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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Energi 

Manajemen energi adalah sebuah program yang direncanakan dan 

dilakukan dengan sistematis untuk memanfaatkan sumberdaya yang 

sudah ada dengan memanfaatkan energi secara efektif dan efisien. 

Manajemen energi itu dilakukan dengan cara merencanakan 

penggunaan energi, pencatatan, pengawasan dan evaluasi secara 

kontinu dengan tidak mengurangi kualitas produksi/pelayanan yang 

ada. Manajemen energi mencakup perencanaan dan pengoperasian unit 

konsumsi dan produksi yang terkait dengan energi. Tujuan manajemen 

energi yaitu pelestarian sumber daya, perlindungan iklim, dan 

penghematan biaya. Bagi konsumen, dengan adanya manajemen energi 

menjadikan mereka mendapat akses terhadap energi sesuai dengan apa 

yang mereka butuhkan.  

Dengan melakukan Manajemen energi dapat membantu memerangi 

global warming karena sedikit mengkonsumsi energi berarti 

mengurangi polusi termal yang intinya dapat meninngkatkan kualitas 

lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, sumber utama 

pembakaran berupa bahan bakar fosil atau kegiatan manusia yang 

berkaitan dengan penggunaan energy bisa menimbulkan pemanasan 

global yang mengkhawatirkan bagi masyrakat yang ada di dunia saat 

ini.  

Dalam sistem pengolahan energi manusia seharusnya mengolah suatu 

energi primer menjadi bentuk energi lain tanpa harus mengorbankan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_konsumsi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_konsumsi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produksi_(ekonomi)&action=edit&redlink=1
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energi yang lainnya, dan dari pengolahan tersebut menghasilkan 

beberapa macam bentuk energi yang berguna untuk manusia. Dalam 

sistem pendistribusian energi juga harus dituntun dengan manajemen 

energi, sehingga biaya yang diperlukan lebih hemat dan energi yang 

didistribusikan utuh sampai ditempat tujuan.  Dalam pemanfaatan/ 

penggunaan energi ilmu manajemen energi dapat diterapakan supaya 

dalam penggunaan energi tidak berlebihan dan dapat ditekan seminimal 

mungkin, sehingga diperoleh keuntungan yang besar. Selain itu upaya 

pengelolaan energi tersebut agar tidak mencemari/ merusak lingkungan 

sekitar. 

Secara internasional standar tentang manajemen energi adalah dengan 

ISO 50001 Energy Management System. ISO (International Standard 

Organization ) yaitu organisasi internasional untuk standar. System 

manajemen energi ini juga sesungguhnya tidak berdiri sendiri karena 

merupakan penggabungan dan harmonisasi dari sistem manajemen 

energi yang sudah diterapkan beberapa negara serta kawasan seperti 

Uni Eropa. Saat ini beberapa Negara seperti Denmark, Ireland, Sweden, 

US, Thailand, Korea telah memiliki standar manajemen energy 

nasional sendiri. Sementara Uni Eropa bahkan sudah punya standar 

manajemen energy wilayah yang sudah dipergunakan. Konsep 

manajemen energi dari ISO ini mengadopsi siklus manajemen dari 

Deming Cycle (yang dipromosikan oleh Dr W. Edwards Deming di 

tahun 50-an). 

Standar manajemen energi ISO 50001 dimaksudkan untuk 

memberikan kerangka kerja bagi perusahaan dalam mengintegrasikan 

efisiensi energi di perusahaannya ke dalam manajemen praktis dari 
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perusahaan. Jadi ISO berusaha menjadikan standar Manajemen Energi 

agar dapat: 

1. Memandu perusahaan dalam menggunakan energi lebih baik.  

2. Sebagai panduan dalam benchmarking, pengukuran, dokumentasi, 

laporan intensitas energi dan manfaat implementasi proyek energi 

untuk mengurangi dampak emisi rumah kaca (Green House 

Gas/GHG emissions).  

3. Membentuk komunikasi yang terbuka antar lintas divisi dalam 

pengelolaan energi.  

4. Mempromosikan kasus-kasus sukses dalam pengelolaan energi 

dan mendorong perilaku pengelolaan energi yang baik. 

