CO2 di lingkungan akan lebih rendah dan dapat 

memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Secara teknis, marginal social 

benefit—yakni —akan naik karena kita tidak harus mengurangi emisi GRK yang 

membebani masyarakat sebesar . Karena , maka kita memperoleh

(19)

di mana     

Berdasarkan persamaan (19), insentif fiskal dapat diberikan baik kepada input maupun 

kepada output.
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Skenario 1: Insentif fiskal kepada harga input

Ketika insentif fiskal mengurangi harga input, kita akan mendapatkan harga input  

berkurang dan total biaya menjadi lebih rendah, ceteris paribus1. Ini akan menstimulasi 

perusahaan renewable energy untuk memproduksi green electricity lebih banyak dan 

diharapkan akan mengurangi penggunaan listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya, hal 

ini akan mengurangi emisi GRK dan menaikkan marginal social benefit dalam persamaan 

(19). Karena output  meningkat dan total cost berkurang, harga green electricity pasti akan 

turun untuk membuat persamaan (19) sesuai.

Skenario 2: Insentif fiskal kepada harga output

Menggunakan bangun dari persamaan (19) dan menetapkan biaya total sebagai konstan, 

subsidi yang diberikan kepada harga output akan meningkatkan marginal social benefit 

akibat kenaikan produksi listrik dari pembangkit listrik renewable energy. 

4.2.2. Konstruksi Model Finansial Investasi Pembangkit
Setelah mendapatkan data komponen investasi (Capital Expenditure/CAPEX dan Operational 

Expenditure/OPEX) dengan pendekatan CBS untuk investasi PLTS dan PLTMH, model 

finansial yang menggambarkan aliran dana (cash flow) selama proyek pengembangan 

EBT dibangun. Model dibangun dengan cara mengestimasi cash flow yang terjadi selama 

proyek berlangsung. Analisis-analisis finansial standar seperti IRR2, NPV3, dan payback 

period4 digunakan untuk mengukur kelayakan keuangan dari proyek pengembangan EBT. 

Pemberian insentif fiskal akan mengubah outcome perhitungan cash flow melalui dua cara: 

(1) mengubah nilai dalam komponen CAPEX dan OPEX proyek investasi, atau (2) mengubah 

parameter asumsi perhitungan cash flow.

4.2.2.1. Insentif Fiskal dalam Simulasi

Insentif yang disimulasikan adalah dalam bentuk sebagai berikut.

1. Insentif Fasilitas Impor

Insentif fasilitas impor merujuk kepada fasilitas kepabeanan yang diberikan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK/011/2010, yang didalamnya terdapat pembebasan 

PPh Pasal 22 atas barang impor mesin dan komponen peralatan, PPN atas barang impor 

mesin dan komponen peralatan, serta Bea Masuk atas impor material konstruksi dan mesin.

1 Walaupun kuantitas input yang diminta akan naik sesuai dengan hukum permintaan, total biaya akan lebih rendah karena kita memiliki 

2  IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari 
penerimaan-penerimaan kas bersih di masa datang.

3  NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon 
faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini.

4  Payback period adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang didapatkan dari suatu proyek yang sudah 
dibuat.
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2. Tax Allowance

Tax Allowance adalah fasilitas pengurangan PKP sesuai dengan yang diatur dalam 

PP Nomor 18 Tahun 2015 (yang telah diubah oleh PP Nomor 9 Tahun 2016).

3. Tax Holiday 

Tax holiday atas PPh pasal 25 Badan diasumsikan diberikan sesuai dengan yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/PMK.010/2018.

4. Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Insentif ini diasumsikan diberikan dalam bentuk project development facility 

yang mengurangi komponen biaya feasibility study dan detailed engineering design 

sebesar 100 persen.

5. Program pembangunan infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga

Insentif ini diasumsikan diberikan dalam bentuk pengambilalihan pembangunan 

infrastruktur seperti jalan akses, jaringan listrik, oleh pemerintah.

Selain insentif-insentif existing dalam bentuk di atas, studi ini memasukkan beberapa 

inovasi bentuk insentif baru yang didapatkan dari proses FGD dan in-depth interview 

sebagai berikut.

6. Pembebasan PPN untuk biaya jasa konstruksi

Insentif ini diberikan dalam bentuk pembebasan PPN untuk biaya jasa konstruksi. 

Pengenalan insentif baru ini didasari oleh fakta bahwa komponen civil work dalam 

pengembangan PLTMH mengambil porsi yang sangat besar. Pembebasan PPN bagi 

komponen biaya ini diharapkan dapat berpengaruh besar bagi kebutuhan investasi 

pembangkit.

7. Subsidi Bunga

Pembayaran bunga juga mengambil porsi yang sangat besar dalam struktur 

pengembangan pembangkit EBT. Insentif ini dapat diberikan dalam bentuk subsidi 

bunga, atau secara prakteknya dalam bentuk program soft loan khusus bagi proyek 

pengembangan pembangkit EBT, yang akan mengurangi tingkat bunga pinjaman 

proyek.

8. Skema insentif penurunan emisi

Sesuai dengan penjelasan pada subbab 3.3 di bab sebelumnya, skema insentif 

penurunan emisi diberikan sebagai kompensasi kepada pengembang EBT yang 

telah berkontribusi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Nilai 

kompensasi yang diberikan dalam bentuk insentif penurunan emisi adalah 

sebesar Rp542,5/KWh.
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Setelah insentif fiskal yang akan diterapkan didefinisikan dalam skenario, simulasi atas 

dampak pengenaan insentif dapat dilakukan. Langkah-langkah dalam proses simulasi 

digambarkan oleh Gambar 4.2. Pertama, data komponen CAPEX dan OPEX dimasukkan 

ke dalam model sebagai baseline investasi pembangkit listrik. Data biaya tersebut akan 

menggambarkan kondisi sebelum insentif diberikan. Data mata anggaran yang didapat 

akan disesuaikan dengan pajak-pajak yang telah diberikan sebelumnya sehingga 

menggambarkan komponen biaya sebelum pajak (Langkah 1). 

Gambar 4.2 Bagan Alur Simulasi

(1) Komponen Biaya Sebelum Pajak

(2) Penerapan Pajak

(3) Komponen Biaya Setelah Pajak Skema KPBU, 
Pembangunan Infrastruktur

(4) CAPEX Pembangkit EBT

(6) Asumsi Model 

(7) Penerimaan 
Penjualan Listrik

(5) Analisis Finansial

(8) Hasil Model: 
IRR, NPV, Payback Period,

BPP Estimasi

Fasilitas PPh, Bea Masuk, 
PPN Impor, PPN Jasa 

Konstruksi

Insentif Tax Holiday, Tax 
Allowance, Insentif Emisi, 

Subsidi Bunga

Di dalam model, insentif perpajakan diperlakukan sebagai pengurangan atas besarnya 

pajak-pajak yang diterapkan dalam komponen-komponen CAPEX. Pajak-pajak yang 

berkaitan dengan CAPEX disesuaikan dengan insentif yang diberikan (Langkah 2) 

sehingga mengurangi besarnya pungutan pajak secara keseluruhan. Selanjutnya, dua 

skema insentif berbentuk pengeluaran pemerintah yaitu (1) program KPBU dan (2) 

pembangunan infrastruktur diberikan ke dalam model sebagai potongan atas nilai CAPEX 

yang bersangkutan. Pemerintah diasumsikan menanggung potongan nilai CAPEX tersebut 

sesuai dengan programnya. Besaran diskon dapat dispesifikasikan secara rinci dalam model, 

merefleksikan porsi anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Hasil pengurangan CAPEX 

setelah insentif diberikan akan menjadi nominal yang akan masuk ke dalam perhitungan 

finansial (Langkah 4). 

Insentif tax holiday

Pay Back Period



41Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

Perhitungan finansial dilakukan (Langkah 5) untuk menyimulasikan kelayakan keuangan 

dan kebutuhan investasi pembangkit EBT. Perhitungan ini dilakukan dengan parameter-

parameter investasi yang dispesifikasikan menentukan nature dari proyek PLTS dan 

PLTMH (Langkah 6). Penjelasan mengenai asumsi pemodelan terdapat pada Bab 5 dan 6 

sesuai dengan jenis pembangkit yang dianalisis.

Selain parameter-parameter yang berkaitan dengan nature proyek, beberapa insentif 

diperkenalkan ke dalam model sebagai parameter simulasi. Insentif tax holiday beserta 

jangka waktunya dimasukkan dalam model sebagai parameter yang akan merubah 

perhitungan kewajiban pembayaran PPh 25 Badan. Selain itu, pemberian insentif tax 

allowance akan menyebabkan perubahan penghasilan kena pajak (PKP). Kedua kebijakan 

ini bersifat mutually exclusive, artinya pengembang yang telah mendapatkan tax holiday 

tidak boleh mendapatkan fasilitas tax allowance, vice versa. Insentif penurunan emisi 

dimasukkan ke dalam model sebagai tambahan penerimaan senilai marginal abatement 

cost. Terdapat variabel dummy yang dapat menentukan apakah mekanisme insentif emisi 

ini diberikan atau tidak.

Penerimaan yang diterima pengembang dari proyek pembangkit berasal dari hasil 

penjualan listrik dan insentif penurunan emisi ( jika dispesifikasikan untuk diberikan di 

dalam skenario). Harga penjualan listrik yang digunakan adalah BPP setempat sesuai dengan 

yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM (Langkah 7). Penerimaan dan pengeluaran 

yang terjadi, beserta depresiasi dan amortisasi, digabungkan untuk menyimulasikan 

keadaan finansial proyek. Pada langkah analisis finansial (Langkah 5), cash flow selama 

lifetime proyek tersebut diestimasi. Angka ini akan digunakan untuk menghitung estimasi 

payback period, IRR, dan NPV, yang menjadi ukuran kelayakan dari proyek EBT tersebut. 

Insentif fiskal yang diberikan akan mengubah perhitungan cash flow proyek, yang akan 

juga mengubah payback period, IRR dan NPV. Dampak dari insentif fiskal dapat dilihat pada 

perubahan ketiga indikator kelayakan proyek tersebut (langkah 8).

4.3. Analytical Hierarchy Process (AHP)
Banyak masalah pengambilan keputusan berkaitan dengan faktor-faktor yang 

harus diperhitungkan. Dalam hal ini, individu-individu secara subjektif dan intuitif 

memperhitungkan faktor-faktor di dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut 

dapat diberikan bobot yang sesuai dengan kondisi yang ada. Masing-masing alternatif 

dapat dievaluasi keterkaitannya dengan faktor-faktor tersebut.  Pendekatan ini disebut 

proses evaluasi multi faktor (Multifactor Evaluation Process, MFEP). Dalam kasus lain, kita 

mungkin tidak dapat mengkuantifikasi preferensi kita mengenai berbagai macam faktor 

dan berbagai alternatif. Maka kita menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pada kasus tertentu, pengambil keputusan sering mengalami kesulitan dalam penentuan 

bobot dari berbagai faktor dan evaluasi secara akurat. Dalam kasus ini, proses hirarki analitis 

(AHP) dapat diterapkan. AHP telah dikembangkan oleh Thomas L Saaty dan dipublikasikan 

dalam bukunya yang berjudul The Analytical Hierarchy Process pada tahun 1980. Proses ini 
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berkaitan dengan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pengambil keputusan 

diberi kesempatan untuk menentukan hierarki keputusan secara keseluruhan. Hierarki 

menunjukkan faktor-faktor yang diperhitungkan dan juga berbagai alternatif keputusan. 

Sejumlah perbandingan berpasangan dilakukan dari hasil penentuan bobot faktor dan 

evaluasi faktor. Alternatif dengan total skor tertimbang terbesar adalah alternatif yang 

dipilih.

Untuk memudahkan jika terjadi ketidakkonsistenan antara temuan di lapangan dengan 

studi literatur yang dilakukan, maka dilakukan proses AHP dalam menentukan bobot 

kepentingan dari tiap-tiap sumber. Proses AHP dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah (Saaty, 1990):

1. Melakukan pembandingan secara berpasangan (pairwise comparison) dengan skala 

kepentingan 1 – 9.

2. Membuat rata-rata geometris dari hasil pembandingan secara berpasangan. Rumus 

rata-rata geometris adalah n
nXX ∏= .

3. Menuangkan rata-rata geometris ke dalam matriks bujur sangkar dengan diagonal 

bernilai 1 yang berfungsi sebagai cermin. Nilai suatu kolom merupakan kebalikan dari 

hasil cerminan terhadap diagonal.

4. Menjumlahkan matriks bujur sangkar tersebut secara vertikal.

5. Membuat proporsi tiap baris dan kolom terhadap penjumlahan secara vertikal.

6. Membuat rata-rata proporsi secara horizontal. Rata-rata tersebut merupakan bobot 

akhir dari hal-hal yang dibandingkan secara berpasangan.

4.4. Pengumpulan Data Primer: Wawancara dan Focus Group 
Discussion 
Model investasi kuantitatif tidak dapat semata-mata dibangun berdasarkan data kuantitatif 

dan sekunder. Berbagai faktor, baik yang bersifat observable dan dapat dikuantifikasikan 

maupun yang bersifat unobservable harus dapat ditangkap dalam model. Untuk melengkapi 

model dengan informasi-informasi tersebut, tim peneliti melakukan pengumpulan data 

primer melalui kegiatan wawancara (site visit) dan Focus Group Discussion (FGD).

Daftar serangkaian perusahaan yang menjadi responden dalam wawancara terdapat dalam 

Tabel 7.1 dalam Bab 7 laporan ini. Sementara itu, kegiatan FGD telah diadakan sebanyak 6 

kali, dengan jadwal sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Daftar Pelaksanaan Kegiatan FGD dalam Penelitian

No Lokasi dan Tanggal Peserta Topik Bahasan

1
Jakarta 
21 Maret 2018 Asosiasi Pengembang PLTMH dan 

PLTS Indonesia
Investasi Pembangkit 
EBT di Indonesia

2
Jakarta 
16 Mei 2018

Asosiasi Pengembang PLTMH dan 
PLTS

Pembiayaan Lunak 
Pembangkit EBT melalui 
Green Climate Fund

3
Jakarta 
24 Mei 2018

Asosiasi Pengembang PLTMH dan 
PLTS

Pemaparan Hasil Site 
Visit UGM, Hambatan 
Investasi PLTS dan 
PLTMH

4
Yogyakarta
5 Juni 2018

Asosiasi Pengembang PLTMH

Konfirmasi Data 
Investasi dan Faktor 
Kelembagaan Investasi 
PLTMH

5
Yogyakarta
5 Juli 2018

Asosiasi Pengembang PLTS

Konfirmasi Data 
Investasi dan Faktor 
Kelembagaan Investasi 
PLTS

6
Jakarta
14 Agustus 2018

Asosiasi Pengembang PLTMH dan 
PLTS, PT. SMI, KADIN, Kementerian 
terkait

Pemaparan hasil awal 
kajian insentif fiskal

Informasi – informasi kuantitatif dan kualitatif yang dihimpun dari kegiatan FGD di atas 

digunakan untuk melengkapi data investasi dan asumsi-asumsi investasi pembangkit. Hasil 

FGD tersebut tercermin dalam model investasi yang dibangun dalam studi ini.
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5.1. Prinsip Kerja PLTMH

Gambar 5.1 PLTMH dengan Aliran Sungai

Sumber: Giesecke dan Mosonyi (2003) dan Kaltschmitt et al. (2003), diolah

PLTMH merupakan salah satu bentuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik 

tenaga air memanfaatkan energi potensial air yang kemudian diubah menjadi energi kinetik 

untuk menggerakkan generator sehingga dapat membangkitkan listrik. Pembangkit listrik 

tenaga air saat ini merupakan sumber terbesar bagi EBT, terlihat dari data statistik ESDM 

yang menunjukkan bahwa pemanfatan energi hidro lebih tinggi dibanding jenis EBT lain. 

Pembangkit listrik tenaga air skala mini hidro (PLTMH) memiliki skala kapasitas terpasang 

yang kurang dari 10 MW.

BAB V

ANALISIS PLTMH
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Pada dasarnya, PLTMH memanfaatkan potensi tenaga dari bentuk ketinggian dan aliran air, 

dan menyalurkan tenaga dalam bentuk daya listrik atau daya gagang mekanik. Umumnya 

PLTMH adalah pembangkit listrik tenaga air jenis Runoff River di mana head diperoleh 

tidak dengan cara membangun bendungan besar, tetapi dengan mengalihkan sebagian 

aliran air sungai ke salah satu sisi sungai dan menjatuhkannya lagi ke sungai yang sama 

pada suatu tempat di mana head yang diperlukan sudah diperoleh. Dengan melalui pipa 

pesat, air diterjunkan untuk memutar turbin yang berada di dalam rumah pembangkit. 

Energi mekanik dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah 

generator.

Sistem PLTA maupun PLTMH tidak mungkin berjalan terus menerus tanpa berhenti pada 

suatu periode tertentu baik itu untuk dilakukan perawatan berkala atau terjadi perbaikan 

kerusakan pada komponen penyusunnya. Sehingga dibutuhkan suatu variabel yang 

mampu mewakili kondisi tersebut yakni capacity factor. Nilai capacity factor tersebut 

mewakili presentase dari keseluruhan waktu dalam satu periode tinjauan, semisal satu 

tahun, kisaran nilai yang dapat dipakai untuk variabel ini antara 0,7 hingga 0,85.

Secara garis besar, sebuah instalasi PLTMH mempunyai empat komponen utama sebagai 

berikut.

1. Bagian paling hulu (bendung, bendungan yang membentuk waduk)

Bendungan dibangun untuk menampung air. Tampungan air digunakan saat ketersediaan 

debit rendah, misalnya saat kemarau atau saat kebutuhan yang tinggi. Bendungan juga 

digunakan untuk mendapatkan tinggi jatuhan yang dibutuhkan dan memusatkannya pada 

satu lokasi yang dibutuhkan. Namun, pada pembangkit tenaga hidro aliran sungai, bangunan 

bendung diperlukan untuk mengambil debit air yang diperlukan dan meneruskan debit 

sisa ke sungai asal. Kebutuhan bangunan bendung (weir) atau bendungan bergantung pada 

topografi sungai yang menjadi lokasi pembangunan PLTMH, sehingga mempengaruhi 

biaya konstruksinya.

2. Bagian penyalur air atas 

Bagian penyalur air atas terdiri atas komponen (1) saluran pelimpah, (2) bangunan 

pengambil, (3) saluran pembawa, (4) bak penenang, (5) pipa pesat. Saluran pelimpah 

berfungsi untuk mengalirkan kelebihan debit air. Bangunan pengambil/pembagi berfungsi 

untuk membagi air dan mengambil sebagain air untuk disalurkan ke turbin. Pada PLTMH 

yang tidak dilengkapi bendungan perlu dibangun konstruksi forebays (bak penenang) yang 

berfungsi sebagai regulator aliran air yang akan diteruskan menuju intake. Kemudian, 

saluran pembawa berfungsi untuk mengalirkan air yang diambil dari bangunan pengambil 

menuju bak penenang dan selanjutnya melewati pipa pesat menuju turbin. Saluran 

pembawa dirancang berdasarkan debit maksimal yang dapat dialirkan sampai turbin. 

Pipa pesat berfungsi untuk menghantarkan air dari saluran pembawa atau bak penenang 

menuju turbin. 
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3. Bagian rumah tenaga

Rumah tenaga (powerhouse) merupakan tempat di mana peralaan elektrikal-mekanikal 

terpasang. Peralatan tersebut adalah turbin, generator, panel kontrol, dan ballast load. 

Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik rotasi. 

Torsi yang timbul sebagai hasil rotasi sudu-sudu turbin dimanfaatkan oleh generator untuk 

membangkitkan listrik. 

4. Bagian paling hilir adalah saluran atau pipa pembuang  

Saluran pembuang berfungsi untuk mengalirkan air dari turbin kembali ke sungai setelah 

dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Pada turbin jenis impuls, air yang dilepas 

oleh runner secara langsung dikeluarkan ke udara bebas pada saluran pembuang.

5.2. Cost Breakdown Structure (CBS)
Proses pengembangan PLTMH dimulai dari modal awal seperti desain pembangkit dan 

upaya substantif seperti proses perizinan. Selain biaya di atas, terdapat juga biaya konstruksi, 

pekerjaan sipil, akuisisi lahan, dan instalasi peralatan umum. Walaupun komponen 

investasi secara aktual dapat bervariasi bergantung pada desain yang digunakan, secara 

umum struktur biaya PLTMH mengikuti skema berikut ini. 

Struktur biaya PLTMH terdiri dari komponen biaya pembangkit listrik, biaya keseimbangan 

sistem, dan biaya finansial. Komponen biaya pembangkit listrik mencakup semua komponen 

fisik yang berhubungan langsung dengan pembangkitan listrik, terdiri dari biaya pekerjaan 

sipil dan biaya peralatan pembangkit (EPC). Biaya pekerjaan sipil meliputi biaya persiapan 

lahan, pembuatan reservoir untuk menampung air sungai, biaya saluran air, biaya struktur 

bangunan powerhouse sedangkan biaya peralatan pembangkit meliputi biaya peralatan 

powertrain, biaya elektronis tambahan dan biaya mekanikal tambahan. Selain biaya-biaya 

tersebut, juga ada biaya lain seperti:

1. Biaya desain sistem PLTMH terdiri dari komponen biaya seperti assessment aliran dan 

topografi sungai, pengumpulan data GIS dan kondisi lahan, survey geologi dan analisis 

struktur, konseptual dan detail desain (Feasibility study dan Detailed Engineering 

Design) serta biaya persiapan dan dokumentasi.

2. Biaya persiapan listrik untuk konsumen meliputi biaya untuk persiapan Power 

Purchase Agreement (PPA) yang nantinya disetujui oleh PLN dan IPP serta komponen 

biaya lainnya seperti legalitas hukum. 

3. Biaya finansial meliputi seluruh biaya dimulai dari pendanaan jangka pendek 

konstruksi, hutang jangka panjang untuk proyek serta biaya perpajakan.

4. Biaya penggunaan insentif merupakan biaya yang berhubungan dengan insentif 

maupun subsidi yang diberikan pemerintah. 

5. Lokasi rumah pembangkit dan tinggi lantainya bergantung pada ketinggian 

permukaan sungai saat banjir.
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Biaya marginal merupakan biaya lain dari peralatan OEM, vendor dan perusahaan EPC. 

Selain itu meliputi biaya untuk pengembang proyek, upah pekerja lain yang mengurusi 

perkara kecil proyek dan biaya legalitas hukum.