5. Memandu perusahaan melakukan evaluasi dan implementasi 

teknologi baru dalam efisiensi energi. 

6. Menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan efisiensi 

energi pada seluruh jalur pemanfaatan yang ada diperusahaan.  

7. Memfasilitasi peningkatan pengelolaan energi kaitannya dengan 

GHG emission reduction.  

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) memberikan definisi manajemen 

energi adalah kegiatan yang proaktif, pengadaan barang yang 

terorganisasi dan sistematik, konversi, distribusi, dan penggunaan 

energi yang memenuhi kebutuhan, dengan memperhitungkan tujuan 

lingkungan dan ekonomi.  

Tujuan manajemen energi di dalam industri adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dan energi. 

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan 

energi. 
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3. Pemanfaatan peluang untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 

 

2.2 Energi Alternatif 

Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan 

sumber energi utama yang telah di gunakan. Banyak sekali jenis energi 

alternatif yang ada saat ini, dan di seluruh dunia semua orang juga 

berlomba-lomba mencari energi alternatif sebagai pengganti karena kita 

tidak bisa terus-menerus menggunakan energi yang pada akhirnya nanti 

juga akan habis. Salah satu penyebab beberapa orang menggunakan 

energi alternatif sebagai pengganti karena sumber energi yang lama yang 

ada saat ini semakin langka dan mahal, dan menjadi tidak ekonomis lagi, 

atau bahkan tidak dapat diakses lagi.  

Selama beberapa tahun belakangan ini, apa yang dimaksud sebagai energi 

alternatif telah berubah karena banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih 

dengan tujuan yang berbeda-beda di setiap penggunaannya, karena 

memang penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi pada 

ketergantungan dari sumber energi pertama yang telah menjadi pemasok 

sumber energi utama. Selain itu juga bertujuan untuk menggantikan 

penggunaan sumber energi utama seperti bahan bakar dan sejenisnya. 

Dalam sejarahnya ada beberapa energi alternatif, seperti beberapa di 

bawah ini : 

 Batu bara sebagai alternatif dari kayu bakar 

 Bahan bakar minyak sebagai alternatif minyak ikan paus 

 Alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil 

 Energi terbaharukan sebagai alternatif energi tak terbaharukan 
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2.3 Penyediaan Energi Listrik 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, banyak 

energi yang bisa di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di 

Indonesia. Energi listrik yang dibutuhkan di seluruh dunia termasuk di 

indonesia akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya 

pertumbuhan penduduk dunia, maka konsumsi listrikpun juga 

bertambah. Ketersediaan energi di indonesia bisa dibilang cukup 

melimpah, namun energi itu juga akan habis , melihat negara indonesia 

masih banyak menggunakan  bahan bakar fosil seperti (minyak, gas, 

dan batubara) untuk membangkitkan tenaga listrik dalam memenuhi 

kebutuhan listriknya, dan ketersediaan energi fosil ini lama kelamaan 

juga akan habis. 

Indonesia masih belum bisa meninggalkan energi listrik berbahan 

bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listriknya, dan kemungkinan 

bahan bakar fosil belum akan di tinggalkan dalam waktu yang lama 

sampai negara Indonesia benar-benar bisa memenuhi semua kebutuhan 

listriknya dengan energi alternatif yang tidak menggunakan bahan 

bakar fosil atau bahkan tanpa bahan bakar. Seperti : Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga 

Gelombang Laut (PLTGL), dan lain-lain. 

Pemakaian energi khususnya di bidang ketenagalistrikan masih di 

dominasi dengan pemakaian menggunakan energi minyak bumi, dilihat 

dari gambar grafik statistik ketenagalistrikan kementrian ESDM 

dibawah ini : 



11 

 

 

Gambar 2.1 Grafik Penyediaan Tenaga Listrik 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa penyediaan tenaga listrik 

masih didominasi dengan penggunaan dari energi minyak bumi, lalu 

energi batubara, kemudian energi gas bumi, dan yang terakhir yaitu 

penggunaan Energi Baru Terbaharukan.  

Sebenarnya negara indonesia memiliki potensi untuk membangkitkan 

energi listrik dari sumber tenaga seperti yang ada di atas, tinggal 

menunggu usaha dari pemerintah saja untuk merealisasikannya. Namun 

sampai saat ini indonesia masih menggunakan energi listrik dengan 

bahan bakar fosil seperti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). 

 

2.4 Genset 

Genset (Generator set) adalah perangkat kombinasi antara 

pembangkit listrik yang berupa Generator dan mesin penggerak yang 

digabungkan dalam satu set unit untuk menghasilkan tenaga listrik. 

Mesin penggerak genset pada umumnya merupakan sebuah mesin 

pembakaran dalam berupa motor / mesin diesel yang menggunakan 

bahan bakar solar atau mesin dengan bahan bakar bensin.  
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Gambar 2.2 Generator Set 

 

Prinsip kerja genset adalah sebuah mesin pembakaran (mesin diesel 

atau mesin bensin) yang bergerak dengan mengubah energi bahan 

bakar fosil menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik tersebut 

dikonversi oleh generator sehingga menghasilkan daya listrik. Maka 

dari itu Genset ini dapat di golongkan sebagai Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD) dengan skala yang kecil. 

Genset (generator set) biasanya digunakan untuk menghasilkan daya 

listrik alternatif atau pengganti sementara, seperti ketika pasokan daya 

listrik dari industri pembangkit listrik (PLN) padam/off, atau saat 

keadaan dimana di daerah tersebut tidak ada pasokan listrik, atau bisa 

juga digunakan pada saat diperlukannya daya listrik tambahan. 

 

2.5 Generator 

Generator atau Generator Listrik adalah alat yang merubah 

energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan 

proses induksi elektromagnetik. Proses ini biasanya disebut dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Induksi_elektromagnetik
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proses pembangkitan listrik, yang mana pada dasarnya generator listrik 

dan motor listrik menggunakan proses induksi elektromagnetik yang 

sama, yang membedakan adalah motor listrik mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik/energi gerak, sedangkan generator listrik 

mengubah energi mekanik/energi gerak menjadi energi listrik.  

Generator bisa menghasilkan listrik yaitu dengan cara memutar 

sebuah kumparan yang berada didalam medan magnet sehingga 

timbulah GGL induksi. Generator memiliki dua komponen utama, 

yaitu bagian yang tetap/diam atau biasa disebut stator, dan bagian yang 

bergerak memutar atau biasa disebut rotor. Rotor adalah bagian poros 

generator yang berputar di pusat stator, poros generator ini biasanya 

digerakkan menggunakan tenaga dari luar yang dapat dari turbin air, 

turbin uap, putaran kincir angin, atau putaran dari mesin diesel yang 

selanjutnya diproses untuk menghasilkan arus listrik. 

 

 

Gambar 2.3 Bagian Dalam Generator 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Motor
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-magnet-apa-itu-magnet.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Turbin
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-arus-listrik.html
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Generator sangat berhubungan dengan hukum faraday yang berbunyi  

“Jika sepotong kawat penghantar listrik berada dalam suatu medan 

magnet yang berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk 

Gaya Gerak Listrik ”. Dari hal tersebut, jika kita membuat kumparan 

kawat penghantar dan menggerakkanya dengan cara memutar didalam 

sebuah medan magnet, atau jika kita membuat medan magnet yang 

bergerak melewati kawat penghantar, maka kawat penghantar itu akan 

menimbulkan gaya garak listrik. Dengan kata lain kawat penghantar itu 

akan menghasilkan listrik yang dapat kita manfaatkan. 

 

Gambar 2.4 Cara Kerja Generator 

 

2.6 Motor Bakar 

Motor bakar adalah sebuah konstruksi mesin yang memiliki prinsip 

kerja secara umum yaitu mengubah panas dari bahan bakar menjadi 

energi gerak.  

2.6.1 Jenis-jenis Motor Bakar 

Ada 2 jenis motor bakar yaitu motor bakar dalam dan motor bakar 

luar. 

 Motor bakar dalam adalah motor bakar yang mana Proses 

pembakaran bahan bakarnya terjadi didalam mesin itu sendiri 
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sehingga gas hasil pembakaran tadi sekaligus berfungsi 

sebagai fluida kerja mesin. Motor bakar dalam itu sendiri 

dibagi menjadi beberapa macam dengan berdasarkan sistem 

yang dipakai, yaitu motor bakar torak, motor bakar turbin gas, 

dan motor bakar propulsi pancar gas.  