Gambar 5.2 Struktur Biaya PLTMH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: JICA (2011)

Biaya keseimbangan sistem pembangkit merupakan pengeluaran biaya untuk 

pengembangan pembangkit listrik yang terdiri dari biaya Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), biaya untuk kebutuhan regulasi, biaya transmisi listrik dan biaya 

operasi dan perawatan infrastruktur. Sedangkan biaya finansial meliputi biaya variabel 

untuk mendukung pengembalian modal awal dalam pembangunan pembangkit listrik 

seperti biaya asuransi dan biaya lain-lain selama konstruksi, biaya rekening cadangan, dan 

kemungkinan overrun biaya dan biaya tak terduga ketika proyek berlangsung.
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Tabel 5.1 Komponen Biaya Investasi PLTMH

No Komponen Proporsi (%) Keterangan

A Bangunan - Bangunan 67,94

1 Bangunan Pembangkit 14,17

2 Bendungan 13,24

3 Sand Trap 5,51

4 Water Way 8,37

5 Water Way tertutup 19,61

6 HeadPond 3,59

7 Penstock 12,72

B Sarana Pelengkap 0,12

C Mesin Pembangkit 25,62

1 2 unit turbin 24,14 Komponen Impor

2 1 Unit Generator Set 0,06 Komponen Impor

3 1 Unit Hoist Crane 0,78 Komponen Impor

4 1 lot jaringan Transmisi 0,64 Komponen Impor

D Contingencies 5,44

E Engineering 0,08

F Feasibility Study 0,79
Feasibility study Rp 200 juta, 

DED Rp 500 juta.

Sumber: FGD dengan Asosiasi Pengembang PLTMH, Juni 2018

Tabel 5.1 menunjukkan postur biaya investasi PLTMH, dengan mengambil contoh PLTMH 

di daerah Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berkapasitas 7,8 MW. Biaya konstruksi 

sipil mengambil porsi terbesar (67,9 persen). Biaya konstruksi sipil ini terdiri dari biaya 

pembuatan water ways, biaya pembangunan powerhouse (bangunan pembangkit), biaya 

pembangunan bendungan, dan biaya pembangunan penstock. Komponen terbesar kedua 

adalah pembelian turbin yang mengambil porsi 24,1 persen dari keseluruhan CAPEX 

PLTMH. Beberapa PLTMH memilih untuk mengimpor turbin karena industri domestik 

belum mampu bersaing dengan turbin impor. Biaya-biaya lain seperti sarana pelengkap, 

contingencies, engineering, dan feasibility study mengambil porsi yang cukup kecil, sekitar 6 

persen dari total CAPEX.

Postur biaya di atas akan bervariasi sesuai debit air, topografi sungai, dan teknologi yang 

digunakan. Berikut kemungkinan variasi yang dapat terjadi:

1. Jenis turbin yang digunakan akan berubah tergantung pada beda tinggi 

efektif, debit air sungai, daya turbin yang direncanakan, daya kecepatan yang 

diinginkan, kecepatan spesifik, kavitasi, dan biaya.

2. Kebutuhan bangunan bendungan dipengaruhi oleh debit air minimum yang 

diperlukan dan topografi sungai tempat PLTMH dibangun.

3. Forebay tidak diperlukan jika PLTMH dilengkapi dengan bendungan.
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4. Struktur saluran pembawa yang dibutuhkan bergantung pada stabilitas lereng.

5. Lokasi rumah pembangkit dan tinggi lantainya bergantung pada ketinggian 

permukaan sungai saat banjir.

6. Berdasarkan data yang dihimpun (lokasi Sumatera Utara), ditemukan bahwa 

nilai CAPEX per 1 MW kapasitas terpasang untuk PLTMH adalah sebesar 

Rp42.089.034.045/MW. Nilai ini merupakan average cost PLTMH, namun dapat 

bervariasi bergantung kepada faktor-faktor di atas. 

Variasi nilai CAPEX per MW juga dapat disebabkan oleh kapasitas terpasang. Nilai ini akan 

turun seiring kapasitas terpasang semakin besar dengan penurunan nilai yang semakin 

mengecil. Gambar 5.2. menunjukkan hasil estimasi IRENA (2012) berdasarkan sampel 

beberapa negara. Pada rentang kapasitas terpasang 8 – 10 MW tidak terdapat perubahan 

CAPEX per MW sebesar pada rentang kapasitas tepasang yang lebih kecil.

Gambar 5.3 Estimasi CAPEX Per MW Investasi PLTMH di Beberapa Negara Berdasarkan 

Kapasitas Terpasang

Sumber: IRENA (2012)

Nilai CAPEX/MW terpasang akan bervariasi antardaerah di Indonesia, dipengaruhi oleh 

perbedaan biaya konstruksi. Menggunakan pendekatan pengukuran disparitas konstruksi 

dengan Indeks EPC yang diperoleh melalui diskusi dengan pengembang, didapatkan variasi 

nilai CAPEX/MW sebagai berikut.

Tabel 5.2 Variasi Kebutuhan Investasi PLTMH Berdasarkan Daerah

Daerah EPC Index CAPEX/MW (Rp Miliar)

Aceh/Sumatera Utara 1,25 46,82

Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 1,20 45,36

Kalimantan 1,25 46,82
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Jawa 1,10 42,43

Bali-Nusa 1,18 45,03

Sulawesi 1,28 47,95

Ambon-Maluku 1,45 52,66

Papua 1,80 62,89

Sumber: FGD dengan Asosiasi Pengembang EBT (2018)

5.3. Kebutuhan Investasi PLTMH
Dengan mengambil nilai CAPEX/MW pada baseline, dapat diproyeksikan kebutuhan 

investasi nasional untuk mencapai target 23 persen sumber energi EBT pada bauran 

energi nasional tahun 2025. Penelitian Pusat Studi Energi sebelumnya (PSE, 2018) telah 

mengestimasi nilai kapasitas terpasang pembangkit EBT di masing-masing daerah dengan 

mempertimbangkan potensi energi, pertumbuhan permintaan listrik, bauran energi, dan 

biaya. Hasil optimasi tersebut digunakan dalam studi ini sebagai nilai kebutuhan kapasitas 

terpasang di masing-masing daerah. Kebutuhan kapasitas terpasang dicocokkan dengan 

variasi nilai CAPEX/MW per daerah dalam tabel 5.2. untuk menghitung kebutuhan 

investasi PLTMH.

Secara keseluruhan, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi PLTMH dengan 

kapasitas terpasang 2.987 MW pada tahun 2025. Angka kapasitas ini sebanding dengan 

investasi total senilai Rp132,7 triliun. Kebutuhan investasi terbesar akan berada di daerah 

pulau Jawa yang membutuhkan 1.644 MW listrik dari PLTMH yang ekuivalen dengan 

investasi Rp69,78 triliun. Sementara itu, investasi terbesar kedua ada di daerah Jambi-

Sumbar-Sulsel-Babel yang bernilai Rp19,4 triliun, ekuivalen dengan kapasitas terpasang 

427,72 MW. Hasil estimasi menemukan bahwa pembangunan PLTMH di Papua tidak akan 

efisien secara biaya sehingga tidak ada nilai kapasitas terpasang yang dihasilkan estimasi.

Tabel 5.3 Estimasi Kebutuhan Investasi PLTMH per Daerah

Daerah Estimasi Kebutuhan Kapasitas 
Terpasang PLTMH 2025 (MW)

Kebutuhan Investasi
 (Rp Triliun)

Aceh/Sumatera Utara 149,84 7,01

Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 427,72 19,40

Kalimantan 400,79 18,76

Jawa 1.644,46 69,78

Bali-Nusa 34,50 1,55

Sulawesi 240,18 11,52

Ambon-Maluku 90,04 4,74

Papua 0,00 0,00

TOTAL 2.987,54 132.7

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2018)
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5.4. Analisis Hasil Simulasi PLTMH

5.4.1. Desain Simulasi Investasi PLTMH
Simulasi dilakukan atas kondisi baseline investasi PLTMH yang mengacu pada PLTMH 

di Simalungun, Sumatera Utara berkapasitas 7,8 MW. Parameter investasi proyek yang 

digunakan, beserta dasar pengenaan parameter adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Parameter Model Finansial Investasi PLTMH

No Parameter Nilai Keterangan

1. Masa Produksi 20 tahun

2. Produksi listrik per tahun 44.618.184 kWh PLTMH berkapasitas 7.836 kW, 
beroperasi 365 hari dalam setahun.

3. Load factor 65%

4. Eskalasi fixed cost 3,6% per tahun Inflasi 2017

5. Harga listrik Berbeda-beda per 
daerah

Menggunakan regulasi BPP per 
daerah

6. Eskalasi harga listrik 3,6% per tahun Inflasi 2017

7. Tingkat suku bunga 10% Suku bunga dasar kredit korporasi 
Bank Mandiri Juni 2018 adalah 9.98%

8. Grace period 2 tahun

9. Tenor pinjaman 7 tahun

10. Tingkat diskonto 10%

11. Pajak PPh 25 Badan 25%

5.4.2. Simulasi Dampak Insentif Fiskal atas Investasi 
PLTMH

Insentif fiskal existing beserta insentif fiskal baru disimulasikan menggunakan model 

dengan skenario sebagai berikut.

Tabel 5.5 Skenario Simulasi Insentif Fiskal PLTMH

No Skenario Bentuk Insentif yang Diberikan

1. Baseline Tidak ada

2. Fasilitas Impor Pembebasan Bea Masuk, PPh 22 Impor, PPN Impor

3. Subsidi Bunga
Pengurangan tingkat suku bunga sebesar 3% agar 
mencapai tingkat yang sama dengan suku bunga 
valas (sekitar 7%)

4. Tax holiday Tax holiday 5 tahun

5. PPN Jasa Konstruksi Pembebasan PPN untuk Jasa Konstruksi
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6. Skema KPBU Dukungan biaya feasibility study 100 persen dari 
pemerintah

7. Tax Allowance Pemberian tax allowance

8. Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur 
yang berhubungan dengan pembangkit, seperti 
koneksi jalan dan sambungan listrik

9. Insentif Penurunan Emisi Pemberian kompensasi pembersihan emisi

Hasil simulasi terhadap masing-masing skenario insentif secara parsial terhadap ukuran 

kelayakan finansial proyek tersaji dalam tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6 Dampak Insentif Fiskal terhadap Ukuran Kelayakan Finansial PLTMH

No Insentif IRR 
(%)

Perubahan 
IRR            

 (% poin)

Payback 
Period 

(tahun)

NPV 
(Rp Miliar)

1. Baseline 12,3   10,09 30,19

2. Fasilitas Impor 13,4 1,09 9,69 42,86

3. Subsidi Bunga 3 persen 15,3 3,04 9,13 63,10

4. Tax Holiday 5 tahun 14,5 2,19 9,18 56,67

5. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi 13,7 1,47 9,56 47,06

6. KPBU - FS ditanggung pemerintah 12,3 0,05 10,07 30,78

7. Tax Allowance 13,2 0,89 9,72 41,13

8. Pembangunan Infrastruktur 
ditanggung pemerintah 12,3 0,02 10,08 30,47

9. Insentif Penurunan Emisi 20,4 8,13 6,45 139,55
Sumber: hasil pengolahan data

Pada kondisi baseline, investasi PLTMH akan memberikan IRR sebesar 12,3 persen, payback 

period 10,09 tahun dan NPV sebesar Rp30,19 miliar. Jika diberikan insentif secara parsial 

(hanya diberikan insentif tersebut), insentif yang akan memberikan dampak terbesar 

terhadap kelayakan finansial adalah insentif penurunan emisi (menaikkan IRR 8,13 persen 

poin). Insentif ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap IRR karena ia memberikan 

tambahan penerimaan sebesar Rp542,5/KWh, angka yang melebih 50 persen harga BPP 

kondisi baseline yang sebesar Rp1.111,8/KWh.

Insentif dengan dampak terbesar kedua adalah subsidi bunga 3 persen (menaikkan 

IRR sebesar 3,04 persen) dan tax holiday 5 tahun (menaikkan IRR sebesar 2,19 persen). 

Pembayaran bunga pada proyek PLTMH tergolong cukup besar, karena ia wajib membayar 

bunga 10 persen dari pinjaman yang mengambil porsi 70 persen dari portofolio pemodalan. 

Sementara itu, tax holiday juga memiliki dampak cukup besar karena tingkat PPh existing 

atas profit yang cukup besar (25 persen). Insentif yang memberikan dampak paling kecil 

adalah pembangunan infrastruktur (hanya menaikkan IRR sebesar 0,02 persen poin). Hal 

ini disebabkan komponen infrastruktur yang ditanggung pemerintah hanya mengambil 

porsi kurang dari 5 persen dari keseluruhan CAPEX PLTMH.
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Selain meningkatkan kelayakan finansial proyek, insentif dapat mengurangi harga 

jual listrik. Model mengestimasi penurunan harga jual listrik dari PLTMH dengan 

mengasumsikan bahwa insentif akan menyebabkan harga jual listrik turun sementara 

pengembang PLTMH tetap mendapatkan IRR yang sama dengan baseline (12,3 persen). 

Pada kondisi baseline, harga jual listrik ditetapkan sebesar Rp1.111,8/KWh sesuai dengan 

pengaturan BPP Sumatera Utara. 

Pemberian insentif emisi dapat menurunkan harga jual listrik PLTMH hingga 38,27 persen. 

Dampak terbesar ini diikuti oleh dampak subsidi bunga 3 persen yang dapat menurunkan 

harga jual listrik 12,57 persen, sementara insentif tax holiday dapat menurunkan harga 

jual listrik 8,35 persen dari baseline. Dampak terhadap harga jual listrik berbanding lurus 

dengan dampak peningkatan terhadap IRR. Secara lengkap hasil simulasi dampak insentif 

fiskal terhadap harga jual listrik PLTMH disajikan dalam tabel 5.7.

Tabel 5.7 Dampak Insentif Fiskal terhadap Harga Jual Listrik PLTMH

No Insentif
Perubahan Harga Jual dari 

Baseline 
(%)

1. Fasilitas Impor -4,87

2. Subsidi Bunga 3 persen -12,57

3. Tax Holiday 5 tahun -8,35

4. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi -6,54

5. KPBU - FS ditanggung pemerintah 0,00

6. Tax Allowance -3,91

7. Pembangunan Infrastruktur ditanggung pemerintah 0,00

8. Insentif Penurunan Emisi -38,27

Sumber: hasil pengolahan data

Sementara itu, insentif memiliki biaya yang harus ditanggung Pemerintah. Pada kasus 

insentif pajak, Pemerintah akan kehilangan government revenue sejumlah pajak yang tidak 

diterimanya. Besaran kehilangan government revenue dapat dilihat dari penurunan nilai 

CAPEX, karena nilai CAPEX dipengaruhi oleh pajak-pajak yang dikenakan pada masing-

masing komponen. Pada insentif bentuk-bentuk lain yang tidak berbentuk penurunan 

penerimaan pajak dari komponen CAPEX, model mencari nilai penurunan investasi yang 

ekuivalen dengan pemberian insentif tersebut sehingga merefleksikan biaya insentif.
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Tabel 5.8 Biaya Insentif dan Efektivitas Dampak Insentif PLTMH

No Insentif Fiskal
Perubahan 

Insentif 
(Rp miliar)

Insentif Per 
Kapasitas 

 (Rp miliar/
MW)

Perubahan IRR 
/ Perubahan 

Insentif 
(Rp miliar)

1. Fasilitas Impor 15.20 1.94 0.072

2. Subsidi Bunga 3 persen 40.06 5.11 0.076

3. Tax Holiday 5 tahun 29.57 3.77 0.074

4. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi 20.24 2.58 0.073

5. KPBU - FS ditanggung pemerintah 0.70 0.09 0.069

6. Tax Allowance 13.18 1.68 0.067

7. Pembangunan Infrastruktur ditanggung 
pemerintah 0.34 0.04 0.069

8. Insentif Penurunan Emisi 88.97 11.35 0.091

Sumber: hasil pengolahan data

Besarnya insentif yang harus dikeluarkan Pemerintah, beserta nilainya per MW pembangkit 

disajikan dalam tabel 5.8. Dalam tabel 5.8 juga dimuat nilai efektivitas insentif, yang dihitung 

dalam nilai persentase peningkatan IRR yang akan dihasilkan suatu jenis insentif per 

Rp1 miliar pemberian insentif. Efektivitas insentif dapat diukur dengan membandingkan 

biaya insentif (nilai rupiah) terhadap perubahan IRR yang diakibatkannya. Insentif yang 

efektif adalah yang dapat memberikan perubahan IRR paling besar per perubahan insentif 

sebesar nilai rupiah tertentu. Efektivitas dapat menjadi salah satu faktor yang melandasi 

pemilihan insentif selain besaran dampak insentif terhadap IRR, karena pemberian insentif 

menimbulkan biaya. 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa efektivitas insentif berbanding lurus dengan dampak 

perubahan IRR yang disebabkannya. Insentif yang paling efektif adalah insentif penurunan 

emisi yang meyebabkan kenaikan 0,091 persen poin IRR per Rp 1 miliar insentif, diikuti 

subsidi bunga yang menyebabkan kenaikan 0,076 persen poin IRR per Rp 1 miliar insentif, 

dan tax holiday 5 tahun yang menyebabkan kenaikan 0,074 persen poin IRR per Rp 1 miliar 

insentif.

Insentif yang memiliki dampak tidak terlalu besar dapat digabungkan menjadi paket-paket 

insentif agar dapat memberikan dampak yang lebih kuat. Tabel 5.9 menunjukkan dampak 

dari masing-masing paket insentif terhadap kelayakan keuangan dan harga jual listrik dari 

proyek investasi PLTMH. Terihat bahwa kombinasi dengan dampak terbesar terhadap IRR 

dan harga jual listrik adalah paket yang berisi semua insentif (fasilitas impor, pembebasan 

PPN jasa konstruksi, tax allowance, program KPBU, dan pembangunan infrastruktur). 

Paket dengan dampak terbesar kedua adalah paket fasilitas impor, pembebasan PPN jasa 

konstruksi, dan tax allowance yang dapat meningkatkan IRR sebesar 0,04 persen poin. 

Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal pembangunan infrastruktur dan KPBU tidak 

memiliki dampak yang cukup besar bagi kelayakan finansial. Sementara itu, dampak 
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insentif terhadap penurunan harga jual listrik dari pembangkit PLTMH kurang lebih sama 

dengan dampaknya terhadap kelayakan keuangan.

Tabel 5.9 Dampak Paket Insentif terhadap Kelayakan Investasi dan harga Jual PLTMH

No Paket Insentif IRR (%)
Perubahan 

IRR 
(% poin)

Payback 
Period 

(tahun)

NPV 
(Rp miliar)

Perubahan 
BPP 
(%)

1
Fasilitas Impor dan 
Pembebasan PPN Jasa 
Konstruksi

15,0 2,7 9,16 59,73 -11,00

2 Fasilitas Impor dan Tax 
Allowance 14,3 2,0 9,33 53,69 -8,63

3 Fasilitas Impor dan 
KPBU 13,4 1,1 9,67 43,45 -5,09

4
Fasilitas Impor 
dan Pembangunan 
Infrastruktur

13,4 1,1 9,68 43,14 -4,98

5

Fasilitas Impor, 
Pembebasan PPN Jasa 
Konstruksi, dan Tax 
Allowance

16,0 3,7 8,73 70,42 -14,80

6
Fasilitas Impor, 
Pembebasan PPN Jasa 
Konstruksi, dan KPBU

15,0 2,7 9,14 60,31 -11,00

7

Fasilitas Impor, 
Pembebasan PPN 
Jasa Konstruksi, 
dan Pembangunan 
Infrastruktur

15,0 2,7 9,15 59,99 -11,00

8

Fasilitas Impor, 
Pembebasan PPN 
Jasa Konstruksi, Tax 
Allowance, KPBU, 
dan Pembangunan 
Infrastruktur

16,1 3,8 8,69 71,25 -15,11

 
Catatan: Baseline adalah IRR 12,3%, Payback period 10,09 tahun, NPV Rp30,19 M, BPP Rp1.111,8 per KWh. 
Sumber: hasil pengolahan data

Menggunakan informasi baseline IRR, indeks EPC daerah, dan nilai CAPEX baseline, model 

dapat digunakan untuk mengestimasi harga keekonomian listrik dari pembangkit PLTMH, 

baik sebelum dikenakan insentif fiskal maupun setelah dikenakan insentif-insentif fiskal. 

Hal ini dilakukan dengan memasukkan nilai indeks EPC sesuai dengan yang tertera pada 

Tabel 5.2 ke dalam model dan meminta model untuk menghitung berapa nilai harga jual listrik 

(Rp/KWh) yang diperlukan untuk memberikan nilai IRR sesuai baseline, yaitu 12,3 persen. 

Nilai IRR baseline ini diasumsikan telah dapat mencerminkan kondisi keekonomian karena 

secara akuntansi sudah memberikan return pada cost of capital (diwakili nilai discount rate 

10 persen) beserta tambahan sekitar 2,3 persen sebagai profit bagi pengembang. Tabel 5.10 

berikut ini menunjukkan hasil estimasi harga keekonomian untuk masing-masing daerah.
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Tabel 5.10 Estimasi Harga Keekonomian PLTMH untuk Masing-Masing Daerah

Catatan: Harga keekonomian adalah tingkat harga pada IRR 12,3%. BPP rata-rata daerah diolah dari Permen ESDM No. 
50/2017 (Maksimal 85% dari BPP setempat).

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel 5.10 menunjukkan harga keekonomian yang diestimasi dari model (baik tanpa insentif 

maupun dengan pemberian insentif existing fasilitas impor) lebih rendah daripada BPP rata-

rata per daerah, terkecuali untuk daerah Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

investasi PLTMH di luar Kalimantan, pengaturan BPP saat ini sudah dapat mengakomodasi 

harga keekonomian, bahkan memberikan margin keuntungan bagi pengembang PLTMH. 

Nilai margin ini berkisar antara 28,6 persen untuk daerah Ambon-Maluku hingga 0,7 persen 

bagi daerah Aceh/Sumatera Utara. BPP rata-rata di daerah Kalimantan masih lebih rendah 

11,2 persen dari estimasi harga jual listrik keekonomian PLTMH di Kalimantan. Pemberian 

insentif fasilitas impor diestimasi akan dapat meningkatkan margin yang diterima oleh 

pengembang PLTMH antara 4,9 persen hingga 51,5 persen (kecuali Kalimantan).

Dampak masing-masing bentuk insentif fiskal per daerah seperti di atas juga dapat 

diestimasi dari model. Secara umum, terlihat bahwa insentif emisi menjadi insentif dengan 

dampak terbesar. Insentif kedua dengan dampak terbesar di semua daerah adalah insentif 

subsidi bunga, diikuti insentif tax holiday 5 tahun. Insentif pembangunan infrastruktur dan 

program KPBU terlihat hanya menghasilkan dampak kecil di semua daerah. Hasil simulasi 

dampak estimasi masing-masing insentif terhadap kelayakan keuangan proyek investasi 

PLTMH disajikan secara lengkap dalam lampiran 1.

No Daerah
Harga 

keekonomian
(Rp/KWh)

Harga 
keekonomian 

dengan 
fasilitas impor

(Rp/KWh)

BPP rata-rata 
daerah

(Rp/KWh)

BPP rata2 
daerah – Harga 

keekonomian 
(%)

BPP rata2 
daerah – Harga 

keekonomian 
dengan 

fasilitas impor 
(%)

1. Aceh/Sumut 1.311,9 1.259,9 1.321,5 0,7 4,9

2. Jambi-Sumbar-
Sulsel-Babel 1.272,8 1.217,5 1.464,7 13,1 20,3

3. Kalimantan 1.314,0 1.259,4 1.181,8 -11,2 -6,2

4. Jawa 1.190,7 1.133,8 1.442,0 17,4 27,2

5. Bali-Nusa 1.263,9 1.208,3 1.831,1 31 51,5

6. Sulawesi 1.344,7 1.287,8 1.593,1 15,6 23,7

7. Ambon-Maluku 1.474,1 1.425,2 2.065,6 28,6 44,9

8. Papua 1.764,7 1.703,6 1.851,2 4,7 8,7
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6.1. Prinsip Kerja PLTS
Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan sistem photovoltaic atau 

sistem thermal. Sistem photovoltaic melakukan konversi solar energy menjadi listrik DC dengan 

menggunakan material semikonduktor yang memiliki efek photovoltaic. Ketika sinar matahari 

mengenai material semikonduktor, elektron yang berada pada pita valensi menyerap energi 

sinar tersebut dan tereksitasi sehingga tercipta arus listrik.