 Motor bakar luar, yaitu suatu mesin yang mempunyai sistem 

pembakaran yang dilakukan diluar dari mesin itu sendiri. 

Misalnya mesin uap dimana energi panas/thermal dari hasil 

pembakaran dipindah kedalam fluida kerja mesin. Air yang 

telah di panaskan pada ketel uap akan menghasilkan uap yang 

kemudian uap tersebut baru dimasukkan kedalam sistem kerja 

mesin uap untuk menghasilkan tenaga gerak/mekanik. 

2.6.2 Motor Bakar Diesel 

Motor bakar diesel atau biasa disebut Mesin diesel (mesin 

pemicu kompresi) adalah motor bakar dengan pembakaran 

dalamyang memanfaatkan panas kompresi untuk 

menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar berupa 

solar yang telah disuntikkan ke dalam ruang bakar. Mesin diesel ini 

tidak menggunakan busi untuk menciptakan api penyalaan 

seperti mesin bensin atau mesin gas pada umumnya. Mesin ini 

ditemukan oleh Rudolf Diesel di tahun 1892, dan di 

patenkan pada 23 Februari 1893. Rudolf Diesel ingin membuat 

sebuah mesin yang bisa digunakan dengan berbagai macam bahan 

bakar termasuk debu batu bara, akhirnya dia menunjukkan 

karyanya di Exposition Universelle (Pameran Dunia) pada 

tahun 1900 dengan menggunakan bahan bakar berupa minyak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_bakar_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_bakar_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panas_kompresi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Busi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_bensin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_gas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1893
https://id.wikipedia.org/wiki/Pameran_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/1900
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kacang. Lalu setelah itu Mesin ini  diperbaiki dan lebih 

disempurnakan lagi oleh Charles F. Kettering. 

Mesin diesel ini merupakan mesin dengan efisiensi termal terbaik 

dibandingkan dengan mesin pembakaran 

dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena mesin ini 

memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi.  

2.6.2.1 Cara Kerja Mesin Diesel 

Mesin diesel ini menggunakan prinsip kerja hukum Charles, 

yaitu ketika udara ditekan maka suhunya akan meningkat. 

Awalnya  udara disedot ke dalam suatu ruang bakar mesin diesel 

dan ditekan oleh piston yang merapat dengan rasio tekanan antara 

15:1 dan 22:1 sehingga dari proses tersebut menghasilkan 

tekanan 40-bar (4,0 MPa; 580 psi). Tekanan tinggi ini akan 

membuat suhu udara meningkat sampai 550 °C (1.022 °F). Dan 

sebelum piston melakukan proses kompresi, bahan bakar 

diesel berupa solar disuntikkan ke sebuah ruang bakar langsung 

dalam tekanan tinggi melalui nozzle dan injektor yang tujuannya 

agar bahan bakar tersebut bercampur dengan udara panas yang 

bertekanan tinggi. Penggunaan injektor bertujuan agar bahan 

bakar terpecah menjadi butiran-butiran kecil dan tersebar merata 

dalam ruang bakar. Uap bahan bakar kemudian menyala akibat  

suhu udara yang panas sebab terkompresi tinggi di dalam ruang 

bakar. 

Suara ledakan yang muncul pada mesin diesel disebabkan karna 

saat uap mencapai suhu nyala dan membuat naiknya tekanan 

diatas piston secara mendadak dan akhirnya timbulah ledakan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_F._Kettering&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_termal
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_pembakaran_luar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_kompresi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Charles
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Piston
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan
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Oleh karena itu, penyemprotan bahan bakar solar ke dalam ruang 

bakar mulai dilakukan ketika piston dalam posisi sangat dekat 

dengan tujuan untuk menghindari timbulnya suara ledakan.  

Ledakan tertutup ini membuat gas di dalam ruang pembakaran 

mengembang dengan cepat dan mendorong piston ke bawah yang 

akhirnya menghasilkan tenaga dorong yang lurus ke bawah. 

Kemudian dengan penghubung yang telah dibuat gerakan ini 

disalurkan ke bagian crankshaft atau yang biasa disebut poros 

engkol, dan oleh crankshaft ini tenaga linear tadi diubah menjadi 

tenaga putar. 

 

Gambar 2.5 Cara Kerja Mesin Diesel 

Tingginya tekanan menyebabkan pembakaran dapat terjadi tanpa 

dibutuhkan sistem penyala terpisah yang biasanya berupa busi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Piston
https://id.wikipedia.org/wiki/Crankshaft
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pada mesin bensin, sehingga dengan rasio tekanan/kompresi yang 

tinggi dapat meningkatkan efisiensi mesin. 

2.6.2.2 Tipe Mesin Diesel 

Ada dua jenis atau dua kelas pada mesin diesel yaitu, dua-tak dan 

empat-tak. 

Biasanya jumlah silinder itu dalam kelipatan dua, berapapun 

jumlah silinder mesin diesel mesin itu tetap dapat digunakan 

selama poros engkol dapat diseimbangkan dengan tujuan untuk 

mencegah getaran yang berlebihan. Mesin 6 silinder 

segaris adalah jenis mesin yang paling banyak diproduksi dalam 

mesin yang mengerjakan tugas medium sampai dengan mesin 

yang mengerjakan tugas berat, walaupun mesin V8 dan mesin  4 

silinder segaris juga banyak diproduksi. 

Mesin diesel dapat bekerja dengan kondisi kompresi udara yang 

cukup tinggi, sehingga pada mesin diesel besar perlu 

ditambahkan udara yang lebih banyak. Untuk memenuhi hal itu 

maka digunakanlah Supercharger atau turbocharger yang 

dihubungkan pada intake manifold, dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan udara kompresi. 

 

2.7 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

Pembangkit listrik tenaga diesel atau yang biasa disebut PLTD 

adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan putaran dari mesin 

diesel untuk memutar rotor generator dalam proses pembangkitan 

tenaga listriknya, bahan bakar yang di gunakan mesin diesel adalah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_kompresi
https://id.wikipedia.org/wiki/Silinder
https://id.wikipedia.org/wiki/Getaran
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_6_segaris&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_6_segaris&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/V8
https://id.wikipedia.org/wiki/4_segaris
https://id.wikipedia.org/wiki/4_segaris
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bahan bakar minyak berupa solar. PLTD ini sendiri termasuk 

pembangkit listrik yang kurang efisien karna masih membutuhkan 

bahan bakar dan biaya kebutuhan bahan bakar PLTD ini mencapai 

70% dari total biaya operasional. 

PLTD sendiri bisa digunakan sebagai pembangkit listrik utama, 

pembangkit listrik cadangan, pembangkit dalam keadaan darurat, atau 

bisa juga di jadikan pembangkit untuk melayani beban khusus di waktu 

beban puncak. Dalam menempatkan PLTD ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu pondasi pembangkit, persediaan area tanah 

dan air, jarak menuju beban terdekat, pengangkutan bahan bakar 

menuju pembangkit dan kebisingan terhadap lingkungan sekitar. 

PLTD ini memiliki kapasitas yang bermacam-macam, mulai dari 50 

kW sampai dengan 12000 kW.   

 

PLTD ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

Bisa mulai dengan cepat, mudah 

dan dibebani dalam waktu 

singkat. 

Kapasitas PLTD yang kecil. 

Mudah dioprasikan dan hanya 

memerlukan operator yang 

sedikit. 

Kurang ramah terhadap 

lingkungan. 

Bisa ditempatkan dekat dengan 

pusat beban. 

Tidak cocok untuk beban dasar 

sehari-hari. 
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Investasi murah, cepat 

konstruksinya, cocok untuk 

daerah terpencil. 

Harga solar yang mahal (solar 

sebagai bahan bakar utama 

PLTD). 

Dimensi PLTD lebih kecil 

dibanding Pembangkit lain. 

Biaya pelumas mesin diesel 

yang tinggi. 

Lokasi pembangkit yang 

fleksibel/bisa ditempatkan 

dimana saja dengan kapasitas 

yang bisa disesuaikan. 

Tidak bisa dibebani lebih dalam 

waktu yang lama. 