Gambar 6.1 Pemanfaatan Energi Surya menggunakan Sistem Photovoltaic

Komponen dasar yang diperlukan dalam pemanfaatan energi matahari dengan fenomena 

photovoltaic adalah sebagai berikut.

1. Sel Surya

Luas sel surya mempengaruhi jumlah produksi arus listrik. Pada dasarnya sel surya 

dapat dimanfaatkan dalam berbagai ukuran. Satu lempeng sel surya silikon mampu 

BAB VI

ANALISIS PLTS
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memproduksi sekitar 0,5 volt listrik. Sejumlah sel (biasanya 36 buah) digabungkan 

menjadi sebuah modul atau panel. Namun, dalam prakteknya penggabungan sel 

surya dalam modul akan mengakibatkan efisiensinya lebih rendah disebabkan 

refleksi lapisan kaca dan rugi-rugi tahanan dalam sambungan antar sel.

2. Baterai

Baterai digunakan untuk menyimpan listrik ketika sinar matahari kurang atau tidak 

ada. Kapasitas baterai biasa dinyatakan dalam Ampere jam (Ah).

3. Inverter

Inverter digunakan untuk mengkonversi listrik DC yang dihasilkan oleh PV menjadi 

listrik AC agar dapat dimanfaatkan pada banyak aplikasi, misalnya pada rumah 

tangga.

4. Controller

Controller merupakan perangkat elektronik yang mengatur aliran listrik dari modul 

surya ke baterai dan aliran listrik dari baterai ke peralatan listrik inverter. 

5. Skema sambungan

Skema dalam penggunaan sel surya dapat dilakukan dalam tiga skema: on-grid, off-

grid, dan hybrid. Dalam skema on-grid, aplikasi PV dihubungkan dengan jaringan 

listrik lokal. Pada skema off-grid, hubungan dengan jaringan lokal tidak dijumpai. 

Pemanfaatan sel surya dapat digabungkan dengan moda pembangkit listrik lain, 

seperti biomassa, turbin angin, atau diesel, yang dikenal sebagai skema hybrid.

6.2. Cost-Breakdown Structure (CBS)
Biaya modal awal total dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terdiri dari tiga 

kategori yaitu biaya peralatan, biaya instalasi dan biaya lain-lain. Biaya peralatan meliputi 

pembiayaan untuk kabel, rak dan mounting, koneksi jaringan, keamanan dan keselamatan 

serta biaya kontrol dan pengawasan. Sedangkan biaya instalasi meliputi pekerjaan mekanikal, 

konstruksi, elektrikal serta biaya inspeksi dan komisioning. Biaya lain-lain meliputi biaya 

desain sistem, finansial, penggunaan insentif, persiapan listrik untuk konsumen dan biaya 

marginal.

Biaya peralatan (EPC) merupakan komponen biaya yang paling tinggi diantara komponen 

lainnya. Berikut ini penjelasan rinci terhadap beberapa komponen tersebut.

1. Biaya pembelian solar modul dan inverter. Kedua komponen ini merupakan komponen 

utama sistem PLTS Solar PV karena listrik yang dihasilkan utamanya berasal dari kinerja 

kedua komponen ini.

2. Biaya kabel dan kelistrikan meliputi semua biaya komponen kelistrikan AC dan DC yang 

terdiri dari kabel AC dan DC, konektor dan kotak pengaman peralatan AC dan DC. 

3. Biaya rak dan pemasangan meliputi biaya pemasangan sistem termasuk profil tahanan 

benturan, pondasi dan semua material untuk perakitan sistem. Selain itu biaya 

pemasangan semua material yang dibutuhkan oleh inverter dan juga kotak pengaman 

dan peralatannya. 

4. Biaya koneksi jaringan merupakan komponen vital dalam struktur biaya yang meliputi 
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semua komponen kabel dan konektor dengan voltase medium, switch gear dan papan 

kontrol, gardu trafo, peralatan mettering dan perumahan gardu. 

5. Biaya keamanan dan keselamatan juga memiliki biaya seperti pengadaan pagar, 

kamera dan sistem keamanan serta semua peralatan untuk menjamin dari pencurian 

dan juga proteksi pemadam kebakaran. 

6. Sedangkan untuk kontrol dan pengawasan meliputi biaya sistem pengawasan 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) yang perlu dibeli lisensinya, 

pengadaan sistem sensor meteorologi atau sensor cuaca, serta biaya perangkat sistem 

pengawasan seperti kabel fiber optik, dan komponen lain yang dibutuhkan. 

 

Setelah melewati tahapan pengadaan peralatan, kemudian masuk dalam tahapan instalasi 

dimana memiliki biaya pada tiap bagiannya. Berikut ini penjelasan mengenai komponen 

dari biaya instalasi dari peralatan untuk kebutuhan PLTS

1. Biaya rekayasa peralatan mekanikal dan konstruksi sipil meliputi pengadaan akses 

jalan masuk, preparasi untuk rute kabel (percabangan kabel, sistem kabel trunking), 

Selain itu terdapat biaya untuk instalasi sistem rak, modul surya, inverter, komponen 

koneksi jaringan dan biaya transportasi dan pemindahan komponen atau peralatan.

2. Biaya rekayasa dan instalasi elektrikal meliputi instalasi sistem DC (interkoneksi 

modul dan kabel DC), Instalasi voltase medium AC, instalasi dan pengawasan 

terhadap sistem kontrol, dan biaya pengujian elektrikal (pengukuran DC string). 

3. Biaya inspeksi dan komisioning meliputi biaya kontrol kualitas peralatan (dari pabrik 

sampai instalasi), pengawasan konstruksi, manajemen resiko HSE, dan jaminan 

peralatan saat pengujian dan komisioning.

 

Komponen biaya lain yang termasuk dalam biaya modal yaitu biaya desain dan lain-lain. 

Berikut ini penjelasan komponen biaya lainnya yang termasuk dalam struktur biaya PLTS:

1. Biaya desain sistem PLTS terdiri dari komponen biaya seperti assessment dan sensor 

potensi surya, pengumpulan data GIS dan kondisi lahan, survey geologi dan analisis 

struktur, konseptual dan detail desain (Feasibility study dan Detailed Engineering 

Design) serta biaya persiapan dan dokumentasi.

2. Biaya persiapan listrik untuk konsumen meliputi biaya untuk persiapan Power 

Purchase Agreement (PPA) yang nantinya disetujui oleh PLN dan IPP serta komponen 

biaya lainnya seperti legalitas hukum. 

3. Biaya finansial meliputi seluruh biaya dimulai dari pendanaan jangka pendek 

konstruksi, hutang jangka panjang untuk proyek serta biaya perpajakan.

4. Biaya penggunaan insentif meruoakan biaya yang berhubungan dengan insentif 

maupun subsidi yang diberikan pemerintah.

 

Biaya marginal merupakan biaya lain dari peralatan OEM, vendor, dan perusahaan EPC. 

Selain itu meliputi biaya untuk pengembang proyek, upah pekerja lain yang mengurusi 

perkara kecil proyek, dan biaya legalitas hukum.
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Gambar 6.2 di bawah ini memberikan penjelasan mengenai struktur biaya modal 

pembangunan PLTS.

Gambar 6.2 Struktur Biaya PLTS

 Sumber: IRENA (2012)

Tabel 6.1 menunjukkan postur CBS untuk PLTS. Data bersumber dari hasil FGD yang 

dilakukan dengan asosiasi pengembang PLTS di Indonesia. Dari data, terlihat bahwa 

komponen biaya terbesar adalah untuk pembelian solar modul, diikuti oleh inverter dan 

aksesorisnya. Pada beberapa PLTS, solar modul merupakan komponen yang didapat secara 

impor karena Indonesia hingga saat ini belum mampu memproduksi solar modul domestik 

dengan harga yang kompetitif. Komponen inverter dan aksesorisnya pun juga merupakan 

impor.

Beberapa komponen biaya bersifat variatif karena dipengaruhi oleh lokasi pembangkit. 

Komponen biaya perizinan, tanah, logistik, dan setting lokasi akan berbeda-beda pada 

masing-masing provinsi karena dipengaruhi oleh harga tanah, kondisi perolehan izin, dan 

biaya transportasi-logistik.

acquisition
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Tabel 6.1 Cost Breakdown Structure Investasi PLTS

Komponen Proporsi (%) Keterangan

PRE-INVESTMENT 15,5

Studi Interkoneksi 1,7 Umumnya senilai Rp385 juta

Studi UKL-UPL 1,2 Umumnya senilai Rp280 juta

DED 2,6 Umumnya senilai Rp580 juta

Perizinan 3,6 Tergantung pada wilayah 
konstruksi

Tanah 3,3 Tergantung pada wilayah 
konstruksi

Manajemen 3,0

PEKERJAAN JASA 13,3

Bervariasi tergantung pada wilayah 
konstruksi

Setting Lokasi 2,1

Logistik 4,6

Instalasi, Testcom, Pelatihan 6,5

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN (EPC) 71,2

Solar Modul 33,9 US$0,4/Wp (komponen impor)

Solar Modul Support 6,6 US$0,08/Wp (komponen impor)

Controller (Inverter) dan Aksesoris 11,1 US$0,08/Wp (komponen impor)

System Medium Voltage & Jaringan 11,9 US$0,19/Wp (komponen impor)

Panel Collector, LVMDP, Penangkal Petir 2,8 US$0,04/Wp (komponen impor)

Kabel Power 0,8 US$0,01/Wp (komponen impor)

Aksesoris 0,5 US$0,007/Wp (komponen impor)

Pekerjaan Sipil 3,0

Asuransi 0,7

TOTAL 100,0

Sumber:  Hasil FGD dengan pengembang PLTS di Yogyakarta, Juli 2018

Tabel 6.2 Estimasi Biaya Rata-Rata Investasi PLTS berdasar Jenis Panel Surya  
dan Kapasitas Terpasang

Kapasitas Terpasang

Estimasi Biaya Rata-Rata (USD/Wp)

Crystaline Amporphous Tracker dengan 
C-Si

< 50 kWn 2.430 2.605 2.690

≥ 50 kWn to < 100 kWn 2.230 2.420 2.570

≥ 100 kWn to < 500 kWn 1.820 2.160 2.125

≥ 500 kWn to < 1,000 kWn 1.660 2.020 1.940

≥ 1 MWn to < 5 MWn 1.215 1.740 1.545

≥ 5 MWn to < 10 MWn 1.155 1.595 1.370

≥ 10 MWn to < 20 MWn 1.005 1.500 1.225

≥ 20 MWn to < 50 MWn 0.915 1.465 1.135

≥ 50 MWn to < 100 MWn 0.885 1.445 1.105
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≥ 100 MWn to < 200 MWn 0.579 1.915 -

≥ 200 MWn to < 300 MWn 0.493 1.846 -

≥ 300 MWn to < 400 MWn 0.432 1.798 -

≥ 400 MWn to < 500 MWn 0.384 1.760 -

≥ 500 MWn to < 600 MWn 0.346 1.729 -

≥ 600 MWn to < 700 MWn 0.313 1.703 -

≥ 700 MWn to < 800 MWn 0.285 1.680 -

Sumber: USAID

Biaya investasi PLTS akan bervariasi tergantung pada ukuran kapasitas terpasang dan jenis 

PV modul yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan USAID, nilai average 

cost PLTS akan mengalami penurunan ketika kapasitas terpasang bertambah besar, namun 

jumlah penurunan akan semakin mengecil ketika kapasitas terpasang semakin besar. 

Penurunan nilai average cost tersebut terjadi pada ketiga jenis panel surya yaitu Crystaline, 

Amporphous dan Tracker dengan C-Si. 

Nilai CAPEX/MW terpasang akan berubah sesuai dengan daerah Indonesia, dipengaruhi 

oleh perbedaan biaya konstruksi. Menggunakan pendekatan pengukuran disparitas 

konstruksi dengan Indeks EPC yang diperoleh melalui diskusi dengan pengembang, 

didapatkan variasi nilai CAPEX/MW dalam tabel 6.3.

6.3. Kebutuhan Investasi PLTS
Variasi nilai CAPEX/MW pada tabel 6.3 dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan 

investasi PLTS pada tahun 2025 untuk mencapai target bauran EBT. Seperti halnya pada 

estimasi investasi PLTMH, hasil studi Pusat Studi Energi (2018) atas estimasi kebutuhan 

optimal pembangkit EBT digunakan dalam perhitungan. Nilai kapasitas terpasang yang 

dibutuhkan per provinsi digabungkan dengan informasi CAPEX/MW untuk mendapatkan 

nilai total kebutuhan investasi PLTS.

Tabel 6.3 Variasi Kebutuhan Investasi PLTS Berdasarkan Daerah

Daerah EPC Index CAPEX/MW (USD)

Aceh/Sumatera Utara 1,04 1.943.864
Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 1,00 1.928.711
Kalimantan 1,04 1.943.864
Jawa 0,91 1.898.406
Bali-Nusa 0,99 1.925.344
Sulawesi 1,07 1.955.650
Ambon-Maluku 1,20 2.004.475
Papua 1,50 2.110.545

Sumber: FGD dengan Asosiasi Pengembang EBT (2018)
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Tabel 6.4 menunjukkan perkiraan kebutuhan investasi PLTS per daerah. Secara 

keseluruhan, pada tahun 2025 Indonesia membutuhkan investasi total PLTS sebesar Rp5,05 

triliun dengan total kapasitas terpasang sebesar 175,83 MW. Estimasi kapasitas terpasang 

terbesar ada di daerah Jawa yaitu 89,23 MW yang ekuivalen dengan nilai investasi sebesar 

Rp2.524 miliar. Sementara itu, daerah Ambon-Maluku diperkirakan hanya membutuhkan 

PLTS dengan total 1,57 MW atau setara dengan investasi senilai Rp46,99 miliar. Disparitas 

kebutuhan antara daerah Jawa dengan wilayah Timur Indonesia dipengaruhi oleh 

perkiraan kebutuhan energi listrik di Jawa relatif yang sangat besar. 

Tabel 6.4 Estimasi Kebutuhan Investasi PLTS per Daerah

Daerah Kapasitas Terpasang 
PLTS 2025 (MW)

Kebutuhan Investasi 
(Rp Miliar)

Aceh/Sumatera Utara 8,73 252,83

Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 23,64 679,36

Kalimantan 21,32 617,45

Jawa 89,23 2.524,10

Bali-Nusa 7,16 205,52

Sulawesi 15,47 450,87

Ambon-Maluku 1,57 46,99

Papua 8,70 273,69

TOTAL 175,83 5.050,00

Sumber: Pusat Studi Energi UGM (2018)

6.4. Analisis Hasil Simulasi PLTS

6.4.1. Desain Simulasi Investasi PLTS
Simulasi dilakukan atas kondisi baseline investasi PLTS yang mengacu pada PLTS di Kupang, 

Nusa Tenggara Timur berkapasitas 5 MW. Parameter investasi proyek yang digunakan, 

beserta dasar pengenaan parameter adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Parameter Model Investasi PLTS

No Parameter Nilai Keterangan

1. Masa Produksi 20 tahun

2. Produksi listrik per tahun 9.125.000 KWh 
per tahun

PLTS berkapasitas 5 MW, 
beroperasi 365 hari dalam 
setahun (4,8 jam/hari).

3 Load factor 70%
4 Eskalasi fixed cost 3,6% per tahun Inflasi 2017
5 Harga listrik Berbeda-beda per 

daerah
Menggunakan regulasi BPP per 
daerah

6. Eskalasi harga listrik 3,6% per tahun Inflasi 2017

7. Tingkat suku bunga 7% Suku bunga dasar kredit valas 
7%.

8. Grace period 2 tahun

9. Tenor pinjaman 7 tahun
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10. Tingkat diskonto 10%

11. Pajak PPh 25 Badan 25%

Insentif fiskal yang saat ini berlaku beserta usulan insentif fiskal yang baru disimulasikan 

menggunakan model dengan skenario sebagai berikut:

Tabel 6.6 Skenario Simulasi Insentif Fiskal PLTS

No Skenario Bentuk Insentif yang Diberikan

1. Baseline Tidak ada

2. Fasilitas Impor Pembebasan Bea Masuk, PPh 22 Impor, PPN Impor

3. Subsidi Bunga Pengurangan tingkat suku bunga sebesar 2% agar 
mencapai tingkat yang sama dengan suku bunga dasar 
Amerika Serikat (sekitar 5%)

4. Tax holiday Tax holiday 5 tahun

5. PPN Jasa Konstruksi Pembebasan PPN untuk Jasa Konstruksi

6. Skema KPBU Dukungan biaya feasibility study 100 persen dari 
pemerintah

7. Tax allowance Pemberian tax allowance

8. Pembangunan Infrastruktur Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur 
yang berhubungan dengan pembangkit, seperti koneksi 
jalan dan sambungan listrik

9. Insentif Penurunan Emisi Pemberian kompensasi pembersihan emisi

6.4.2. Simulasi Insentif Fiskal atas Investasi PLTS
Hasil simulasi terhadap masing-masing skenario insentif secara parsial terhadap ukuran 

kelayakan finansial proyek tersaji dalam berikut ini.

Tabel 6.7 Dampak Insentif Fiskal terhadap Ukuran Kelayakan Finansial PLTS

No Insentif IRR 
(%)

Perubahan 
IRR 

(% poin)

Payback 
Period 

(tahun)

NPV 
(USD)

1. Baseline 10,74   11,14 290.594

2. Fasilitas Impor 14,36 3,62 9,68 1.437.227

3. Subsidi Bunga 3 persen 12,51 1,76 10,45 900.017

4. Tax Holiday 5 tahun 12,85 2,11 10,20 1.033.093

5. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi 10,85 0,11 11,07 331.493

6. KPBU - FS ditanggung pemerintah 12,32 1,58 10,48 838.598

7. Tax allowance 12,01 1,27 10,56 748.390

8. Pembangunan Infrastruktur 
ditanggung pemerintah

10,74 0 11,14 290.594

9. Insentif Penurunan Emisi 16,37 5,63 8,87 2.396.286

Sumber: hasil pengolahan data
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Pada kondisi baseline, investasi PLTS akan memberikan IRR sebesar 10,74 persen, payback 

period 11,14 tahun dan NPV sebesar US$290.594. Jika diberikan insentif secara parsial 

(hanya diberikan insentif tersebut), insentif yang akan memberikan dampak terbesar 

terhadap kelayakan finansial adalah insentif penurunan emisi yang menaikkan IRR 5,63 

persen poin, diikuti oleh fasilitas impor yang menaikkan IRR sebesar 3,62 persen, dan 

tax holiday 5 tahun yang menaikkan IRR sebesar 2,11 persen. Insentif yang memberikan 

dampak paling kecil adalah pembebasan PPN jasa konstruksi yang hanya menaikkan IRR 

sebesar 0,11 persen.

Insentif penurunan emisi memiliki dampak cukup besar terhadap IRR karena kompensasi 

yang diterima (US$0,04019/KWh) cukup besar dibandingkan harga jual listrik existing PLTS 

dalam baseline simulasi (US$0,153/KWh). Insentif fasilitas impor memiliki dampak yang 

besar mengingat 67,5 persen CAPEX PLTS merupakan pembelian barang-barang impor 

seperti solar modul, inverter, dan panel kontrol. Sementara itu, tax holiday menempati 

urutan ketiga akibat tingginya beban PPh Badan sebesar 25 persen dari keuntungan. Tidak 

seperti PLTMH, subsidi bunga tidak memiliki dampak yang cukup besar karena proyek 

PLTS didanai oleh pinjaman asing dengan tingkat bunga yang rendah (7 persen) walaupun 

pinjaman masih menyumbang 70 persen dari portofolio pemodalan.

Selain meningkatkan kelayakan finansial proyek, insentif dapat mengurangi harga jual 

listrik. Model mengestimasi penurunan harga jual listrik dari PLTS dengan mengasumsikan 

bahwa insentif akan menyebabkan harga jual listrik turun sementara pengembang PLTS 

tetap mendapatkan IRR yang sama dengan baseline, yaitu sebesar 10,75 persen. Pada kondisi 

baseline, harga jual listrik ditetapkan sebesar US$0,153/ KWh sesuai dengan pengaturan 

BPP di Pulau Timor. 

Pemberian insentif emisi dapat menurunkan harga jual listrik PLTS hingga 3,52 persen. 

Dampak terbesar ini diikuti oleh dampak fasilitas impor yang dapat menurunkan harga 

jual listrik 2,00 persen, sementara subsidi bunga 3 persen dapat menurunkan harga jual 

listrik 1,50 persen dari baseline. Dampak terhadap harga jual listrik berbanding lurus 

dengan dampak peningkatan terhadap IRR.

Tabel 6.8 Dampak Insentif terhadap Harga Jual Listrik PLTS

No Insentif Harga Jual dari 
Baseline (%)

1. Fasilitas Impor -2,00

2. Subsidi Bunga 3 persen -1,50

3. Tax Holiday 5 tahun -1,09

4. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi -0,07

5. KPBU - FS ditanggung pemerintah -0,95

6. Tax allowance -0,76

7. Pembangunan Infrastruktur ditanggung pemerintah 0,00

8. Insentif Emisi -3,52

Sumber: hasil pengolahan data
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Walaupun harga jual listrik dari PLTS dapat turun akibat pemberian insentif, pada 

kenyataannya harga beli listrik yang dipatok pemerintah (BPP setempat) masih jauh di 

bawah estimasi harga keekonomian dari pembangkit PLTS. Model telah menghitung harga 

keekonomian per daerah, didefinisikan sebagai harga jual listrik yang dapat memberikan 

IRR sebesar 10 persen (IRR yang sama dengan discount rate), yang ditampilkan dalam Tabel 

6.9. 

Tabel 6.9 Perbandingan Estimasi Harga Keekonomian PLTS dengan BPP 

Daerah

Harga 
Keekonomian 
Tanpa Insentif 

(US$/kW)

Harga 
keekonomian 

dengan insentif 
impor (US$/KW)

85 % dari 
BPP rata-rata 
daerah (US$/

KW)

100% BPP rata-
rata daerah 

(US$/KW)

Aceh/Sumatera Utara 0,144 0,125 0,099 0,116

Jambi-Sumbar-Sulsel-
Babel

0,143 0,124 0,109 0,129

Kalimantan 0,160 0,139 0,088 0,104

Jawa 0,188 0,163 0,108 0,127

Bali-Nusa 0,151 0,132 0,137 0,161

Sulawesi 0,151 0,131 0,119 0,140

Ambon-Maluku 0,154 0,135 0,154 0,182

Papua 0,161 0,142 0,138 0,163

Sumber: hasil pengolahan data

Tanpa pemberian insentif, estimasi harga keekonomian dari PLTS di semua daerah masih 

jauh berada di atas BPP rata-rata daerah, baik BPP yang telah dikenai aturan 85 persen 

maupun BPP yang belum dikenai aturan 85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa 

insentif, BPP yang ditentukan belum dapat menarik investor untuk melakukan investasi 

PLTS di hampir semua daerah, kecuali di Ambon-Maluku yang memiliki BPP rata-rata 

daerah sesuai dengan estimasi harga keekonomian PLTS. 