Tabel 2.1 Kelebihan & Kekurangan PLTD 

 

2.8 Tarif Dasar Listrik 

Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik 

yang dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. Istilah Tarif 

Dasar Listrik bisa disebut pula Tarif Tenaga Listrik atau Tarif Listrik.  

Untuk saat ini PLN adalah satu-satunya perusahaan yang boleh 

menjual listrik secara langsung kepada masyarakat Indonesia, maka TDL 

bisa dibilang adalah tarif untuk penggunaan listrik di Indonesia. Saat ini 

TDL rata-rata adalah USD 0,065 /kWh. Pada 2004, tarif nonsubsidi 

pelanggan 6.600 VA ke atas sekitar Rp 1.380 per kilowatt-hour (kWh), 

sedang tarif subsidi sekitar Rp 600 per kWh. Pada awal 2008 , 

diberlakukan tarif non subsidi untuk pelanggan listrik dengan daya 6600 

keatas. 

Mulai 1 Juli 2010, pemerintah memutuskan menaikkan TDL rata-rata 

10%. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan subsidi sebesar Rp4,8 

https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/USD
https://id.wikipedia.org/wiki/KWh
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
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triliun karena alokasi anggaran subsidi listrik ditetapkan Rp.55,1 triliun. 

Tetapi untuk TDL 450-900 VA, DPR memutuskan tidak ada kenaikan.  

Kenaikan TDL ini mengundang aksi demo dari Mahasiswa, menurut 

mereka kenaikan hanya menambah penderitaan rakyat, terutama dari 

kalangan menengah ke bawah. Tetapi menurut PLN, kenaikan TDL adalah 

untuk meningkatkan kinerja PLN. Selama ini PLN berusaha menutupi 

kekurangan pasokan dengan menambah pembangkit kecil dan genset. 

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, mengatakan bahwa terjadinya 

pemadaman di beberapa daerah bukan karena kurangnya pasokan listrik, 

melainkan karena rusaknya trafo listrik akibat kelebihan beban, yang 

menurutnya ideal kalau satu trafo maksimal hanya melayani 150 

pelanggan. Tapi yang terjadi selama ini melayani lebih dari 200 

pelanggan. PT. PLN menjamin tidak akan ada pemadaman bergilir lagi 

setelah tarif dasar listrik naik pada 1 Juli 2010.  

Mulai tahun 2016, PLN menyesuaikan tarif listrik dan menyalurkan 

subsidi listrik hanya kepada rakyat yang tidak mampu agar subsidi lebih 

tepat sasaran, dan PLN sendiri memiliki golongan tarif pelanggan subsidi 

dan pelanggan non-subsidi. 

 

2.9 Waktu Beban Puncak 

Perusahaan Listrik Negara (PLN)  menggunakan dua istilah untuk 

membedakan waktu pemakaian listrik bagi para pelanggannya, yaitu 

Waktu Beban Puncak (WBP) dan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP). 

Batasan rentang waktu pemakaian listrik yang termasuk dalam kategori 

WBP adalah 04.00 s/d 08.00 dan 17.00 s/d 22.00. Sedangkan rentang 

https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
https://id.wikipedia.org/wiki/Demonstrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dahlan_Iskan
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
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waktu dalam kategori LWBP adalah yang tidak termasuk dalam rentang 

waktu dalam kategori WBP. 

Pada praktek yang terjadi di lapangan, batasan waktu pemakaian listrik 

yang masuk dalam kedua kategori tersebut tidak selalu pasti dan sama 

persis. Tapi, pasti terjadi dalam rentang kedua batasan waktu tersebut. 

Jika dilihat dari kondisi yang telah terjadi sehari-hari, memang ada 

kemungkinan terjadi konsumsi listrik yang lebih besar untuk pemakaian 

listrik di saat rentang WBP. Pemicunya adalah pemakaian listrik dalam 

waktu yang bersamaan oleh pelanggan PLN. Kondisi pemakaian listrik 

yang terjadi berbarengan tersebut berakumulasi menjadi besar dan hampir 

selalu berimbas pada turunnya voltase listrik, pemakaian perangkat listrik / 

elektronik di saat voltase sedang turun membuat perangkat dipaksa 

bekerja lebih lama dan lebih berat. Itulah salah satu penyebab yang 

membuat pemakaian listrik di saat WBP menjadi lebih besar. 
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