Jika PLTS diberikan insentif impor, maka estimasi harga jual listrik keekonomian dapat 

turun. Akan tetapi estimasi harga jual ini masih jauh berada di bawah BPP dengan aturan 

85 persen, kecuali di daerah Ambon-Maluku dan Bali-Nusa. Seandainya BPP tidak dikenai 

aturan 85 persen, BPP sudah dapat memberikan keuntungan bagi PLTS di daerah Jambi-

Sumbar-Sulsel-Babel, Bali-Nusa, Ambon-Maluku, dan Papua. Implikasi dari temuan ini 

adalah peraturan BPP saat ini masih jauh dari harga keekonomian sehingga pemberian 

insentif bagi PLTS akan sangat membantu.

Sama halnya dengan simulasi pada investasi PLTMH, model juga menyajikan perubahan 

insentif (nilai rupiah ekuivalen yang dikeluarkan akibat pemberian insentif ). Perubahan 

insentif, beserta nilainya per MW disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel juga memuat nilai 

efektivitas insentif, yang dihitung sebagai berapa nilai persentase peningkatan IRR yang 

akan dihasilkan insentif tersebut per US$1 juta pemberian insentif.
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Tabel 6.10 Biaya Insentif dan Efektivitas Dampak Insentif PLTS

No Insentif Fiskal
Perubahan 

Insentif 
(US$ juta)

Insentif per 
Kapasitas 

Terpasang
(US$ juta/MWp)

Perubahan 
IRR/

Perubahan 
Insentif 

(Persen/juta 
US$)

1. Fasilitas Impor 1.41 0.28 0.0257 

2. Subsidi bunga 2 persen 0.74 0.15 0.0237 

3. Tax holiday 5 tahun 0.87 0.17 0.0243 

4. Pembebasan PPN Jasa Konstruksi 0.05 0.01 0.0219 

5. Skema KPBU 0.67 0.13 0.0235 

6. Tax allowance 0.58 0.12 0.0219 

7. Pembangunan infrastruktur 0 0 0

8. Insentif emisi 2.00 0.40 0.0281 

Sumber: hasil pengolahan data

Perhitungan efektivitas insentif dapat menunjukkan insentif mana yang dapat memberikan 

dampak perubahan IRR terbesar dibandingkan dengan biaya insentif yang dikeluarkannya. 

Efektivitas insentif dihitung dengan membagi nilai perubahan IRR dengan nilai 

pengeluaran insentifnya (dinyatakan dalam US$1 juta). Nilai efektivitas berbanding lurus 

dengan dampak insentif tersebut terhadap IRR, artinya insentif yang paling efektif adalah 

insentif dengan besaran dampak terhadap IRR yang terbesar. Tabel 6.10 menunjukkan 

bahwa insentif yang paling efektif adalah insentif emisi (IRR akan meningkat 0,0281 

persen poin per US$1 juta pengeluaran insentif ). Efektivitas insentif ini diikuti oleh insentif 

fasilitas impor (menaikkan IRR 0,0257 persen poin per US$1 juta insentif ) dan insentif tax 

holiday (menaikkan IRR 0,0243 persen poin per US$1 juta insentif ). Insentif pembangunan 

infrastruktur tidak memiliki efektivitas yang baik, dikarenakan dampaknya yang sangat 

kecil terhadap kenaikan IRR. 

Mirip dengan simulasi yang dilakukan pada investasi PLTMH, insentif-insentif yang 

hanya memberikan dampak kecil dapat digabungkan sebagai paket insentif yang akan 

memberikan dampak lebih besar dan efektif. Dari hasil simulasi dalam tabel 6.11, terlihat 

bahwa paket insentif dengan dampak terbesar adalah paket KPBU tax allowance, dan PPN 

Jasa Konstruksi. Penambahan insentif pembangunan infrastruktur tidak memberikan 

dampak perbaikan terhadap ukuran kelayakan investasi. Paket insentif dengan dampak 

terbesar kedua adalah kombinasi KPBU dan tax allowance. Sementara itu, kombinasi 

program KPBU dan pembebasan PPN jasa konstruksi memberikan dampak terbesar ketiga.

Menggunakan indeks EPC per wilayah dan perbedaan sunlight hours, model dapat pula 

digunakan untuk menghitung perbedaan dampak insentif per daerah. Hasil simulasi per 

insentif per daerah menemukan bahwa secara umum pemberian insentif belum mampu 

memberikan kelayakan keuangan yang baik di daerah-daerah selain Ambon-Maluku. 
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Namun, hal ini tidak ditemukan pada hasil insentif penurunan emisi yang dapat memberikan 

kelayakan keuangan di hampir semua daerah. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya 

kelayakan keuangan adalah harga jual listrik pada pengaturan BPP yang jauh lebih rendah 

daripada estimasi harga keekonomiannya.

Tabel 6.11 Hasil Simulasi Paket Insentif terhadap Investasi PLTS

No Paket Insentif IRR (%) Perubahan 
IRR

NPV (ribu 
US$)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 
Listrik (%)

1. KPBU dan Tax allowance 13,7 0,030 1283,3 9,9 -1,65

2. KPBU dan PPN Jasa Konstruksi 12,4 0,017 879,4 10,4 -1,02

3. KPBU dan Pembangunan 
Infrastruktur 12,3 0,016 838,5 10,5 -0,95

4. Tax allowance dan PPN 
Konstruksi 12,1 0,014 788,3 10,5 -0,83

5. PPN Jasa kontruksi dan 
pembangunan infrastruktur 10,9 0,001 331,4 11,1 -0,07

6. KPBU, tax allowance, dan PPN 
Jasa konstruksi 13,9 0,031 1323,2 9,9 -1,69

7. KPBU, tax allowance, dan 
pembangunan infrastruktur 13,7 0,030 1283,3 9,9 -1,65

8.
KPBU, tax allowance, PPN jasa 
konstruksi, dan pembangunan 
infrastruktur

13,9 0,031 1323,2 9,9 -1,69

 
Catatan: Baseline adalah IRR 10,74%, Payback period 11,14 tahun, NPV USD290.594, BPP USD0,153 per KWh.

Sumber: hasil pengolahan data

Hasil perhitungan dampak insentif secara keseluruhan masih bersifat sejalan dengan hasil 

simulasi parsial. Insentif penurunan emisi menempati urutan pertama insentif dengan 

dampak terbesar, diikuti oleh fasilitas impor, dan insentif subsidi bunga. Besarnya dampak 

insentif-insentif tersebut antar-daerah bervariasi, dipengaruhi oleh perbedaan rata-rata 

BPP, perbedaan biaya antar wilayah, dan lama penyinaran matahari. Hasil simulasi dampak 

estimasi masing-masing insentif terhadap kelayakan keuangan proyek investasi PLTS disajikan 

secara lengkap dalam lampiran 2.
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7.1. Kondisi Umum dan Preferensi Pengembang  
Secara Umum
Kegiatan site visit dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi riil investasi 

pembangkit EBT di lapangan. Beberapa daerah dipilih sebagai perwakilan kondisi 

pengembangan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Site visit dilaksanakan 

pada rentang waktu 22 April 2018 hingga 15 Mei 2018 di tujuh daerah berikut.

Tabel 7.1  Daerah Tujuan Site Visit

No Provinsi Daerah Pembangkit Pengembang

1. Sumatera Utara Medan PLTMH 
Parmonangan

PT Hutama Karya 
(Persero)

2. Kalimantan Utara Bulungan PLTS Antal Dinas ESDM Provinsi 
Kalimantan Utara

3. Jawa Tengah Banjarnegara PLTMH 
Gunungwugul

PT. Indonesia Power 
UP Mrica

4. Jawa Barat Purwakarta PLTS Cirata PT. PJB

5. Nusa Tenggara Timur Sumba Timur PLTS
PT. Listrik Vine 
Industries, Anekatek 
Consultants

6. Gorontalo Sumalata
PLTS Gorontalo,
PLTMH Tandulaa

PT. Brantas Surya 
Energi,
PT. Sumber Energi

7. Sulawesi Utara Manado PLTS Bunaken

PT. Sulawesi Hydro 
Energy
PT. Buminata Aji 
Perkasa
Vena Energy
Equis Energy 

Pada masing-masing daerah, dikumpulkan informasi mengenai (1) latar belakang dan 

proses pengembangan pembangkit, (2) situasi bisnis pembangkit, (3) komponen biaya 

BAB VII

HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN DAN 
PREFERENSI PENGEMBANG
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pembangkitan, dan (4) pemanfaatan insentif fiskal. Masing-masing wilayah menghadapi 

permasalahan pengembangan pembangkit yang berbeda-beda, namun secara umum 

permasalahan dan isu-isu di bawah ini muncul di setiap daerah.

1. Untuk PLTS, insentif bea masuk dan PPh 22 impor sangat diperlukan karena 

mayoritas material yang dibutuhkan adalah barang impor

2. Untuk PLTMH, insentif baru berupa pembebasan PPN untuk jasa konstruksi 

dapat mengurangi kebutuhan investasi secara signifikan

3. Sosialisasi insentif perlu diperluas dan terintegrasi

4. Perlu tambahan blended financing dan insentif bunga untuk mengurangi biaya 

financing

5. Proses pengajuan insentif perlu dipermudah karena sering ditemukan 

pengembang yang kesulitan dalam proses pengajuan insentif

6. Skema BOOT (build, own, operate, transfer) ditemukan mempersulit proses 

financing dari bank

7. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai menambah biaya logistik

8. Proses pengadaan/pembebasan tanah perlu streamlining

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan lapangan tersebut, maka dilakukan analisis mengenai 

preferensi pengembang. Preferensi pengembang terkait insentif fiskal dapat diukur dengan 

menggunakan alat analisis yang disebut Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengukuran 

preferensi menjadi sangat penting karena dari 8 pengembang yang menjadi responden 

dalam studi ini belum pernah mengakses salah satu insentif fiskal yang telah disediakan 

oleh Kementerian Keuangan. Dari kriteria-kriteria seperti kemudahan administrasi, potensi 

penurunan biaya dan periode insentif, mayoritas responden lebih mementingkan insentif 

fiskal yang memiliki potensi penurunan biaya (46,41%) lalu diikuti dengan kemudahan 

administrasi (26,96) dan periode insentif menjadi prioritas terakhir (26,63%).

Tabel 7.2  Bobot Prioritas dari Kriteria Insentif Fiskal (%)

No. Kriteria Bobot

1. Kemudahan Administrasi 26,96

2. Potensi Penurunan Biaya 46,41

3. Periode Insentif 26,63

Sumber: Data Primer

Selanjutnya, responden diminta memilih insentif fiskal mana yang dinilai paling menjadi 

prioritas berdasarkan kriteria di atas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari segi 

kemudahan administrasi, insentif fiskal yang paling menjadi prioritas adalah fasilitas bea 

masuk (23,29%). Dari segi potensi penurunan biaya, fasilitas PPh dianggap paling penting 

(24,76 persen). Lalu, dari segi periode insentif, fasilitas bea masuk dinilai paling penting 

(24,71 persen). Sementara itu, program KPBU menjadi prioritas terakhir dari masing-masing 

kriteria tersebut. Para pengembang masih kurang tertarik dengan program KPBU karena 
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kurangnya sosialisasi dari Kementerian Keuangan serta persyaratan sebagaimana diatur 

dalam UU No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur belum semuanya bisa dipenuhi oleh pengembang.

Tabel 7.3 Bobot Prioritas Pengembang terkait Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria (%)

Insentif Fiskal
Kriteria

Kemudahan 
Administrasi

Potensi 
Penurunan Biaya Periode Insentif

Fasilitas PPh 16,19 24,76 18,10

Fasilitas PPN 17,37 16,72 20,79

Fasilitas Bea Masuk 23,29 19,31 24,71

Fasilitas Pajak DTP 15,82 14,33 14,27

Program KPBU 13,22 11,20 9,50

Pembangunan 
Infrastruktur EBT 14,11 13,68 12,64

Sumber: Data Primer

Langkah terakhir adalah mengalikan bobot prioritas masing-masing insentif fiskal dengan 

ketiga kriteria di atas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Fasilitas bea masuk 

menjadi prioritas pertama para pengembang (21,82 persen), lalu diikuti oleh fasilitas PPh 

(20,68 persen) dan fasilitas PPN (17,98 persen). 

Tabel 7.4  Bobot Prioritas Akhir Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria (%)

Insentif Fiskal Bobot

Fasilitas PPh 20,68

Fasilitas PPN 17,98

Fasilitas Bea Masuk 21,82

Fasilitas Pajak DTP 14,72

Program KPBU 11,29

Pembangunan Infrastruktur EBT 13,52

Sumber: Data Primer

Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan secara umum bahwa pengembang lebih 

menginginkan insentif fiskal yang memiliki potensi penurunan biaya. Di samping itu, 

insentif fiskal yang berkaitan dengan komponen-komponen impor seperti fasilitas PPh, 

PPN dan Bea Masuk masih menjadi prioritas utama para pengembang. Hal ini terjadi karena 

sebagian besar komponen pembangkit, terutama solar PV, masih diimpor dari negara lain 

seperti Jerman, Amerika Serikat dan China. 

Agar biaya dalam pembangunan PLTS dan PLTMH di Indonesia dapat diturunkan, perbaikan 

teknologi menjadi sebuah keharusan (Lin et al., 2014). Utamanya adalah mendorong 

industri dalam negeri agar mampu memproduksi komponen pembangkit. Meskipun tidak 

mudah dan tentu saja biayanya besar, namun upaya ini sangat perlu dilakukan untuk 
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mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di 

masa mendatang. Kegiatan penelitian dan pengembangan harus senantiasa didorong agar 

komponen-komponen pembangkit yang diproduksi di dalam negeri bisa setara kualitasnya 

dengan yang diproduksi di Jerman, Amerika Serikat ataupun China.

7.2. PLTS
Dari 3 pengembang PV yang menjadi responden, mereka lebih mementingkan insentif 

fiskal yang menawarkan kemudahan administrasi (43,12 persen) lalu diikuti dengan 

potensi penurunan biaya (39,60 persen) dan periode insentif menjadi prioritas terakhir 

(17,29 persen).

Tabel 7.5  Bobot Prioritas Kriteria Insentif Fiskal Menurut Pengembang PV (%)

No. Kriteria Bobot

1 Kemudahan Administrasi 43,12

2 Potensi Penurunan Biaya 39,60

3 Periode Insentif 17,29

Sumber: Data Primer

Menurut pengembang PV, dari segi kemudahan administrasi, insentif fiskal yang paling 

menjadi prioritas adalah fasilitas PPh (18,62 persen). Dari segi potensi penurunan biaya 

dan periode insentif, fasilitas pajak DTP dianggap paling penting (26,99 persen dan 33,97 

persen). Sementara itu, fasilitas PPN menjadi prioritas terakhir dari masing-masing kriteria 

tersebut. 

Tabel 7.6 Bobot Prioritas Pengembang PV terkait Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria (%)

Insentif Fiskal

Kriteria

Kemudahan 
Administrasi Potensi Penurunan Biaya Periode Insentif

Fasilitas PPh 18,62 16,64 7,60
Fasilitas PPN 5,46 4,67 6,23
Fasilitas Bea Masuk 13,08 13,26 20,77
Fasilitas Pajak DTP 18,02 26,99 33,97
Program KPBU 29,30 21,44 16,83
Pembangunan 
Infrastruktur EBT 15,53 16,99 14,59

Sumber: Data Primer

Para pengembang PV memilih fasilitas pajak DTP sebagai prioritas pertama (24,33 persen), 

lalu diikuti oleh program KPBU (24,03 persen) dan fasilitas PPh (15,93 persen). 
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Tabel 7.7 Bobot Prioritas Akhir Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria  

Menurut Pengembang PV (%)

Insentif Fiskal Bobot

Fasilitas PPh 15,93

Fasilitas PPN 5,28

Fasilitas Bea Masuk 14,48

Fasilitas Pajak DTP 24,33

Program KPBU 24,03

Pembangunan Infrastruktur EBT 15,95
Sumber: Data Primer

7.3. PLTMH 
Dari 5 pengembang MH yang menjadi responden, mereka lebih mementingkan insentif 

fiskal yang memiliki potensi penurunan biaya (48,23 persen) lalu diikuti dengan periode 

insentif (32,99 persen) dan kemudahan administrasi menjadi prioritas terakhir (18,78 

persen).

Tabel 7.8 Bobot Prioritas dari Kriteria Insentif Fiskal (%)

No. Kriteria Bobot

1 Kemudahan Administrasi 18,78

2 Potensi Penurunan Biaya 48,23

3 Periode Insentif 32,99

Sumber: Data Primer

Dari semua kriteria, insentif fiskal yang paling menjadi prioritas pengembang MH adalah 

fasilitas PPN (29,52 persen, 29,29 persen dan 32,75 persen). Sementara itu, program KPBU 

menjadi prioritas terakhir dari masing-masing kriteria tersebut.

Tabel 7.9 Bobot Prioritas Pengembang MH terkait Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria (%)

Insentif Fiskal

Kriteria

Kemudahan 
Administrasi

Potensi Penurunan 
Biaya Periode Insentif

Fasilitas PPh 12,65 26,63 24,44

Fasilitas PPN 29,52 29,29 32,75

Fasilitas Bea Masuk 27,55 19,89 21,76

Fasilitas Pajak DTP 12,25 7,94 6,59

Program KPBU 6,81 6,11 5,37

Pembangunan Infrastruktur 
EBT 11,21 10,15 9,08

Sumber: Data Primer

Para pengembang MH memilih fasilitas PPN sebagai prioritas pertama (30,48 persen) lalu 

diikuti oleh fasilitas PPh (23,29 persen) dan fasilitas bea masuk (21,95 persen).
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Tabel 7.10 Bobot Prioritas Akhir Insentif Fiskal Berdasarkan Kriteria  

Menurut Pengembang MH (%)

Insentif Fiskal Bobot

Fasilitas PPh 23,29
Fasilitas PPN 30,48
Fasilitas Bea Masuk 21,95
Fasilitas Pajak DTP 8,30
Program KPBU 5,99
Pembangunan Infrastruktur EBT 10,00

Sumber: Data Primer

7.4. Skema Pengembangan PLTS dan PLTMH di Daerah 
Terpencil
PLTS dan PLTMH di daerah terpencil umumnya tidak tersambung dengan jaringan PLN, 

alias off-grid. Karakteristik tersebut, seperti yang kami temui di PLTS Tandula Jangga di 

Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menimbulkan sebuah dilema. Di 

satu sisi, masyarakat di daerah terpencil diharapkan bisa berkembang dengan adanya listrik 

yang dibangkitkan dari PLTS dan PLTMH tersebut. Namun, karena jaringan Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) tidak ekonomis untuk menjangkau daerah-daerah tersebut masyarakat 

terpaksa membeli listrik dari operator swasta yang mengenakan harga di atas BPP setempat.

Meskipun masyarakat setempat sebenarnya tidak keberatan dengan harga yang lebih 

tinggi daripada BPP setempat karena ketersediaan listrik secara kontinu lebih penting 

menurut mereka, namun dalam jangka panjang kondisi ini bukan solusi yang ideal. Di 

samping perekonomian masyarakat setempat masih sangat ditopang oleh sektor pertanian 

subsisten sehingga ability to pay akan listrik tidak terlalu tinggi (Cook, 2011), harga yang 

ditetapkan operator pembangkit juga memunculkan risiko sistem tersebut tidak beroperasi 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan paket kebijakan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat dan menjamin keberlanjutan sistem. Kebijakan harga 

bukan sebuah solusi yang tepat, mengingat selama ini subsidi harga yang diberikan kepada 

BBM jenis premium di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh konsumen dengan tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi (Gunningham, 2013).

Ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, dalam jangka pendek. Pertama, melakukan pendampingan 

secara door to door kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok. 

Upaya ini perlu dilakukan karena sulitnya akses transportasi menuju daerah tersebut dan 

jarak antar rumah warga yang berjauhan. Pendampingan yang dapat diberikan bisa berupa 

training ataupun kursus untuk income generating activities. Efek perputaran ekonomi dari 

income generation melalui penggunaan listrik akan meningkatkan kapasitas pengguna 

yang membayar dan oleh karena itu mengurangi risiko tidak bayar (Bhattacharyya dan 

Palit, 2016). Jika di daerah tersebut sektor pertanian subsisten yang dominan, maka 
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pendampingan perlu diarahkan untuk kegiatan-kegiatan di samping sektor pertanian 

agar ketika masa tunggu panen mereka tetap bekerja menghasilkan pendapatan (Cook, 

2011). Skema seperti ini memungkinkan masyarakat di daerah tersebut merencanakan 

pengeluarannya dengan lebih baik.

Upaya kedua, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana 

pendukung di daerah terpencil, seperti renovasi dan pembangunan sekolah, sanitasi 

dan puskesmas. Tiga fasilitas itu mutlak diperlukan agar suatu daerah terpencil bisa 

berkembang dari segi human capital. Di samping itu, pendampingan terkait tata kelola dan 

income generating activities kepada perangkat desa, koperasi dan BUMDes (kalau sudah ada) 

harus senantiasa dilakukan. 

Upaya Ketiga, pemerintah senantiasa memantau perkembangan produksi dan konsumsi di 

daerah terpencil tersebut. Prasyarat utamanya adalah adanya regulasi yang mengatur tata 

cara monitoring dan evaluasi pemerintah di bidang penyediaan tenaga listrik, baik yang 

sifatnya on-grid maupun off-grid dengan jaringan PLN. Jika regulasi tersebut sudah ada 

dan dipahami oleh kedua belah pihak, maka penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil 

tersebut bisa dilakukan secara lebih berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah perlu 

secara rutin melakukan kajian mengenai willingness to pay (WTP) masyarakat setempat 

akan listrik. Dengan adanya regulasi dan kajian seperti itu, maka pemerintah memiliki 

dasar yang lebih kuat ketika suatu saat harga yang diterapkan oleh operator pembangkit 

terlalu tinggi. Selain itu, dengan adanya regulasi seperti itu memungkinkan pembangkit 

energi terbarukan, khususnya PLTS dan PLTMH, untuk menentukan operasional jangka 

panjangnya, baik itu secara on-grid maupun off-grid.

7.5. Kerangka Operasionalisasi Insentif Baru

7.5.1. Insentif Penurunan Emisi
Carbon credit adalah izin emisi yang telah disertifikasi berdasarkan persyaratan dan 

ketentuan yang berlaku di pasar karbon (DNPI, 2013). Satu unit carbon credit biasanya 

setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida (CO2). Carbon credit umumnya 

berbasis proyek yang merupakan selisih antara emisi sebelum dan sesudah adanya proyek. 

Carbon credit diberikan setelah penurunan emisi terjadi (ex-post). Skema carbon credit ini 

dapat digunakan sebagai kebijakan untuk mengurangi dan membatasi emisi CO2.

Untuk memulai sistem ini diperlukan metode perhitungan dan pemantauan yang sesuai 

dengan jenis kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui emisi baseline dan emisi aktual 

dari proyek. Selain itu, diperlukan pembentukan organisasi baru yang bertugas untuk 

mengontrol sistem administrasi izin emisi dan mekanismenya pada pasar karbon.

Menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) (2013), secara umum mekanisme pasar 

carbon credit mempunyai tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pengusulan: proyek menyusun dokumen usulan sesuai dengn ketentuan 

yang berlaku.
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2. Tahap validasi: pemeriksaan kesesuaian dokumen usulan dengan persyaratan dan 

ketentuan yang berlaku.

3. Tahap registrasi: usulan telah memenuhi syarat dan dicatat sebagai peserta skema 

carbon credit.

4. Tahap verifikasi: pemantauan dan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian 

hasil penurunan emisi dalam suatu periode tertentu.

5. Tahap penerbitan: penerbitan carbon credit berdasarkan hasil verifikasi.

Dengan menggunakan mekanisme carbon credit maka terdapat upaya pengurangan emisi 

CO2 yang dilakukan oleh sebuah proyek yang dapat menghemat biaya untuk pembersihan 

emisi CO2. Penghematan biaya tersebut dapat diberikan sebagai insentif atau kompensasi 

atas penurunan emisi CO2 yang dilakukan. Insentif penurunan emisi tersebut dapat 

diberikan melalui APBN maupun dari sumber pendanaan lainnya yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu disiapkan suatu regulasi yang dapat 

dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif penurunan emisi.

7.5.2. Subsidi Bunga
Kebijakan pemberian subsidi bunga dalam APBN saat ini ditujukan untuk meningkatkan 

akses pendanaan bagi masyarakat maupun UMKM dengan tingkat bunga yang lebih 

rendah, difokuskan pada sektor-sektor produktif antara lain sektor pertanian (perikanan, 

perburuan, kehutanan), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor 

konstruksi dan jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi 

bunga diberikan untuk KUR dalam bentuk subsidi selisih bunga dengan besaran 12 persen, 

9 persen dan 7 persen. Besaran KUR yang mendapatkan fasilitas tersebut bervariasi dengan 

besaran maksimal Rp500 juta.

Berdasarkan mekanisme subsidi bunga dalam APBN tersebut, pemberian subsidi bunga 

bagi sektor energi terbarukan sangat dimungkinkan. Namun demikian, apabila dilihat dari 

kriteria penyaluran KUR, pengembang di sektor energi terbarukan sebagian besar bukan 

termasuk dalam golongan UMKM sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan 

fasilitas tersebut. Selain itu, skala kredit yang disediakan juga sangat kecil dibandingkan 

dengan kebutuhan investasi di sektor energi terbarukan. Untuk memberikan dukungan 

bagi sektor energi terbarukan, perlu dicarikan alternatif kebijakan lain yang dapat 

menyediakan akses pendanaan investasi yang lebih murah tanpa harus melalui mekanisme 

subsidi bunga dalam KUR.

Salah satu opsi adalah melalui sinergi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang 

secara bersamaan mempunyai program pengembangan energi terbarukan melalui kerangka 

Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia One yang salah satunya diprioritaskan 

untuk pengembangan energi terbarukan. Dalam kerangka tersebut, dukungan untuk energi 

terbarukan antara lain dapat diberikan dalam bentuk (i) Development Facilities berupa 

hibah (persiapan proyek, technical assistance, kegiatan penelitian); (ii) De-risking Facilities 

(Concessional Loan, First-Loss Facility, Interest Subsidy, Guarantee Premium Subsidy, dan 



79Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

VGF); (iii) Financing facilities (Senior Loan, Subordinated Loan); dan (iv) Equity Fund (Equity, 

Equity-Linked Investment). Agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan maksimal oleh 

para pengembang di sektor energi terbarukan maka para pengembang perlu memenuhi 

kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan. Kriteria tersebut meliputi 5C: (i) Character, 

perusahaan (proyek), manajemen, pemegang saham, sponsor memiliki rekam jejak yang 

baik di market, kolektibilitas lancar dalam kurun periode tertentu, pengalaman dalam 

proyek sejenis, memiliki perizinan dan legalitas yang memadai; (ii) Capacity, memiliki 

kemampuan repayment yang baik, tercermin dalam historical performance perusahaan 

dan proyeksi cashflow proyek/perusahaan. Kapasitas keuangan sponsor / guarantor dalam 

men-undertake proyek atau dalam hal terjadi cash deficiency; (iii) Capital, kemampuan 

modal untuk pembangunan proyek umumnya senilai 20-30% yang ditempatkan di awal, 

(iv) Collateral, minimum 120% (fixed asset) dari nilai pinjaman (dalam hal pembiayaan 

jenis corporate finance); tersedianya corporate guarantee dan letter of undertaking dari 

sponsor, personal guarantee dari pemegang saham, gadai saham proyek dan pengalihan atas 

dokumen-dokumen proyek (PPA, EPC kontrak); dan (v) Condition, kebijakan terkait tarif, 

PPA final, studi interkoneksi, studi hidrologi, kecukupan feedstock, dan sebagainya. (PT. 

SMI, 2018).

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 77 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, memberikan alternatif lain dalam 

memberikan dukungan bagi sektor energi terbarukan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan 

pembentukan suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan untuk mengelola dana 

lingkungan hidup sebagai sumber pendanaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Pengembangan energi terbarukan dapat disinergikan dalam kegiatan 

tersebut mengingat dampak dari berkembangnya sektor energi terbarukan dapat 

menurunkan tingkat pencemaran lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup. Dengan menyinergikan kegiatan pengembangan energi terbarukan ke 

dalam kegiatan yang dibiayai oleh BLU dana lingkungan hidup, maka terbuka peluang bagi 

pengembang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BLU tersebut.  

Beberapa fasilitas yang disediakan meliputi: (i) perdagangan karbon; (ii) pinjaman; (iii) 

subsidi; dan (iv) hibah; serta (v) mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Beberapa opsi dukungan atau fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh 

para pengembang ketika para pengembang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan 

yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, peran pembina sektor 

menjadi sangat penting untuk menyiapkan para pengembang agar bisa berkompetisi dalam 

mengakses pendanaan murah yang sudah tersedia.
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7.5.3. PPN jasa konstruksi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang juga biasa disebut sebagai Value Added Tax (VAT) atau 

Goods and Services Tax (GST) yang di Indonesia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 

tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan pungutan yang 

dikenakan atas setiap pembelian barang kena pajak (BKP) dan pemanfaatan jasa kena 

pajak (JKP) sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumption). Indonesia 

menerapkan sistem single tariff untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam 

negeri dan 0 persen untuk ekspor. PPN merupakan jenis pajak objektif, yaitu pengenaan 

pajaknya didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak. Selain itu, PPN 

juga memiliki karakteristik bersifat netral dimana PPN tidak hanya dikenakan pada barang 

tetapi juga jasa. Dengan demikian, pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang 

dan jasa kena pajak sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jasa tertentu yang 

diatur lain dalam undang-undang PPN yang juga disebut sebagai negative list.

Dengan mengacu peraturan PPN yang berlaku saat ini, PPN atas Jasa Konstruksi 

Pembangunan Pembangkit Listrik bukan merupakan salah satu jenis JKP yang dikecualikan 

dalam negative list untuk dipungut. Dengan demikian, para pengembang atau investor 

(IPP) yang merupakan konsumen akhir/penerima manfaaat atas kegiatan konstruksi 

pembangunan pembangkit yang dilakukan oleh kontraktor akan dipungut PPN oleh 

kontraktor. PPN merupakan jenis pajak  tidak langsung (indirect tax), dimana pungutannya 

dibebankan kepada konsumen akhir (dalam hal ini pengembang), namun kewajiban 

untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi jual beli 

dibebankan kepada pedagang/penjual/pemberi jasa (dalam hal ini kontraktor) yang telah 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah 

dilakukan, para pengembang dan pihak asosiasi (hidro maupun surya) menyampaikan 

bahwa pengenaan PPN atas jasa konstruksi ini cukup memberatkan. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan, beban konstruksi mencapai 71,92% untuk PLTMH dan 5,72% untuk 

PLTS. Dengan demikian, jika pembebasan PPN jasa konstruksi pada pembangkit EBT dapat 

dibebaskan/tidak dipungut maka diharapkan dapat meringankan beban investasi awal 

(capital expenditure) dari para pengembang sehingga memberikan insentif untuk investasi 

pada sektor EBT. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam financial analysis sebagaimana 

pada pembahasan sebelumnya telah dilakukan simulasi pemberian insentif pembebasan 

PPN jasa konstruksi.

Adapun terkait dengan mekanisme pembebasan PPN jasa konstruksi agar dapat 

diberlakukan, perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan peraturan. Secara umum, 

pengaturan terhadap PPN yang “dikecualikan” diatur dalam peraturan setingkat undang-

undang sebagaimana pada UU nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku saat ini. Namun, Pasal 

16B ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa fasilitas pembebasan (tidak 

dipungut sebagian/seluruhnya atau dibebaskan) PPN dapat diberikan untuk:
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a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. Penyerahan BKP atau JKP tertentu;

c. Impor BKP tertentu;

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabenan di dalam Daeran 

Pabean;

e. Pemanfaatan JKP tertentu dari Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam aturan tersebut juga dinyatakan bahwa pemberian fasilitas tersebut perlu diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pemberian fasilitas PPN jasa konstruksi 

untuk pembangkit listrik EBT juga dapat diberlakukan jika dianggap sebagai bagian 

dari “JKP tertentu” yang PPNnya dapat “tidak dipungut sebagian/seluruhnya ataupun 

dibebaskan”, namun perlu pengaturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) untuk dapat 

mengimplementasikannya. Sebagai contoh, Pemerintah juga telah menerbitkan PP 

Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal 

yang tercantum dalam aturan PP tersebut dapat menjadi rujukan/acuan bagaimana “BKP 

tertentu” dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN, sebagaimana jika jasa konstruksi 

pembangunan pembangkit EBT juga dianggap sebagai bagian JKP tertentu yang akan 

diberi fasilitas pembebasan.
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8.1. Kesimpulan
1. Investasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan belum sepenuhnya 

menarik bagi kalangan usaha. Dibutuhkan keberpihakan Pemerintah termasuk 

dalam bentuk insentif fiskal guna mendukung pencapaian target bauran energi 

nasional. Pertimbangan untuk memberikan suatu insentif fiskal yang efektif terhadap 

pembangkit listrik energi terbarukan perlu dilakukan dengan mengetahui secara baik 

struktur biaya investasi dan proyeksi pendapatan pembangkit listrik energi terbarukan. 

Dengan menggunakan berbagai data yang relevan, kajian ini telah berhasil menyusun 

suatu model finansial yang dapat memberikan gambaran mengenai dampak pemberian 

insentif fiskal terhadap kelayakan investasi maupun tingkat harga dari pembangkit 

PLTMH dan PLTS.

2. Pendalaman biaya investasi menunjukkan PLTMH dan PLTS memiliki struktur biaya 

investasi yang berbeda. PLTMH banyak didominasi komponen biaya konstruksi, 

sementara PLTS didominasi komponen biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan. 

a. Kebutuhan investasi PLTMH sangat dipengaruhi oleh kondisi alam di lokasi 

proyek, yaitu debit aliran sungai, topografi dan teknologi turbin yang digunakan. 

Cost Breakdown Structure (CBS) investasi PLTMH menunjukkan komponen 

pembangunan konstruksi menyumbang porsi terbesar (67,94 persen dari CAPEX). 

Komponen pembangunan konstruksi di antaranya meliputi pengeluaran untuk 

pembangunan water way tertutup (19,6 persen dari CAPEX), powerhouse (14,2 

persen dari CAPEX), bendungan (13,2 persen dari CAPEX), dan penstock (12,7 

persen dari CAPEX). Komponen terbesar kedua adalah turbin yang menyumbang 

25,6 persen dari keseluruhan CAPEX.

b. Kebutuhan investasi PLTS sangat dipengaruhi oleh jenis teknologi panel surya 

yang digunakan, lokasi konstruksi, dan potensi energi surya di daerah tersebut. 

Cost Breakdown Structure (CBS) investasi PLTS menunjukkan komponen biaya 

investasi PLTS terdiri atas komponen EPC (71,2 persen dari CAPEX), pre-investment 

(15,5 persen dari CAPEX) dan pekerjaan jasa (13,3 persen dari CAPEX). Komponen 

solar module menyumbang proporsi terbesar di antara komponen EPC, yaitu 33,9 

persen dari CAPEX. 

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
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c. Perbedaan biaya investasi PLTMH dan PLTS per wilayah akan sangat bervariasi, 

dipengaruhi oleh variasi biaya logistik dan upah pekerja konstruksi. Berdasarkan 

hasil simulasi diketahui bahwa wilayah Indonesia timur (Maluku dan Papua) 

membutuhkan biaya investasi paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya.  

Sementara itu, daerah dengan biaya investasi paling rendah adalah di Jawa. Hal 

ini antara lain disebabkan oleh kondisi infrastruktur di Jawa yang lebih maju, 

sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

d. Eksternalitas positif yang dihasilkan dari penggunaan pembangkit listrik berbasis 

EBT bernilai US$0.04019/KWh, atau Rp542,5/KWh. Nilai eksternalitas ini dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk insentif fiskal, yaitu dalam bentuk 

insentif penurunan emisi. Pengembang EBT yang telah berkontribusi dalam 

mengurangi emisi CO 2 akan mendapat kompensasi dari pemerintah senilai Rp/

KWh tersebut.

3. Dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan pasokan listrik per daerah, dapat 

digambarkan kebutuhan investasi PLTMH dan PLTS untuk mencapai target bauran 

energi terbarukan tahun 2025 sebagai berikut.

a. Kebutuhan pembangunan PLTMH sebesar 2,99 GW dengan total investasi 

mencapai Rp132,7 triliun. Kebutuhan pembangunan PLTMH terbesar ada di 

Pulau Jawa yang mencapai 1,64 GW dan terendah di Pulau Papua (tidak terdapat 

kebutuhan pembangunan PLTMH).

b. Kebutuhan pembangunan PLTS sebesar 175,83 MW dengan total investasi 

mencapai Rp5,05 triliun. Kebutuhan pembangunan PLTS terbesar ada di Pulau 

Jawa yang mencapai 89,23 MW dan terendah di Pulau Papua sebesar 8,70 MW.

4. Dampak insentif fiskal terhadap investasi PLTMH dan PLTS berbeda karena struktur 

biaya investasi kedua jenis pembangkit yang berbeda.

a. Insentif fiskal yang dapat memberikan dampak terbesar terhadap investasi PLTMH 

adalah insentif penurunan emisi yang menaikkan IRR 8,13 persen poin, diikuti oleh 

subsidi bunga 3 persen yang dapat menaikkan IRR sebesar 3,04 persen poin, dan 

tax holiday 5 tahun yang mampu menaikkan IRR sebesar 2,19 persen poin. Insentif 

yang memberikan dampak paling kecil adalah pembangunan infrastruktur yang 

hanya menaikkan IRR sebesar 0,02 persen poin.

b. Insentif yang akan memberikan dampak terbesar terhadap investasi PLTS adalah 

insentif penurunan emisi yang mampu menaikkan IRR sebesar 5,63 persen poin, 

diikuti oleh fasilitas impor yang dapat menaikkan IRR sebesar 3,62 persen poin, 

dan tax holiday 5 tahun yang menaikkan IRR sebesar 2,11 persen poin. Insentif 

yang memberikan dampak paling kecil dalam investasi PLTS adalah pembebasan 

PPN jasa konstruksi yang hanya menaikkan IRR sebesar 0,11 persen poin.

5. Analisis terhadap harga jual listrik keekonomian menemukan perbedaan kelayakan 

investasi PLTMH dan PLTS pada tingkat harga yang saat ini berlaku.

a. Estimasi harga jual keekonomian PLTMH masih berada di bawah pengaturan 

BPP yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pengembang PLTMH mampu 
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mendapatkan margin keuntungan antara 0,7 persen hingga 28,6 persen, 

tergantung pada lokasi. Namun, hal ini tidak berlaku di daerah Kalimantan di 

mana pengaturan BPP masih 11,2 persen lebih rendah daripada harga jual listrik 

PLTMH keekonomian.

b. Estimasi harga jual keekonomian PLTS masih berada di atas pengaturan BPP yang 

ditetapkan pemerintah, kecuali untuk daerah Ambon-Maluku. Pemberian insentif 

fasilitas impor diestimasi dapat menurunkan harga jual keekonomian di daerah 

Ambon-Maluku dan Bali-Nusa hingga berada di bawah BPP setempat.

6. Analisis AHP terhadap preferensi pengembang atas insentif fiskal untuk pengembangan 

PLTMH dan PLTS menunjukkan pengembang lebih menginginkan insentif fiskal yang 

memiliki potensi menurunkan biaya investasi. Di samping itu, insentif yang berkaitan 

dengan komponen-komponen impor seperti fasilitas PPh 22 impor, PPN, dan Bea 

Masuk masih menjadi pilihan prioritas dari para pengembang. Namun demikian, para 

pengembang masih mengalami kesulitan dalam proses pengajuan insentif.

7. PLTMH dan PLTS di daerah terpencil umumnya tidak tersambung dengan jaringan 

PLN (off-grid). Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah terpencil yang menikmati 

listrik dari operator PLTMH dan atau PLTS swasta harus membayar harga yang lebih 

mahal. Dalam jangka panjang solusi ini tidak ideal karena sebagian besar masyarakat 

di daerah terpencil masih hanya ditopang oleh perekonomian pertanian subsisten 

dengan ability to pay akan listrik yang tidak terlalu tinggi.

8.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil pengembangan permodelan finansial dan analisis dalam kajian, dapat 

didorong beberapa rekomendasi hasil kajian sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu melanjutkan pemberian insentif fiskal yang telah ada terhadap 

pengembangan PLTMH dan PLTS seperti fasilitas impor, tax allowance, dan tax holiday 

karena terbukti dapat meningkatkan kelayakan investasi PLTMH dan PLTS. Pemberian 

insentif fiskal berupa fasilitas impor memiliki dampak yang lebih besar terhadap 

kelayakan investasi PLTS, sehingga dapat kiranya lebih memprioritaskan pemberian 

insentif fasilitas impor terhadap pengembangan PLTS daripada PLTMH.

2. Sejumlah insentif baru dapat diperkenalkan, yaitu subsidi bunga (dapat berbentuk 

fasilitas pembiayaan lunak khusus investasi EBT), pembebasan PPN jasa konstruksi 

terutama untuk pengembangan PLTMH, dan insentif penurunan emisi. Skema 

realisasi implementasi insentif penurunan emisi masih memerlukan kajian yang lebih 

mendalam sebelum diterapkan.

3. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas PPh dan PPN dalam 

pengembangan EBT dengan mengatasi hambatan administratif pemanfaatan insentif 

agar pengembang lebih mudah mengakses berbagai insentif fiskal yang telah 

disediakan oleh Pemerintah.
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4. Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan listrik dari pembangkit energi terbarukan 

di daerah terpencil, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan 

beberapa upaya terukur sebagai berikut:

a) Melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat guna mendorong 

peningkatan produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (termasuk ability to pay tenaga listrik) di daerah 

terpencil.

b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil, diantaranya 

dengan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti 

renovasi dan pembangunan sekolah, sanitasi dan puskesmas di daerah terpencil. 

c) Melakukan pemantauan perkembangan produksi dan konsumsi tenaga listrik di 

daerah terpencil. Pemerintah juga perlu secara rutin mengukur willingness to pay 

(WTP) masyarakat setempat akan listrik. Hal-hal ini dapat membantu Pemerintah 

dalam menilai tingkat harga wajar yang diterapkan oleh operator pembangkit. Di 

samping itu, hal-hal tersebut juga dapat bermanfaat bagi pengembang pembangkit 

energi terbarukan, khususnya PLTS dan PLTMH, dalam menentukan operasional 

jangka panjangnya, baik itu secara on-grid maupun off-grid.
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Dampak Masing-Masing Insentif terhadap Investasi PLTMH per Daerah

No Daerah IRR (%)
NPV

(Rp miliar)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 

(%)

A Insentif Fasilitas Impor

1 Aceh/Sumatera Utara 13,31 -1658,9 9,7 -11,9

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 16,48 -932,0 8,6 -12,3

3 Kalimantan 10,91 -2857,6 10,6 -11,0

4 Jawa 17,80 -2588,4 8,1 -11,6

5 Bali-Nusa 22,59 290,0 4,9 -12,7

6 Sulawesi 17,13 -742,0 8,4 -12,3

7 Ambon-Maluku 21,43 1161,4 6,0 -12,5

8 Papua 14,09 -223,4 9,4 -11,6

B Insentif Subsidi Bunga

1 Aceh/Sumatera Utara 15,44 -2194,1 9,1 -6,6

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 18,77 -1470,4 7,7 -6,6

3 Kalimantan 12,88 -3396,7 9,9 -6,4

4 Jawa 20,10 -3140,4 7,1 -6,4

5 Bali-Nusa 25,23 -248,2 2,9 -6,8

6 Sulawesi 19,53 -1271,4 7,4 -6,7

7 Ambon-Maluku 24,20 648,2 3,2 -6,9

8 Papua 16,53 -703,1 8,7 -6,8

C Insentif Tax holiday 5 Tahun

1 Aceh/Sumatera Utara 14,60 -2548,8 9,1 -2,8

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 18,33 -1712,2 7,3 -3,9

3 Kalimantan 11,80 -3933,8 10,2 -1,0

4 Jawa 19,82 -3637,9 6,0 -1,0

5 Bali-Nusa 25,69 -297,3 2,9 -5,6

6 Sulawesi 19,18 -1483,1 6,6 -4,2

7 Ambon-Maluku 24,50 738,9 3,1 -6,7

8 Papua 15,81 -830,3 8,6 -5,1

LAMPIRAN I
Dampak Masing-Masing Insentif terhadap 
Investasi PLTMH per Daerah
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No Daerah IRR (%)
NPV

(Rp miliar)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 

(%)

D Pembebasan PPN Jasa Konstruksi

1 Aceh/Sumatera Utara 13,95 -2765,6 9,5 0,0

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 17,13 -2038,9 8,4 0,0

3 Kalimantan 11,51 -3967,9 10,4 0,0

4 Jawa 18,37 -3702,5 7,9 0,0

5 Bali-Nusa 23,35 -816,1 4,0 0,0

6 Sulawesi 17,89 -1845,3 8,1 0,0

7 Ambon-Maluku 22,44 64,2 5,1 -0,5

8 Papua 15,12 -1308,7 9,1 -1,0



93Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan

No Daerah
IRR 
(%)

NPV
(Rp miliar)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 

(%)

A Insentif Fasilitas Impor

1 Aceh/Sumatera Utara 5,0% -1.658.911 14,60 -11,9%

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 7,2% -931.971 13,24 -12,3%

3 Kalimantan 1,3% -2.857.575 17,68 -11,0%

4 Jawa 1,9% -2.588.431 17,10 -11,6%

5 Bali-Nusa 10,9% 290.027 11,07 -12,7%

6 Sulawesi 7,8% -742.006 12,89 -12,3%

7 Ambon-Maluku 13,4% 1.161.449 10,11 -12,5%

8 Papua 9,4% -223.382 12,04 -11,6%

B Insentif Subsidi Bunga

1 Aceh/Sumatera Utara 3,9% -2.194.105 15,41 -6,6%

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 5,9% -1.470.434 14,02 -6,6%

3 Kalimantan 0,4% -3.396.692 18,58 -6,4%

4 Jawa 0,9% -3.140.381 18,03 -6,4%

5 Bali-Nusa 9,3% -248.247 12,13 -6,8%

6 Sulawesi 6,5% -1.271.353 13,63 -6,7%

7 Ambon-Maluku 11,7% 648.179 10,73 -6,9%

8 Papua 8,2% -703.137 12,65 -6,8%

C Insentif Tax holiday 5 Tahun

1 Aceh/Sumatera Utara 3,3% -2.548.832 15,86 -2,8%

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 5,4% -1.712.207 14,26 -3,9%

3 Kalimantan -0,4% -3.933.768 19,57 -1,0%

4 Jawa 0,1% -3.637.907 18,84 -1,0%

5 Bali-Nusa 9,2% -297.347 12,09 -5,6%

6 Sulawesi 6,1% -1.483.071 13,82 -4,2%

7 Ambon-Maluku 11,9% 738.888 10,53 -6,7%

8 Papua 8,0% -830.287 12,70 -5,1%

LAMPIRAN II
Dampak Masing-Masing Insentif terhadap 
Investasi PLTS per Daerah
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No Daerah IRR 
(%)

NPV
(Rp miliar)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 

(%)
D Pembebasan PPN Jasa Konstruksi

1 Aceh/Sumatera Utara 2,8% -2.765.610 16,25 0,0%

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 4,7% -2.038.859 14,78 0,0%

3 Kalimantan -0,5% -3.967.886 19,69 0,0%

4 Jawa 0,0% -3.702.524 19,01 0,0%

5 Bali-Nusa 7,9% -816.086 12,80 0,0%

6 Sulawesi 5,3% -1.845.254 14,38 0,0%

7 Ambon-Maluku 10,2% 64.235 11,50 -0,5%

8 Papua 6,9% -1.308.667 13,33 -1,0%

E Program KPBU

1 Aceh/Sumatera Utara 3,8% -2.241.776 15,48 -5,9%

2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 5,8% -1.530.601 14,09 -5,9%

3 Kalimantan 0,3% -3.442.023 18,70 -5,6%

4 Jawa 0,7% -3.223.630 18,20 -5,2%

5 Bali-Nusa 9,1% -312.418 12,17 -6,0%

6 Sulawesi 6,4% -1.310.110 13,67 -6,2%

7 Ambon-Maluku 11,7% 648.670 10,69 -6,9%

8 Papua 8,4% -615.971 12,51 -7,7%

F Tax allowance

 1 Aceh/Sumatera Utara 3,3% -2.547.387 15,87 -2,8%

 2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 5,4% -1.713.411 14,27 -3,9%

 3 Kalimantan -0,4% -3.933.274 19,57 -1,0%

 4 Jawa 0,1% -3.637.278 18,85 -1,0%

 5 Bali-Nusa 8,8% -436.126 12,28 -4,7%

 6 Sulawesi 6,1% -1.497.289 13,85 -4,3%

 7 Ambon-Maluku 11,2% 481.011 10,86 -4,9%

 8 Papua 7,8% -923.884 12,83 -4,6%

G Pembangunan Infrastruktur

 1 Aceh/Sumatera Utara 2,8% -2.808.316 16,31 0,0%

 2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 4,6% -2.079.857 14,84 0,0%

 3 Kalimantan -0,6% -4.010.903 19,77 0,0%

 4 Jawa -0,1% -3.740.229 19,08 0,0%

 5 Bali-Nusa 7,8% -856.606 12,85 0,0%

 6 Sulawesi 5,2% -1.889.288 14,44 0,0%

 7 Ambon-Maluku 10,0% 14.816 11,58 0,0%

 8 Papua 6,8% -1.370.015 13,40 0,0%
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No Daerah IRR 
(%)

NPV
(Rp miliar)

Payback 
Period 

(tahun)

Perubahan 
Harga Jual 

(%)

H Insentif Emisi

 1 Aceh/Sumatera Utara 8,4% -611.560 12,46 -34,6%

 2 Jambi-Sumbar-Sulsel-Babel 10,3% 114.825 11,33 -31,0%

 3 Kalimantan 4,7% -2.026.393 14,75 -38,1%

 4 Jawa 4,4% -2.087.346 14,96 -31,0%

 5 Bali-Nusa 13,2% 1.210.092 10,12 -25,5%

 6 Sulawesi 10,6% 217.053 11,17 -29,2%

 7 Ambon-Maluku 15,4% 2.120.508 9,20 -22,8%

 8 Papua 11,8% 735.677 10,63 -25,2%
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1. Hasil Site Visit di Sumatera Utara

1.1. Latar Belakang
Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) Parmonangan-1 dimiliki oleh PT Seluma Clean 

Energy dan dibangun pada tahun 2015 oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan supervisi 

PT Nusantara Hasea Konsultan. Proyek ini diselesaikan dalam tujuh tahun termasuk 

proses kontruksi yang membutuhkan waktu kurang lebih 27 bulan. PLTMH ini merupakan 

PLTMH pertama yang beroperasi di Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan Tapanuli 

Utara dan merupakan PLTMH ke-7 yang berpoperasi di Sumatera Utara. Pembangkit Listrik 

Tenaga Minihidro (PLTMH) ini berkapasitas 2 x 4,5 Mega Watt (MW) dan merupakan 

pemasok listrik PLN Wilayah Sumatera Utara sejak Juli 2017. PLTMH Parmonangan-1 

memanfaatkan aliran sungai Aek Sibundong yang merupakan salah satu sungai terpanjang 

di Sumatera Utara dengan investasi sebesar kurang lebih Rp181,5 miliar dengan pendanaan 

yang berasal dari Bank Muamalat. Sebagian besar komponen yang digunakan adalah 

berasal dari dalam negeri, kecuali turbin dan generator yang diimpor dari Tiongkok.

PLTMH Parmonongan-1 merupakan salah satu PLTMH yang mendapatkan subsidi EBT pada 

tahun 2016 sebesar Rp11,91 miliar. Subsidi pemerintah pada saat itu dimaksudkan untuk 

menutup selisih harga listrik yang harus dibeli oleh PLN sebesar Rp1.560-2.080/kWh 

dengan rata-rata BPP PLN pada saat itu adalah Rp1.352/kWh. 

Pembangunan PLTMH ini terdorong dengan diterbitkannya Permen 31 tahun 2009 tentang 

harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang 

menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan listrik. Permen 31 

tahun 2009 pada saat itu direspon sangat positif oleh sektor swasta sebagai peluang bisnis 

yang menarik. Dalam peraturan tersebut, PLN berkewajiban untuk membeli listrik dari 

sumber energi terbarukan untuk skala kecil dan menengah (kurang dari 10MW). Pada saat 

itu harga yang ditetapkan adalah Rp665 x F per kWh jika terkoneksi dengan Tegangan 

Menengah dan Rp1.004 x F per kWh jika terkoneksi dengan Tegangan Rendah. Faktor 

penyesuaian (F) untuk Sumatera Utara diatur sebesar 1,2. Dalam perjalanannya, Permen 

tersebut diperbarui dengan diterbitkannya permen yang lebih baru seperti Permen ESDM 

LAMPIRAN III
Hasil Site Visit 
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No. 19 tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas kurang dari 

10 MW oleh PLN yang memberikan harga lebih menarik. Berdasarkan permen ini, harga 

pembelian tenaga listrik dari PLTA bendungan dengan kapasitas sampai 10 MW adalah 

10,80 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-1 hingga ke-8, sedangkan untuk tahun ke-9 hingga 

ke-20 tarif 6,75 sen dolar AS/kWh untuk tegangan menengah. Untuk tegangan rendah 

sampai dengan 250 kilowatt diberikan tarif 13 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-1 hingga 

tahun ke-8 saat pembangkit mulai beroperasi, dan 8,1 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-9 

hingga tahun ke-20.

Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA yang memanfaatkan aliran air (tanpa bendungan) 

diberikan tarif 12 sen dolar AS/kWh atau Rp 1.200/kWh dalam tahun ke-1 hingga ke-8 

untuk tegangan menengah. Untuk tegangan rendah diberikan tarif 14,40 sen dolar AS/

kWh dan 9 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-9 hingga tahun ke-20. 

Permen ESDM ini kemudian diperbarui dengan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang 

pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik dan yang terakhir 

berlaku saat ini adalah Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber 

energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Berdasarkan Permen No. 50 Tahun 2017, 

dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP 

Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air paling tinggi 

sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. BPP Pembangkitan di 

sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan 

setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga 

pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 saat ini dianggap oleh pengembang telah menciptakan 

disinsentif untuk pengembangan EBT, terutama terkait dengan skema BOOT yang 

mempersulit pengembang untuk mendapatkan pendanaan. Saat ini perbankan di Indonesia 

pada umumnya masih menggunakan pembiayaan yang didasarkan pada balance-

sheet, bukan didasarkan pada proyek (project-based financing). Balance-sheet financing 

mengandalkan collateral dan jaminan dari holding company dalam analisis kredit. 

Sementara itu, project financing mengandalkan aset proyek sebagai collateral pinjaman 

sendiri. Adanya BOOT menjadikan proyek tidak menarik untuk didanai oleh perbankan 

dengan skema project financing karena permasalahan aset yang harus ditransfer kepada 

PLN di akhir masa proyek (perbankan tidak bisa mengeksekusi aset yang dijaminkan 

apabila ada gagal bayar). 

Pengembang memahami bahwa ketahanan energi sangat penting untuk negara dan 

skema BOOT dapat diterima untuk alasan tersebut. Meskipun demikian perlu dipikirkan 

bagaimana pemerintah dapat mensinergikan sektor keuangan terutama perbankan agar 

dapat membiayai proyek pembangkitan tenaga listrik swasta. Pembangunan PLTMH sempat 

mengalami hambatan terkait dengan cuaca yang menyebabkan terlambatnya pengiriman 

material. Di banyak tempat, termasuk PLTMH Parmonangan pembebasan lahan menjadi 

masalah yang jamak terjadi dalam pembangunan PLTMH.
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1.2. Structure Breakdown Cost: CAPEX dan OPEX
Mayoritas komponen yang digunakan dalam membangun PLTMH Parmonangan berasal 

dari domestik. Hanya komponen turbin dan generator yang diimpor dari Tiongkok. Biaya 

civil engineering mendominasi total biaya, jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya 

mechanical engineering, yang menyebabkan insentif berupa pembebasan bea masuk dan 

PPh 22 impor tidak efektif untuk jenis proyek ini.  Struktur biaya yang diperoleh dari 

lapangan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Structure Breakdown Cost PLTMH Parmonangan 1

No. Komponen  Biaya (Rp) Keterangan

A Lahan 200,000,000 Per hektar

B Persiapan Lahan 50,000,000 Per hektar

C Sipil

1 Dam 1,367,895,446  Lebar 20m, tinggi 2m, pilar 1m

2 Intake 91,159,299  Lebar 1,5m, tinggi ambang 0,5m, slope 0,001

3 Bak Penenang (forebay) 800,000,000 
Diameter : 7 m

Tinggi : 20 m

4 Saluran Pembawa (Head race) 40,000,000,000 
Diameter : 2.8 m

Panjang : 800 m

5 Bak Pengendap 6,000,000,000  

6 Pipa Isap (penstock pipe) 13,000,000,000 
Diameter : 2.5 m

Panjang : 300 m

7 Powerhouse 12,000,000,000  

8 Saluran Pembuang (Tail Race) 79,426,917 Lebar 1,2m, panjang 6m, slope 0,4m

D Mechanical-Electrical

1 Turbin & Sistem Transmisi
40,000,000,000 

2 unit, masing-masing 5 MW

2 Generator  

3 Panel Kontrol    

E Transmisi 13,000,000,000  

F Biaya O&M    

1 Tenaga Kerja
152,842,800 Per tahun

2 Biaya Pemeliharaan

Sumber: PT Nusantara Hasea Konsultan (2018), diolah



Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan100

1.3. Permasalahan Pengembangan EBT di Lapangan
a. Lahan 

Permasalahan yang seringkali timbul dalam pengembangan PLTMH adalah masalah 

pembebasan lahan. Waterway yang melalui hutan lindung memerlukan proses yang relatif 

lama agar dapat dibebaskan. Selain itu, lahan yang dimiliki masyarakat seringkali tidak 

mudah untuk dibebaskan. Proses negosiasi biasanya berlangsung alot dan tidak jarang 

ditunggangi oleh pihak lain yang juga ingin mendapatkan keuntungan. 

b. Perizinan 

Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

dan Gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang meliputi pembangkitan 

tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga 

listrik. Pada tahap awal pengembang perlu mengurus perizinan usaha penyediaan tenaga 

listrik yang diperlukan untuk menyiapkan infrastruktur pembangunan PLTMH. Untuk 

alasan efisiensi, perizinan satu pintu untuk ketenagalistrikan telah diberikan pada Badan 

Koordinasi Penanaman Modal dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral nomor 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian 

Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Permasalahan terbanyak yang dihadapi oleh pengembang adalah banyaknya jenis 

perizinan yang diurus seperti izin kehutanan dan izin dari pemerintah daerah untuk lokasi. 

Perizinan memerlukan waktu yang lama hingga 4-5 tahun (sumutprov.go.id, akses 20 Mei 

2018). Terhambatnya proses perizinan akan menyebabkan biaya investasi membengkak. 

c. Peraturan Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat maupun daerah sangat mendukung ketersediaan listrik di seluruh 

wilayah Sumatera Utara. Meskipun demikian masih diperlukan dukungan pemerintah 

yang kuat terkait dengan pembiayaan PLTMH di Indonesia. Ketidakjelasan aturan yang 

berubah-ubah menyebabkan ketidakpastian investasi menjadi semakin tinggi. Sinkronisasi 

kebijakan pemerintah di level pusat (antar kementerian) dan daerah sangat penting untuk 

mendorong pertumbuhan investasi PLTMH di Sumatera Utara.

d. Lingkungan Bisnis

Hingga akhir 2017 PLN mengklaim bahwa elektrifikasi di Sumatera Utara telah mencapai 

97 persen dan ditargetkan menjadi 99 persen pada akhir tahun 2018 melalui program 

Sumut Terang. Rasio elektrifikasi terendah adalah di wilayah kepulauan Nias yang hanya 

memiliki rasio elektrifikasi 50 persen. Dari sisi penawaran, potensi PLTMH di Sumatera 

Utara lebih dari 1000MW. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan ada banyak PLTA 

yang telah dan akan beroperasi di Sumatera Utara, di antaranya:

PLTMH Aek Sisira Simandame (4,6 MW); Lae Kombih-3 (8 MW); PLTMH Aek Tomuan-1 (8 

MW); Batang Toru 1 (7,5 MW); Batang Toru 3 (10 MW); Parluasan (10 MW); Rahu 2 (6,4 MW); 

Raisan Hutadolok (7 MW); Raisan Ngatimbul (7 MW); Sei Wampu (9 MW); Sidikalang-2 (7,4 
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MW); Sembelin 1 (6 MW), PLTMH Parlilitan (7,5 MW); SIlau II (7,5 MW); Hutaraja (5 MW); 

Rahu-2 (6,4 MW, 2018); Sei Wampu (9 MW, 2018); Parmonangan-1 (9 MW); PLTA Pakkat (18 

MW); PLTA Asahan-3 (FTP2) (174/2x87 MW); PLTA Hasang (FTP-2) (40/3x13 MW); PLTA 

Batang Toru (Tapsel) (4x125 MW); PS Sumatera Pump Storage-1 (500 MW); PLTMH Aek 

Pungga (2 MW), Aek Sibundong (8+10 MW); Aek Sigeaon (3 MW); Aek SIlang 2 (10 MW); 

Aek Situmandi (7,4 MW); Anggoci (9 MW); Batang Toru 4&5 (10+7,5 MW); Batu Gajah (10 

MW); Huta Padang (10 MW); Kandibata 1&2 (9,7+10 MW); Kineppen (10 MW); Ordi Hulu (10 

MW); Parmonangan-2 (10 MW); Simonggo (8 MW); Sion (10 MW); Sisira (9,8 MW); Sungai 

Buaya (3 MW); Bakal Semarak (5 MW); PLTA Inalum 2x300 MW ; PLTA Kumbih-4 (45 MW); 

PLTA Poigar (230 MW); Lake Toba (PST, 400 MW), Sumatera PS1 (PST, 500 MW); Sumatera 

PS2 (PST, 500 MW); 

Dengan target EBT pemerintah sebesar 23 persen pada tahun 2025 yang saat ini baru 

tercapai 11-12 persen, peluang bisnis EBT termasuk PLTMH masih terbuka lebar.

e. Dukungan infrastruktur

Salah satu hambatan utama pembangunan PLTMH adalah lokasi. Meskipun memiliki potensi 

yang besar dengan ratusan sungai yang ada di Sumatera Utara, sebagian besar potensi 

tersebut berada di wilayah yang sulit dijangkau seperti di pegunungan atau wilayah yang 

tidak dapat diakses dengan mudah karena berada di tengah hutan. Diperlukan penyediaan 

ratusan kilometer jalan menuju site. Wilayah kepulauan juga memiliki tantangan tersendiri 

dalam kepastian penyediaan listrik. Infrastruktur yang tersedia mempersulit penyaluran 

listrik ke wilayah-wilayah tertentu di Sumatera Utara, seperti Kepulauan Nias. 

f. Dukungan Pemda dan Masyarakat

Pemda dan masyarakat Sumatera Utara sangat mendukung penyediaan listrik dengan 

memanfaatkan sumber daya air yang ada. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih 

perlu mempermudah proses perijinan seperti yang telah didiskusikan di atas supaya 

pembangunan PLTMH di Sumatera Utara dapat berjalan sesuai rencana.

1.4. Pemanfaatan Insentif Fiskal
Saat ini insentif fiskal yang telah dimanfaatkan adalah pembebasan bea masuk, PPN, dan 

PPh Pasal 22 impor.  Meskipun demikian PLTMH tidak memerlukan banyak komponen yang 

harus diimpor. Secara umum dapat dikatakan bahwa komponen mechanical engineering 

relatif rendah sehingga insentif tidak efektif dalam mendorong pengembangan EBT 

PLTMH. Selain itu pengembang harus menggunakan jasa konsultan untuk membantu 

pengurusan insentif fiskal karena prosedur yang dianggap rumit. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari wawancara lapangan, jasa tersebut memerlukan biaya sekitar Rp100-
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150 juta yang digunakan untuk mendapatkan pengurangan biaya impor sebesar kurang 

lebih Rp3-4 miliar. Pada kasus PLTMH keringanan tersebut digunakan untuk melakukan 

impor turbin dan generator yang bernilai Rp30-40 miliar.

Gambar 1.1  Kegiatan Site Visit di Sumatera Utara (kiri) Mock-Up Desain PLTMH 

Parmonangan (kanan)

2. Hasil Site Visit di Kalimantan Utara

2.1. Latar Belakang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bermaksud meningkatkan akses listrik di wilayah 

terpencil. Banyak masyarakat di Kalimantan Utara yang tinggal di daerah-daerah terisolir 

akibat faktor sejarah masa lalu. Hal ini mendatangkan tantangan bagi pemerintah untuk 

menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan mengingat jaringan listrik PLN tidak dapat 

menjangkau daerah terisolasi tersebut.

Salah satu sumber pendanaan yang tersedia bagi pemerintah adalah melalui Dana Alokasi 

Khusus. Setiap tahun, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara mengajukan proposal 

pengadaan infrastruktur pembangkit bagi wilayah-wilayah terpencil tersebut. Jenis 

pembangkit yang diajukan adalah PLTS untuk menggantikan PLTD yang sebelumnya telah 

terpasang. PLTS dipilih karena reliabilitasnya yang lebih baik dan harga listrik-nya yang 

lebih murah dibandingkan PLTD.

PLTS Antal berkapasitas 40kWp di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, 

merupakan pembangkit yang sukses dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus setelah 

PLTS di Liagu dan Siandau. Selanjutnya, Dinas ESDM berencana mengembangkan PLTS 

serupa di Dusun Tias dengan sumber dana dari DAK tahun 2018.

2.2. Structure Breakdown Cost di Kalimantan Utara
Pembangunan PLTS di Kalimantan Utara dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus. 

Karakteristik khusus pengembangan di Kalimantan Utara adalah persyaratan tanah. Tanah 

untuk fasilitas umum pembangkit listrik tidak dibeli, namun berupa tanah hibah dari 
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warga setempat. Harga tanah di daerah terpencil tempat PLTS berdiri cukup murah, hanya 

sekitar Rp50.000,00/m2.

Gambar 2.1 Diskusi Pengembangan PLTS dengan Pemerintah Desa Salimbatu

 

2.3. Permasalahan Pengembangan di Lapangan
a. Perizinan

Secara umum tidak ada kendala terkait perizinan, baik dari pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat terkait pembangunan pembangkit EBT baru.

b. Peraturan Pusat dan Daerah

Pemerintah Provinsi menyadari bahwa masih ada beberapa desa yang membutuhkan 

pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Daerah-daerah tersebut sebenarnya telah 

dialiri listrik dari PLTD, namun kehandalan PLTD tersebut masih sangat rendah karena 

kurangnya maintenance. Banyak warga yang belum memahami perawatan PLTD serta 

warga enggan membayar biaya maintenance yang cukup tinggi. Maka dari itu, pemerintah 

berupaya keras untuk menyediakan infrastruktur pembangkit berbasis PLTS yang lebih 

mudah perawatannya.

Penyediaan infrastruktur tersebut selama ini diakomodasi oleh Dana Alokasi Khusus. 

Permasalahan yang sering terjadi adalah pemerintah sering mengalami keterlambatan 

dalam mengurus administrasi penggunaan dana ini. Dinas cenderung mengulur waktu 

pelelangan, tidak segera mengurus dokumen pengadaan, serta kurang menepati tenggat 

waktu penggunaan dana kuartalan. Akibatnya, banyak proyek pengadaan pembangkit 

EBT yang tidak berjalan semestinya.

c. Lingkungan Bisnis 

(1) Keadaan sisi supply

Di Kalimantan Utara terdapat banyak pengembang EBT swasta yang tertarik untuk 

berinvestasi. Namun, mereka cenderung hanya tertarik kepada pembangkit on-grid dan 

daerah-daerah yang telah sebelumnya dialiri listrik untuk mengambil keuntungan dari 

penjualan listrik ke PLN. Pada kenyataannya, daerah-daerah yang sangat membutuhkan 

aliran listrik adalah daerah terpencil dengan sifat pembangkit off-grid. Saat ini, desa-desa 
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tersebut sudah memiliki PLTD namun hanya dapat beroperasi dari pukul 6 sore hingga 

pukul 10 malam. Pembangunan di daerah terpencil kurang menguntungkan sehingga 

proses pelelangan pengadaan proyek sering sepi peminat.

(2)  Keadaan Sisi Substitute/Complement

Dibandingkan sumber energi lainnya, energi baru dan terbarukan memegang peran 

penting di Kalimantan Utara. Saat ini, porsi EBT dalam bauran energi baru 6,3 persen. 

Listrik perkotaan banyak disupply oleh PLTU dan PLTD yang dibangun oleh PLN, sementara 

listrik di daerah terpencil masih banyak yang mengandalkan PLTD. Namun, penggunaan 

EBT ditargetkan menjadi 77,2 persen dan 96,1 persen pada 2025 dan 2050. Potensi tenaga 

air yang besar direncanakan akan digarap secara masif dalam bentuk pembangunan 

PLTA. Maka dari itu, dalam hal produk substitute dari energi fosil, EBT tidak menghadapi 

substitute yang terlalu besar.

(3)   Keadaan sisi demand: Masyarakat Desa Salimbatu

Penduduk Desa Salimbatu terdiri dari kurang lebih 98 Kepala Keluarga. Mata pencaharian 

sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Orang-orang yang tinggal di sana, terutama 

di Dusun Antal, adalah nelayan yang sering melaut sehingga terlalu jauh dari laut jika 

harus tinggal di pusat Kabupaten Bulungan. Saat ini sudah ada banyak usaha masyarakat 

setempat seperti pembuatan petis, pengolahan ikan, dan sebagainya. Namun, saat ini masih 

terkendala di sisi pemasaran dan packaging.

d. Dukungan infrastruktur

Halangan yang cukup besar bagi pengembangan EBT di Kalimantan Utara adalah 

infrastruktur perhubungan darat yang masih kurang memadai. Penduduk di Kaltara 

cenderung tersebar di desa-desa kecil yang saling berjauhan. Akses darat menuju desa 

tersebut sulit karena jalan yang ada belum baik. Akses paling memungkinkan adalah 

menggunakan transportasi sungai, namun angkutan kapal sungai memerlukan biaya 

operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan darat. Akibatnya, biaya logistik 

di Kalimantan Utara cukup tinggi, sekitar 5 persen dari seluruh anggaran.

e. Dukungan Pemda dan Masyarakat

Pemerintah daerah dan masyarakat sangat mendukung proyek-proyek pengembangan 

EBT. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan masyarakat dan pemda 

untuk menjalankan O&M pembangkit yang masih minim. Saat kunjungan dilakukan, 

baru direncanakan pengiriman petugas PLTS ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan teknis 

operasional PLTS.

2.4. Pemanfaatan Insentif Fiskal
Di Kalimantan Utara, seluruh PLT berbasis EBT yang terbangun memanfaatkan alokasi 

Dana Alokasi Khusus. Provinsi mengirimkan beberapa proposal pemanfaatan DAK untuk 
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pembangunan PLTS di beberapa desa. Saat ini, yang telah terbangun adalah PLTS di Siandau, 

Liagu, dan Antal.

3. Hasil Site Visit di Purwakarta

3.1. Structure Breakdown Cost: CAPEX dan OPEX
Pembangunan PLTS Cirata 1MWp merupakan salah satu fokus riset PJB dan PLN Group yang 

dibentuk dibawah C-Gen Research Center. Pembangunan PLTS ini didesain khusus untuk 

keperluan riset terkait pengayaan pengetahuan dan pengalaman untuk pengaplikasian 

PLTS skala besar di Indonesia. PLTS Cirata 1MWp dibangun pada area seluas 0.9 Ha di 

kawasan PLTA Cirata melengkapi fasilitas Cirata Green Energy Campus (C-Gen Campus) 

yang merupakan pusat studi pembangkit energi baru terbarukan PJB. PLTS ini didesain dari 

PV modules berupa Thin Film CIS dengan capacity factor sebesar 11.6 - 21.5  persen.  PLTS ini 

beroperasi sejak bulan Oktober 2015. 

  Gambar 3.1 Kegiatan Kunjungan ke PLTS Cirata

3.2. Permasalahan Pengembangan EBT di Lapangan
a. Perizinan

Secara umum tidak ada kendala terkait perizinan, karena pengembangan PLTS Cirata 

1MWp merupakan bagian dari pengembangan riset oleh PT PJB yang didesain khusus 

bersebalahan dengan PLTA Waduk Cirata.

b. Peraturan Pusat dan Daerah

Keberadaan PLTS Cirata 1MWp ini dikelola oleh PT PJB Unit Pembangkitan Cirata. Sehingga 

semua proses didesain khusus untuk keperluan riset terkait pengayaan pengetahuan dan 

pengalaman untuk pengaplikasian PLTS skala besar di Indonesia. Namun saat ini, antara 

Pemerintah dan PT PJB telah menjalin kerja sama dalam membangun PLTS terapung 

berkapasitas 200 Mega Watt (MW). Dengan adanya pengembangan PLTS ini, Keputusan 
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pemerintah soal harga jual listrik harus lebih murah dikarenakan tidak membutuhkan 

biaya pembelian atau penyewaan lahan karena dibangun di atas waduk. 

c. Lingkungan Bisnis

(1) Keadaan sisi supply

PLTS Cirata 1MWp dibangun di atas lahan 1,5 Ha, di Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, 

Kab. Purwakarta, Jabar digunakan untuk melistriki 3 Kecamatan di Purwakarta, PLTS 

tersebut juga dijadikan sebagai sarana riset (Twinlet & inverter sentral) untuk operator 

PLTS di seluruh Indonesia. energi listrik yang dihasilkan bisa dialirkan melalui dua jalur 

output. Satu jalur output mengarah ke jaringan PLTA Cirata untuk kemudian diteruskan 

ke jaringan 500 kV. Jalur lainnya ke jaringan tegangan menengah PLN yang bersifat lokal. 

Kedua output itu untuk mengamati karakteristik PLTS pada jarangan yang berbeda. PLTS 

ini on grid system. Jadi tidak dilengkapi baterei. Hanya bisa beroperasi siang hari saja

(2) Keadaan Sisi Substitute/Complement

Dibandingkan sumber energi lainnya, energi baru dan terbarukan memegang peran 

penting di Kalimantan Utara. Saat ini, porsi EBT dalam bauran energi baru 6,3 persen. 

Listrik perkotaan banyak disupply oleh PLTU dan PLTD yang dibangun oleh PLN, sementara 

listrik di daerah terpencil masih banyak yang mengandalkan PLTD. Namun, penggunaan 

EBT ditargetkan menjadi 77,2 persen dan 96,1 persen pada 2025 dan 2050. Potensi tenaga 

air yang besar direncanakan akan digarap secara masif dalam bentuk pembangunan 

PLTA. Maka dari itu, dalam hal produk substitute dari energi fosil, EBT tidak menghadapi 

substitute yang terlalu besar.

(3) Keadaan sisi demand

PLTS Cirata 1MWp ini tidak disalurkan ke jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali dikarenakan 

PLTS ini merupakan bagian dari penelitian bagi PLN untuk membangun pembangkit serupa 

di tempat lain sehingga hanya melengkapi fasilitas Cirata Green Energy Campus (C-GEn 

Campus).

d. Dukungan infrastruktur

Keberadaan PLTS Cirata sejalan dengan komitmen PJB dalam mengembangkan pembangkit 

energi terbarukan. Proses pembangunan PLTS ini memakan waktu 10 bulan membutuhkan 

investasi sebesar Rp 28 Miliar.

e. Dukungan Pemda dan Masyarakat

Pemerintah daerah dan masyarakat sangat mendukung proyek-proyek pengembangan EBT. 

Belum lama ini PJB bekerja sama dengan Belanda dan beberapa Pemda mengembangkan 

pembangkit biomassa rumput laut. Selain itu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan 

perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Masdar resmi menggarap pembangunan PLTS 

terapung di Cirata, Jawa Barat. PLTS ini merupakan proyek PLTS terapung yang terbesar di 

dunia dengan kapasitas 200 Mega Watt (MW).
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4. Hasil Site Visit di Nusa Tenggara Timur

4.1. Latar Belakang
Anekatek Consultants pada tahun 2015 terpilih sebagai implementer untuk grants dari 

Millenium Challenge Accounts (MCA). Grants ini dipergunakan untuk pembangunan 

renewable energy dengan konsep community-development. Tim sebelumnya telah 

melakukan riset mengenai evaluasi pengembangan EBT yang dilakukan Kementerian 

ESDM dan menemukan bahwa:

1. Sistem pembangkit hanya bertahan antara 2 bulan hingga 3 tahun

2. Ketidakberlangsungan project disebabkan oleh ketiadaan O&M yang handal, 

masalah teknis, kesalahan desain, konflik kepemilikan pembangkit

3. Pembangkit terpusat membutuhkan tanah luas sehingga memunculkan masalah 

sosial, pungli, dan kerawanan karena harus terletak di luar desa.

Pengembangan PLTS di 5 desa ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Panel surya 

diletakkan di atas tiang-tiang dan dikoneksikan menggunakan jaringan ke battery station 

yang terpusat. Distribusi ke pengguna dilakukan menggunakan smart grid system. Masing-

masing pengguna mendapatkan daya listrik 450 Watt. Ada aplikasi di web yang bisa 

memonitor penggunaan masing-masing pelanggan sekaligus sistem billing-nya. Biaya yang 

ditarik dari pelanggan adalah Rp1980/kWh. Tarif ini sudah mendapatkan persetujuan dari 

ESDM Provinsi.

PT Listrik Vine Industries adalah perusahaan yang bertugas untuk menangani Operation & 

Maintenance. Teknisi didatangkan ke daerah khusus untuk menangani operasional sistem 

smart grid sekaligus perbaikan kerusakan. Sistem ini mengurangi beban dari kebutuhan 

tanah dan biaya monitoring yang besar. PT LVI kemudian menggandeng PT Mikro Kisi 

Sumba untuk menangani urusan billing listrik, bekerjasama dengan BUMDES yang akan 

bertindak sebagai agen penjual voucher listrik. PT LVI akan melakukan transfer knowledge 

secara perlahan-lahan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan O&M secara 

mandiri, namun saat ini O&M masih dilakukan langsung oleh PT LVI.
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  Gambar 4.1 Sistem Panel PV di PLTS Sumba Timur

  Sumber: PT Listrik Vine Industries (2018)

4.2. Structure Breakdown Cost: CAPEX dan OPEX
Mayoritas alat yang digunakan merupakan barang impor. PV Panel dari US, Inverter dari 

Jerman, Smart-meter dari Amerika Serikat, dan Baterai dari Amerika (sudah ada substitusi 

dari Indonesia). Berikut penyesuaian harga dari informasi biaya dari kuisioner.

Tabel 4.1. Informasi Biaya Tanpa dan Dengan Pajak Impor

Tanpa pajak impor Dengan pajak impor

PV Panel 0,5 USD/kWp 1 USD/kWp

Inverter 15.000.000 / unit 15.000.000

Baterai 46.000.000 / unit 86.000.000 / unit

Meter Sudah rasional Sudah rasional

O&M 1,2 miliar / tahun

Biaya logistik 15-20 % dari total anggaran (total anggaran USD 
6 juta)

4.3. Permasalahan Pengembangan EBT di Lapangan
a. Perizinan

Sistem yang diimplementasikan relatif baru dan menuntut penggunaan alat-alat 

termutakhir. Inverter yang diminta pada awalnya tidak masuk ke dalam kategori HS Code 

yang mendapatkan insentif karena tergolong produk baru. Selain itu, alat smart meter 

membutuhkan izin Kementerian Komunikasi dan Informasi serta penilaian dari Badan 

Metrologi. Badan Metrologi tidak dapat menilai karena belum mengenali alat tersebut. Izin 

impor akhirnya diberikan dengan pengkhususan untuk project ini.

Permasalahan institusional terjadi pada saat pemesanan alat-alat pembangkit. Panel surya 
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tidak dapat masuk ke dalam skema fasilitas yang disediakan oleh regulasi PMK karena 

teknologinya belum memenuhi TKDN. PV panel yang digunakan bukan merupakan panel 

biasa karena coatingnya (cristalline) yang cenderung bocor ketika ada hujan. QC dalam 

negeri juga kurang baik karena pernah ditemukan ada sayap kupu kupu dalam salah satu 

panel. Panel yang digunakan oleh pengembang menggunakan coating thin film yang lebih 

baik dan tidak mudah bocor. Panel ini belum masuk ke dalam kriteria barang yang dapat 

mendapatkan keringanan pajak impor karena regulasi TKDN.

Pengembang memiliki rencana jangka panjang untuk menerapkan teknologi yang sama 

di 3000 desa di seluruh Indonesia. Jika fasilitas pengurangan pajak impor masih tidak 

dapat diperoleh untuk perangkat yang sama, model pengembangan PLTS ini tidak dapat 

berkembang.

b. Peraturan Pusat dan Daerah

Pada saat pengembangan, terjadi tumpang-tindih peraturan pusat dan daerah di wilayah 

tersebut. PLN wilayah mengonfirmasi pada saat dilakukan feasibility study pertama dan 

kedua, bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk membangun jaringan listrik ke lokasi 

pembangunan. Namun, saat proses pembangunan berjalan, PT PLN sudah menancapkan 

tiang listrik untuk pembangunan jalur distribusi ke daerah tersebut. Setelah dilakukan 

diskusi, baru kemudian PLN membatalkan rencana pembangunan distribusi masuk.

c. Lingkungan Bisnis

(1)  Keadaan Supply

Listrik yang dipasok oleh PT LVI di daerah tersebut merupakan monopoli. Walaupun begitu, 

PT LVI sempat mengalami persaingan dengan PT PLN pada saat proses pembangunan. 

Terjadi tumpang-tindih peraturan antara PLN Pusat dan PLN Wilayah. PLN Wilayah tidak 

menghendaki adanya pembangunan jaringan hingga masuk ke wilayah pengembangan. 

Hal ini cukup mengherankan karena jaringan listrik terdekat hanya berjarak 6 Km dari 

daerah desa Tandula Jangga. Namun, beberapa bulan sebelum konstruksi dimulai, PLN 

Pusat menginstruksikan pembangunan jaringan masuk. Setelah diklarifikasi, akhirnya PT 

PLN membatalkan rencana pembangunan jaringan.

(2)  Keadaan Sisi Substitute/Complement

Tenaga surya saat ini tidak memiliki substitusi yang sepadan di wilayah Sumba Timur, 

karena intensitas cahayanya yang cukup tinggi dan lama penyinaran yang di atas rata-

rata. Wilayah pulau Sumba memiliki karakteristik curah hujan rendah dan jarang terdapat 

pepohonan tinggi, sehingga sinar matahari sangat berlimpah, di atas tanah sekalipun. 

Namun, di beberapa daerah dekat sungai, PLTS memiliki substitusi yang cukup tinggi 

dengan PLTMH.

(3)  Keadaan Sisi Demand: Masyarakat Desa Tandula Jangga

Penduduk desa memiliki gaya hidup yang cukup sederhana dengan tidak banyak memiliki 

perangkat elektronik besar. Dengan begitu, kapasitas yang diberikan (450W) sudah 

sangat memadai untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun begitu, diharapkan 
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keberadaan listrik dapat memicu kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, terutama dalam sisi 

penggunaan teknologi informasi. PT LVI juga berencana mengintegrasikan akses internet 

ke dalam sistem smart grid-nya, sehingga desa dapat menjadi smart village. Ketika ini sudah 

terlaksana, permintaan listrik akan semakin meningkat.

d. Dukungan infrastruktur

Halangan utama bagi pengembangan EBT di Pulau Sumba adalah akses jalan yang sangat 

tidak memadai. Penduduk Pulau Sumba tinggal cukup berjauhan satu-dengan yang lain, 

sehingga akses menuju rumah-rumah penduduk cukup sulit. Jalan yang tersedia tidak 

dalam kondisi yang baik, menyulitkan truk-truk pengangkut bahan material untuk masuk 

ke area pembangunan.

e. Dukungan Pemda dan Masyarakat

Pemerintah desa sangat mendukung pembangunan sistem PLTS tersebut. Hal ini tercermin 

dari perizinan yang tidak sulit, kemudahan dalam pembentukan BUMDes khusus yang 

menangani penjualan listrik, dan kerjasama masyarakat sekitar dalam mendukung 

operasional pembangkit.

4.4. Pemanfaatan Insentif Fiskal
Insentif yang paling bermanfaat dalam proses pengembangan adalah pembebasan Bea 

Masuk Impor dan PPN/PPh Impor. Mayoritas material yang diperlukan dalam pembangunan 

adalah produk impor yang belum tersedia di Indonesia. Harga perolehan produk-produk 

tersebut bisa ditekan hingga 50 persen dengan fasilitas pembebasan pajak yang berkaitan 

dengan impor.

Pengembang selama ini tidak memiliki kewajiban membayar PPh badan karena sumber 

pendanaannya berasal dari hibah luar negeri. Sementara itu, ia juga tidak mencari 

profit, sehingga tarif listrik yang dibebankan kepada pengguna murni digunakan untuk 

operasional dan maintenance alat-alat pembangkit.

5. Hasil Site Visit di Sulawesi Utara
Survey lapangan di Manado, Sulawesi Utara, dilakukan oleh oleh Tim Gabungan BKF-GIZ-

PSE pada 13-15 Mei 2018. Tim telah difasilitasi GM PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, 

Edison Sipahutar, yang berhasil mendatangkan perwakilan pengembang Independent Power 

Producer (IPP) dan konsultan PLTMH (Sandhi Gunawan dari PT Sulewesi Hydro Energy 

dan Tonny Notosetyanto dari PT Buminata Aji Perkasa) dan PLTS (Andri Wahyudi dan 

Muhamad Imam Santoso dari Vena Energy dan Equis Energy). Laporan survey lapangan 

di Manado, Sulawesi Utara ini terdiri dari 3 bagian: (1) Presentasi PT PLN (Persero), (2) 

Wawancara Kuesioner dan (3) Site Visit di PLTS-PLTD Bunaken.
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5.1. Presentasi PT PLN (Persero) Manado

  Gambar 5.1 Presentasi Kelistrikan di Area Suluttenggo

Diskusi dan Wawancara Kuesioner diawali dengan prensentasi PT PLN (Persero) yang 

memaparkan secara garis besar kebutuhan dan rencana pengembangan kelistrikan di 

Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo). Point-point presentasi 

penting yang terkait dengan pengembangan EBT dari analisis industri kelistrikan adalah:

Sisi Permintaan (Demand Side): 

Luas Wilayah area Suluttengo adalah 95.813 km2 dengan jumlah pelanggan 1.498.333 

pelanggan. Saat ini, Rasio Elektrifikasi (RE) Sulawesi Utara adalah 86,54 persen sementara 

Rasio Desa berlistrik (RD) adalah 93,63 persen. Di tingkat nasional Indonesia, pertumbuhan 

pasokan listrik domestik belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. 

Artinya, pasokan listrik masih tertinggal meskipun ada peran sektor swasta melalui 

Independent Power Producer (IPP). PLTA mempunyai sumber energi potensial tertinggi namun 

belum dimanfaatkan secara efektif karena kendala-kendala dalam pengembangannya. Saat 

ini, potensi tenaga air di Indonesia adalah diperkirakan sebesar 76.174 MW, tetapi kapasitas 

terpasang saat ini hanya 4.286 MW (sekitar 5,6 persen) dari total potensi kapasitas Indonesia. 

Begitu juga dengan EBT lainnya terkendala dengan ekonomi investasi berdasarkan jarak ke 

pusat bebannya dan teknologi (PT Indonesia Clean Energy, 2018). 
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Sisi Penawaran: 

Sistem Sulteng sudah terkoneksi dengan Sistem Sulbagsel, begitu pula Sistem Sulut sudah 

terkoneksi dengan Sistem Gorontalo. Sistem Sulut-Gorantalo memiliki Daya 415,6 MW, 

Beban Puncak (BP) 348,9 MW sehingga Surplus Daya 66,7 MW. Sedangkan Sulteng memiliki 

Daya 163,57 MW, Beban Puncak (BP) 130,08 MW sehingga mengalami Surplus 33,49 MW. 

Dari sumber listrik EBT dan Non-EBT, sistem kelistrikan Suluttenggo sudah melampaui 

target nasional EBT 23 persen di 2025 karena di Suluttenggo di 2017 telah mencapai 45,96 

persen EBT dan 50,04 persen Non-EBT. Sehingga, dari sistem dan sumber kelistrikan 

sudah melapau target. Sehingga tantangan ke depan hanya untuk meningkatkan rasio 

elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa berlistrik (RD) yang ada di daerah-daerah terpencil. Dan 

EBT dan Non-EBT off grid seperti di Pulau Bunaken menjadi solusi untuk pengembangan 

kelistrikan di daerah daerah lain (Sukandarrumidi dkk, 2013). Oleh karena itu program 

listrik desa digalakkan oleh PT PLN (Persero) seharusnya mendapatkan dukungan dari 

pemerintah daerah. 

  Gambar 5.2 Sistem Kelistrikan di Area Suluttenggo

 Sumber: Materi Presentasi

Kendala yang dialami dalam pengembangan kelistrikan di Suluttenggo ada beberapa, yakni: 

(1) Kesulitan dalam pembebasan tanah untuk alokasi tapak tower disebabkan oleh masih 

adanya masyarakat yang tidak bersedia tanahnya dibeli dengan harga yang wajar seperti 

yang dikeluarkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), (2) Masyarakat tidak setuju tanahnya 

dibangun/dilalui oleh fasilitas kelistrikan tegangan tinggi maupun pembangkit, (3) Masih 

adanya saling klaim antar warga terhadap kepemilikan tanah tempat dibangunnya sarana 

kelistrikan, (4) Lamanya terbit ijin prinsip, ijin lokasi, ijin lingkungan yang memerlukan 

perubahan RTRW, (5) Pembebasan tanah di atas lima hektar yang dilakukan oleh BPN/APR 

melebihi batas waktu yang ditetapkan menurut undang-undang. BPN belum maksimal 

dalam kepengurusan tanah dengan alasan kekurangan orang, kekurangan alat, dan 

mengutamakan proyek sertifikasi tanah 10 juta untuk mendukung program pemerintah, 

(6) Masih terjadinya tindakan pencurian terhadap material proyek transmisi yang 

menyebabkan terlambatnya pelaksanaan proyek.
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Kendala yang dihadapi dalam pembangunan listrik desa adalah: (1) Lokasi pedesaan jauh 

dari jaringan sistem utama sehingga memerlukan investasi yang besar, (2) Beberapa lokasi 

melalui hutan lindung yang memerlukan perijinan dari Kementerian, (3) Terdiri   dari pulau 

- pulau   kecil   yang tidak   memiliki akses   pelabuhan, (4) Perijinan penanaman tiang beton 

belum mendapat persetujuan dari pemilik lahan.

5.2. Wawancara Kuesioner dan Diskusi Mendalam
Selanjutnya, wawancara kusioner dan diskusi mendalam dilakukan tim kajian dengan 

perwakilam PLTMH (Sandhi Gunawan dari PT Sulewesi Hydro Energy dan Tonny 

Notosetyanto dari PT Buminata Aji Perkasa) dan perwakilan PLTS (Andri Wahyudi dan 

Muhamad Imam Santoso dari Vena Energy dan Equis Energy).

Gambar 5.3 Kegiatan Wawancara Kuisioner dan Diskusi Mendalam

PT Sulawesi Hydro Energiy adalah pemilik Dominanga Hydropower Project yang berlokasi 

di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang akan beroperasi di Sungai Dominangga dengan 

Net head 90,8 m; design discharge 1,8 m3/s; kapasitas terpasang 1,3 MW; Tipe turbin Hozontal 

Axis Francis; Headrace channel 1748 m; dan Penstock length 605 m; associated consultant PT 

AECOM Indonesia; lingkup jasa Feasibility Study Review. Saat ini, proyek tersebut masih 

dalam taraf awal perizinan.

Tonny Notosetyanto adalah perwakilan dari PT Buminata Aji Perkasa yang bergerak 

dibidang dreging and construction division. Terkait dengan pekerjaan kontruksi PLTMH, 

PT, Buminata Aji Perkasa sering mendapatkan penugasan pekerjaan dari PT PLN Induk 

Pikitring Sulmapa (Pekerjaan pembangunan listrik PLTMH Tomini II, dengan no kontrak 

796.PJ/120/PIKITRING SULMAPA/2008, Durasi: 21 Nopember 2008-05 Desember 2009) dan 

PT Buminata Citra Binggai Energi di  Luwuk, Banggai Regency, Sulawesi Tengah, Indonesia 

yang berkantor pusat di Jl Mampang Prapatan Raya 108 Perk Buncit Mas Bl CC-1 JAKARTA 
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12760 (Pekerjaan: Pemborongan pekerjaan PLTMH Kalumapng dan Hanga-Hanga, No 

Kontak: 32/BCBE-BAP/VIII/2003 dan 32/BCBE-BAP/VIII/2003, Durasi: 08 Agustus 2003-08 

Agustus 2004; Pembangunan Gardu Listrik dan Prasarana PLTN Kalupang - PLTMH Hanga 

- Hanga Luwuk Bangai, No Kontrak 34/BCBE-EAP/VIII/2003, Durasi 08 Agustus 2003-26 

April 2004). Tahun 2013, terdapat tujuh pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dengan 

nilai investasi hampir Rp 1,5 triliun di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo 

(Suluttenggo) serta Sulawesi Tenggara diresmikan Menteri ESDM resmi beroperasi secara 

komersial.

Tabel 5.1 Rencana Investasi Pembangkit Listrik Berbasis EBT di Area Suluttenggo

Pembangkit Listrik Kapasitas Lokasi Kontraktor Investasi

Amurang 2 x 25 MW Minahasa Selatan PT Wijaya Karya
US$35,34 juta 
dan
Rp394,06 miliar      

Nii Tanasa 1 x 10 MW Konawe, Sultra.
Shandong Machinery 
I E Group Corp dan
PT Rekadaya Elektrika

US$12,09 juta 
dan Rp125,62 
miliar

 Lahendong IV 1 x 20 MW Kota Tomohon, Sulut Sumitomo Corporation
Rp82,67 miliar 
dan US$6,8 juta

plus ¥2,26 miliar

PLTMH Tomini 2 2 x 1 MW
Kabupaten Parigi 
Moutong, Sulawesi 
Tengah

Konsorsium:
PT Buminata Aji 
Perkasa
PT Yudhita Nugraha 
Karya
PT Lapi Ganeshatama 
Consulting

Rp 36 miliar

PLTS Miangas 85kWp Sulawesi Utara Rp20,25 miliar

PLTS Bunaken Sulawesi Utara Rp5,52 miliar

PLTS Marampit Sulawesi Utara Rp6,18 miliar
Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20130307/44/2592/javascript

Dari diskusi, diperoleh informasi bahwa terdapat IPP lain yang mengusakan mini hidro di 

sungai Dominanga, yaitu PT Indonesia Clean Energy. PLTMH Dominanga memiliki ilustrasi 

investasi sebagai berikut: 

1. Investasi Rp 59,3 miliar; Kapasitas terpasang 3,8 MW; 

1. Output energi tahunan: 22.982 MWh; 

1. Offer: equity (seat capital) or Loan Financing; Exit Strategy: shares buy back at yar 5 

and or full repayment, investment term 5 years; 

1. NPV Rp 2,2 miliar (17 persen), IRR 19 persen.  

Berikut adalah spesifikasi teknisnya: 

1. Head 90m; 

2. Debit air 3,60 m3 per menit; 

3. Water way 2,9 km; 
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4. Distance to grid 2 km; 

5. Estimasi PPA Rp 787/kwh; 

6. Populasi provinsi 2.012,098; 

7. Populasi lokal 24.044; 

8. Current capacity 224 MW; 

9. EBT 37 MW (16,5 persen). 

Berikut aspek keuangannya: 

1. Investasi tahun pertama Rp 59,3 miliar, 

2. penerimaan pertama sampai ke lima Rp 20,6 miliar, 

3. Cost of goods sold (COGS)1 tahun pertama 0,6 dan tahun ke lima 0,9; 

4. Net income after taxes (NIAT)2 tahun pertama 14,8 dan tahun ke lima 14,5; 

5. net margin tahun pertama 72 persen dan tahun ke lima 70 persen.  

Vena Energy adalah perusahaan energi terbarukan independen terbesar di kawasan Asia-

Pasifik, dengan 185 aset yang terdiri lebih dari 11 GW dalam operasi, dalam pembangunan dan 

dalam pembangunan di Australia, Jepang, India, Indonesia, Filipina, Taiwan dan Thailand. 

Equis Energy telah menandatangani PPA dengan utilitas PT PLN untuk mengembangkan 

42 MW kapasitas matahari di beberapa lokasi, termasuk apa yang akan menjadi proyek PV 

terbesar di Indonesia. Pengembang Equis yang berbasis di Singapura ini akan membangun 

proyek tenaga surya 21 MW di provinsi Sulawesi Utara dan PLTS ini akan menjadi PLTS 

terbesar di Indonesia. Saat periode site visit tim BKF-GIZ-PSE, PLTS masih dalam proses land 

clearing.

5.3. Site Visit PLTS-PLTD Bunaken
Setelah acara Wawancara Kuesioner dan Diskusi mendalam Tim beserta Perwakilan 

PLTMH dan Tim PT PLN (Persero) melanjutkan acara site visit menjungi PLTS-PLTD di 

Pulau Bunaken.

PT PLN membangun PLTS dengan Kapasitas 335 KWP di Pulau Bunaken, Sulawesi Utara 

dengan nilai kontrak pembangunan Rp 18,521 miliar (Antaranews, 2010). Sebelum PLTS, 

masyarakat Bunaken dilayani listrik dengan sumber PLTD dengan kapasitas 400 KW dan 

beban puncaknya 140 KW yang melayani sekitar 700 pelanggan. Penerimaan penjualan 

listrik (omzet) sekitar Rp 18 juta per bulan, semantara itu penggunaan bahan bakar diesel 

sekitar Rp 90 juta (untuk sekitar 14.000 liter) per bulan. Dengan kehadiran PLTS, maka 

masyarakat yang biasanya menikmati listrik 6 jam per hari, kini bisa 24 jam sehari. PLTS 

Bunaken memiliki 1.444 modul panel sel surya, dengan jam beroperasi mulai pukul 08.00-

17.00 Wita (Tribun Manado, 2017).

1  Cost of goods sold (COGS) atau Harga pokok penjualan adalah biaya langsung yang dapat diatribusikan pada produksi barang yang dijual 
dalam suatu perusahaan. Jumlah ini termasuk biaya bahan yang digunakan dalam menciptakan yang baik bersama dengan biaya tenaga kerja langsung 
yang digunakan untuk menghasilkan barang.
2  Net income after taxes (NIAT) atau Pendapatan bersih setelah pajak menunjukkan apa yang diperoleh perusahaan setelah semua 
pengeluarannya, charge-off, depresiasi dan pajak telah dikurankan. Net margin atau margin bersih adalah persentase sisa pendapatan setelah semua 
biaya operasi, bunga, pajak, dan dividen saham preferen (tetapi bukan dividen saham biasa) telah dikurangkan dari total pendapatan perusahaan.
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Gambar 5.4 Site Visit PLTS-PLTD di Pulau Bunaken
 

6. Hasil Site Visit di Gorontalo

Gambar 6.1 PLTS Gorontalo, dilihat dari bawah
Sumber: Dokumentasi penulis

6.1. Structure Breakdown Cost: CAPEX dan OPEX

6.1.1. PLTS 2 MWP Gorontalo 
Pembangunan PLTS 2 MWP Gorontalo dilakukan menggunakan gabungan dana dari IPP 

(PT Brantas Adya Surya Energi) dan pinjaman dari Indonesia Infrastructure Finance (IIF) 

yang didukung oleh World Bank. Berikut ini adalah informasi detail mengenai biaya 

pembangunan (CAPEX) beserta Operational Cost (OPEX) pembangkit.
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Tabel 6.1 CAPEX PLTS Gorontalo 

CAPEX PLTS 2 MWp Gorontalo
Harga 

(Rp.) Kurs $

No. Uraian Satuan Investasi Satuan FSP Total 12.000,00

Mekanikal & Elektrikal (DIRECT COST)
I Modul 24.742.633.300,56 2.061.886,11

1 PV module 240 watt / Monocrystalin. buah 8.568,00 2.887.795,67 24.742.633.300,56 2.061.886,11

II Interter 4.700.856.866,68 391.738,07

1 Inverter unit 68 66.043.960,26 4.490.989.297,68 374.249,11

type: SG3OKTL

Monitoring System
2 Sofware Monitoring System unit 2 19.376.735,40 38.753.470,80 3.229,46

type: Suninfo Insight

2. Data Logger Monitoring System unit 2 15.553.979,29 31.107.958,58 2.592,33

type: Suninfo Logger

3. PC workstation set     2 15.337.766,36 30.675.532,72 2.556,29

4. Enviroment Monitoring Device set 2 54.665.303,45 109.330.606,90 9.110,88

type: Suninfo EM
III BOS (Balanced of System) 15.188.865.603,00 1.265.738,80

1 Support: 8568 bh PV Module 240 Wp lot 1 2.074.964.446,00 2.074.964.446,00 172.913,70

2 Cable Power lot 1 1.425.227.919,00 1.425.227.919,00 118.768,99

3 Panel Listril lot 1 840.959.991,00 840.959.991,00 70.080,00

4 Transformator 1250 kVA, 0.4/20 kV unit 2 198.808.681,50 397.617.363,00 33.134,78

5 Penangkal petir jenis "EF " R150 set 3 42.721.275,00 128.163.825,00 10.680,32

6 Grounding System PLTS set 30 4.476.207,00 134.286.210,00 11.190,52

7 Kabel grounding PLTS (Sutrado) lot 1 626.023.086,00 626.023.086,00 52.168,59

8 Kabel Ladder lot 1 134.618.045,00 134.618.045,00 11.218,17

9 Perangkat Communication set 1 25.004.051,00 25.004.051,00 2.083,67

10 Lampu penerangan lahan PLTS set 1 172.753.560,00 172.753.560,00 14.396,13

11 Jaringan Tegangan Menengah set 1 50.930.000,00 50.930.000,00 4.244,17

12 Pekerjaan Sipil lot 1 4.934.571.052,00 4.934.571.052,00 411.214,25

13 Transportasi + Packing lot 1 2.059.200.000,00 2.059.200.000,00 171.600,00

14 Instalasi lot 1 1.723.936.875,00 1.723.936.875,00 143.661,41

15 Assesories (Lain-lain) lot 1 460.609.180,00 460.609.180,00 38.384,10

IV Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 6.334.212.828,00 527.851,08

1 Pembelian Lahan PLTS M2 45.000,00 45.570,24 2.050.660.800,00 170.888,41

2 Perijinan Lahan PLTS Ls 1 1.532.940.001,00 1.532.940.001,00 127.745,00

3 SLO & Interconnection JTM lot 1 710.455.700,00 710.455.700,00 59.204,64

4 Testing - Commissioning lot 1 561.113.545,00 561.113.545,00 46.759,46

5 Review Design lot 1 227.801.610,00 227.801.610,00 18.983,47

6_03ettaShierbead/Conteaer Ls 1 1.251.241.172,00 1.251.241.172,00 104.270,10

TOTAL I s/d IV 50.966.568.598,24 4.247.214,06

Sumber: PT. Brantas Surya Energi (2018)
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Tabel 6.2 OPEX PLTS Gorontalo Tahun 2018

Uraian
Jumlah 

(Rp)

Beban Maintenance 1.765.000,00

Beban Pengurusan Tagihan 9.199.157,00

Beban Tenaga Langsung 12.250.000,00

Management Fee BE 22.735.399,52

BUNGA IIF 316.322.829,67

Beban Asuransi 14.876.362,28

Beban Perizinan 15.750.000,00

Beban Adm.Bank 782.311,22

Beban Keuangan/Bunga 1.959.499,29

Beban Prov&Jam.Tender 24.175.884,00

Beban Gaji Pegawai 83.892.964,00

BEban Lembur Karyawan 16.000.000,00

Beban Pengobatan 241.807,00

Beban Pesangon 24.667.500,00

Beban BBM/Pelumas 5.966.120,00

Beban Sewa Kendaraan 7.090.000,00

Beban AlatTulis/Kantor 759.500,00

Beban Surat/Tip/Telex/Web 1.784.000,00

Beban Listrik/Air/Gas 7.043.012,00

Beban Cetak 712.600,00

Beban Nat Lapangan 16.500.000,00

Beban Rumah Tangga/Mess 9.390.000,00

Beban Tamu 1.272.970,00

Beban Kantor Lain 8.800.000,00

Beban Perjalanan Dinas 12.760.600,00

Beban Transport 3.298.800,00

T 0 T A L 619.996.315,98

Sumber: PT Brantas Surya Energi (2018)

Tabel 6.3 OPEX PLTS Gorontalo Tahun 2017

Uraian
Debit 

(Rp)
Kredit 

(Rp)

Beban lainnya 75.779.863,00

Beban PPh Jagir 8.468.244,67

Beban Kerugian Kurs 641.095.024,84

Beban Maintenance 61.011.000,00 -

Beban Pengurusan Tagihan 68.694.816,00 -

Cadangan Overhoul 58.353.000,00 -

Beban Tenaga Langsung 29.680.000,00

Management Fee BE 81.234.167,10

Beban Asuransi 50.470.630,00 -

Beban Perizinan 43.664.000,00

Beban Adm.Bank 2.990.419,78
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Uraian
Debet 

(Rp)
Kredit 

(Rp)

Beban Keuangan/Bunga 2.909.231.040,22 1.073.419.510,00

Beban Prov&Jam.Tender 96.703.536,00 -

Beban PPh Tahunan 335.332.773,00 -

Beban Gaji Pegawai 256.075.658,00

BEban Lembur Karyawan 13.785.806,00 -

Beban Pengobatan 2.542.085,00 -

Beban Pensiun 640.000,00 -

Beban Papres/Bonus 22.350.000,00

Beban Tunjangan Hari Raya 24.400.000,00

Beban Jarnsostek 1.836.800,00 -

Beban Reparasi/Pemelihara 5.992.335,00 -

Beban BBM/Pelumas 28.381.000,00

Beban Sewa Kendaraan 82.700.000,00 -

Beban Restr Toll/Parkir 255.000,00

Beban Alat Tulis/Kantor 2.830.700,00 -

Beban Surat/Tip/Telex/Web 11.391.000,00 -

Beban Listrik/Air/Gas 14.525.500,00 -

Beban Cetak 2.561.500,00 -

Beban Komputer 1.432.600,00 -

Beban Rumah Tangga/Mess 48.131.200,00 -

Beban Seragam 7.090.000,00 -

Beban Tamu 4.219.500,00 -

Beban Kantor Lain 17.495.000,00

Beban Perjalanan Dinas 14.709.000,00 -

Biaya Tengok Kefuarga 10.128.722,00

TOTAL 5.036.181.920,61 1.073.419.510,00

Sumber: PT Brantas Surya Energi (2018)

6.1.2. PLTMH 2 x 1 MW Taluda 2 dan PLTMH 2 x 1.5 
Taluda 1

Pembangunan PLTMH 2 x 1 MW Taluda 2 dan PLTMH 2 x 1.5 Taluda 1 sepenuhnya dilakukan 

dengan dana dari IPP (PT Sumber Energi Lestari). PLTMH Taluda 2 bekerja dengan head 20 

meter dan PLTMH Taluda 1 bekerja dengan head 90 meter. 

Tabel 6.4 Rincian Komponen OPEX Tahun 2017 PLTMH Taluda

Uraian Nilai

Air 120.000.000,00
Pajak 60.000.000,00
Pegawai 720.000.000,00
Maintenance 180.000.000,00
TOTAL 1.080.000.000,00

Sumber: PT Sumber Energi Lestari (2018)



Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan120

6.2. Permasalahan Pengembangan EBT di Lapangan
a. Perizinan

Secara umum tidak ada kendala terkait perizinan, baik dari pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat terkait pembangunan pembangkit EBT baru.

b. Peraturan Pusat dan Daerah

Tidak ada yg peraturan yang dirasa memberatkan untuk pembangunan pembangkit 
EBT baru. Namun, di sisi lain, tidak ada insentif yang ditawarkan kepada pengembang 
pembangkit EBT. Sebelum tahun 2018, pengurusan izin gangguan dirasa cukup mengganggu 
karena tiap tahun biaya izin gangguan mencapai Rp 64 juta. 

c. Lingkungan Bisnis

(1) Keadaan sisi supply
Pembangkitan listrik tersambung di provinsi Gorontalo meliputi pembangkitan 

dengan kapasitas 26 MW oleh PLN dan 28.33 MW oleh IPP dengan total 52.33 MW3. 
Pembangkitan oleh PLN hanya berupa 26 MW dari PLTD. Sedangkan dari IPP berupa 21 MW 
PLTU batubara, 5.33 MW PLTMH, dan 2 MW PLTS. 

(2) Keadaan sisi demand: 
Selama diperoleh purchase agreement dengan PLN sehingga semua produksi listrik 

dibeli PLN, situasi kondusif. Namun, terkadang dari pihak PLN terjadi pemadaman sehingga 
hasil produksi tidak bisa dijual. 

d. Dukungan infrastruktur

Saat ini, sudah terdapat jaringan transmisi 150 kV yang menghubungkan Gorontalo 

dengan Sulawesi Utara dengan perencanaan ke Sulawesi Tengah. Namun, PLTS Gorontalo 

dihubungkan langsung dengan jaringan distribusi 20 kV. 

Pada tahun 2017 terjadi pemadaman akibat perbaikan jaringan dengan total waktu 

pemadaman sebesar 362 jam. Hal ini merugikan pihak IPP EBT karena pada saat pemadaman 

terjadi, hasil produksi tidak dapat dijual. Sebenarnya terdapat peraturan dengan PLN 

bahwa jika PLN mengalami pemadaman lebih dari 300 jam, maka pihak IPP akan mendapat 

kompensasi. Walau begitu, ini dirasa masih berat untuk IPP yang mengoperasikan 

pembangkit EBT. Rekomendasi dari pihak IPP adalah pengurangan threshold jam minimum 

untuk kompensasi atau perbaikan dilakukan pada jam dimana pembangkit EBT tidak 

berproduksi. 

 Terkait jalur transportasi darat sudah cukup memadai. Pengiriman material untuk 

pembangunan pembangkit tidak mengalami kendala atau penundaan yang signifikan.

e. Dukungan Pemda dan Masyarakat

Dukungan masyarakat untuk pembangkit EBT sangat baik. Hal ini dapat dicapai 
antara lain karena sinergi yang baik antara pihak IPP dan masyarakat misalkan IPP 
memanfaatkan tenaga kerja lokal. Selain itu, program CSR IPP seperti pembangunan jalan desa 
dan kamar mandi umum juga berkontribusi.
 
3  PLN (2017). Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2016
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6.3. Pemanfaatan Insentif Fiskal
Baik PLTMH Taluda maupun PLTS Gorontalo tidak mengajukan atau memanfaatkan 

insentif fiskal. Akan tetapi, kedua pengembang memberikan penilaian mengenai insentif fiskal 
yang saat ini sedang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua pengembang tersebut lebih memilih 
fasilitas bea masuk karena dianggap memenuhi kemudahan administrasi, potensi penurunan 
biaya dan periode insentif. 

7. Hasil Site Visit di Banjarnegara, Jawa Tengah

7.1. Latar Belakang
PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica mengoperasikan serangkaian 

pembangkit listrik berbasis hidro di daerah Jawa Tengah. Pembangkit yang dioperasikan 

memiliki total kapasitas 309 MW yang berjumlah 28 unit. Di sekitar Banjarnegara, terdapat 

PLTMH Tapen, PLTMH, Siteki, dan PLTMH Plumbungan. Pembangkit ini berkontribusi 

terhadap pasokan listrik Jawa bagian selatan.

7.2. Permasalahan Pengembangan
Proses pengembangan pembangkit berbasis hidro yang dilalui oleh PT Indonesia Power 

terdiri dari 3 tahap, yaitu (1) Feasibility Study, (2) Pengurusan perizinan, (3) Konstruksi, dan 

(4) Operasi. Tahapan yang menghadapi banyak uncertainty terutama terjadi pada tahap 

(2) diakibatkan banyaknya izin yang perlu diperoleh sebelum memulai proses konstruksi. 

Berikut ini adalah daftar izin yang wajib dimiliki:

1. Izin Prinsip dari Bupati

2. Izin lokasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

3. Izin Pemanfaatan Air Permukaan

4. UKL UPL ke Kantor Lingkungan Hidup

5. Izin HO dan IMB ke KP2T

6. Izin penggunaan tanah ke PSDA, apabila pembangkit didirikan di tanah PSDA

7. Izin penggunaan tanah ke Perhutani, apabila pembangkit menggunakan area 

tanah milik Perhutani

Setelah proses konstruksi selesai, operator PLTMH perlu memberikan sejumlah kontribusi 

finansial kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk (1) Pajak Air Permukaan, (2) Kontribusi 

Daerah sesuai Perda Kabupaten Banjarnegara, dan (3) BJPSDA. Berikut besaran kontribusi 

wajib kepada daerah tersebut.
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Tabel 7.1. Bentuk Kontribusi Wajib di Daerah

No Bentuk Kontribusi Besaran

1 Pajak Air Permukaan Rp 5/kWh 
(Kepmen Dagri No. 12 Tahun 2002)

2 Kontribusi Daerah Rp. 100/kWh 
(Perda Kabupaten Banjarnegara No. 13 Tahun 2011)

3 BJPSDA WS Bengawan Solo: Rp 222/KWh
WS Serayu Bogowonto: Rp 50,06/KWh
WS Jratunseluna: Rp 50,06/KWh

Sumber: PT Indonesia Power UP Mrica (2018)

Hal yang menjadi hambatan bagi PT Indonesia Power UP Mrica adalah tarif BJPSDA yang 

semakin tinggi setiap tahunnya. Gambar di bawah ini berisi perkembangan tarif BJPSDA 

per tahun.

Gambar 7.1 Perkembangan Tarif BJPSDA PLTA

Sumber: PJT 01 dalam Presentasi PT Indonesia Power UP Mrica (2018)

Tingginya pungutan BJPSDA dinilai pihak operator pembangkit terlalu tinggi dan 

memberatkan operasional. Padahal, di lain sisi, PT PLN selaku pembeli output listrik 

yang dihasilkan pembangkit memiliki kewajiban untuk menekan harga jual listrik ke 

masyarakat, di samping menekan BPP untuk mengurangi beban subsidi listrik negara. Hal 

ini menimbulkan keharusan adanya kerjasama antara PT PLN, PT Indonesia Power, dan 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menekan kontribusi wajib daerah sekaligus 

mengupayakan cakupan elektrifikasi yang lebih baik.
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LAMPIRAN IV

Paparan Disemenasi Hasil Kajian
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