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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Proyeksi permintaan energi listrik di Indonesia tumbuh pesat setiap tahunnya. 
Sebagaimana dipublikasikan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) dalam 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2012 – 2021,  dimana 
proyeksi prakiraan kebutuhan listrik periode 2012–2021 dapat dilihat pada Tabel 1. 
Pada periode 2012-2021 kebutuhan listrik sistem Jawa Bali diperkirakan akan 
meningkat dari 132,4 TWh pada tahun 2012 menjadi 259,4 TWh pada tahun 2021, 
atau tumbuh rata-rata 7,9% per tahun. Kebutuhan listrik Indonesia Timur pada 
periode yang sama, akan meningkat dari 14,2 TWh menjadi 36,7 TWh atau tumbuh 
rata-rata 11,4% per tahun. Wilayah Indonesia Barat tumbuh dari 25,7 TWh pada 
tahun 2012 menjadi 62,2 TWh pada tahun 2021 atau tumbuh rata-rata 10,5% per 
tahun. 

 

Peningkatan permintaan energi listrik tiap tahunnya, memaksa pemerintah 
melalui PT. PLN (persero) mengupayakan penyediaan energi baru terbarukan, hal 
ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global 
dengan cara mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan. Data dari Rencana Aksi 
Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) (2014), menyebutkan 
bahwa target pengembangan dan pengelolaan energi baru terbarukan serta konversi 
energi diharapkan dapat menekan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 4,4 juta 
ton CO2, salah satunya adalah  pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga 
Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan 
target 822,4 MW. 

Pemerintah menerbitkan kebijakan feed in tariff (FIT) untuk mendukung 
percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana 
dituangkan dalam PMK No. 21 tahun 2010. Selain itu pemerintah mengeluarkan 
peraturan yang mengatur kepastian harga pembelian energi, sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)                           

Tabel 1 Prakiraan kebutuhan listrik, angka pertumbuhan, dan rasio elektrifikasi 
 Unit 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2021 
Energy Demand 
- Indonesia 
- Jawa Bali 
- Indonesia Timur 
- Indonesia Barat 

TWh  
156,3 
120,8 
12,5 
22,9 

 
172,3 
132,4 
14,2 
25,7 

 
205,8 
156,4 
22,4 
38,1 

 
246,2 
185,8 
22,4 
38,1 

 
287,3 
212,6 
28,4 
46,3 

 
333,0 
242,9 
33,7 
56,4 

 
358,3 
259,4 
36,7 
62,2 

Pertumbuhan 
- Indonesia 
- Jawa Bali 
- Indonesia Timur 

Indonesia Barat 

%  
7,3 
6,5 

11,0 
9,4 

 
10,2 
9,6 

13,3 
12,0 

 
9,6 
9,0 

12,9 
10,4 

 
9,4 
9,0 

11,3 
10,3 

 
7,7 
7,0 
8,9 

10,3 

 
7,6 
6,8 
8,8 

10,1 

 
7,6 
6,8 
8,9 

10,2 
Rasio Elektrifikasi 
- Indonesia 
- Jawa Bali 
- Indonesia Timur 

Indonesia Barat 

%  
71,8 
74,0 
61,2 
73,5 

 
74,4 
75,9 
65,5 
76,6 

 
85,3 
80,4 
78,1 
83,6 

 
88,6 
86,6 
89,9 
93,0 

 
88,6 
86,6 
89,9 
93,0 

 
91,2 
89,5 
92,5 
94,8 

 
92,3 
90,9 
93,6 
95,2 

Sumber: PT. PLN (persero) dalam RUPTL periode 2012 - 2021 
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No. 12 tahun  2014.  Harga energi yang dihasilkan oleh PLTM mengacu Peraturan 
Menteri ESDM No. 12/2014 sebesar Rp. 1.075 sampai dengan Rp. 1.720/KWh. 
Kepastian pembelian dan kenaikan harga pembelian energi listrik diharapkan dapat 
mendorong para investor untuk memanfaatkan potensi EBT di Indonesia. Data 
Kementerian ESDM menyebutkan bahwa di tahun 2013 pemanfaatan minihydro 
relatif paling tinggi berdasarkan rasio kapasitas terpasang (KT) berbanding sumber 
daya (SD), dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Dewayana et al.(2010), menjelaskan biaya  operasi  PLTM paling rendah 
diantara model pembangkit jenis lain.  Keuntungan  dari pengoperasian  PLTM  
adalah  mudah  distart  dan  distop,  beban  mudah diubah-ubah,  angka  
gangguannya  rendah,  pemeliharaannya mudah,  dan  umumnya  dapat  distart  
tanpa  daya  dari  luar  (black start).  Efisiensi turbin  dan  generator pada unit PLTM 
bisa mencapai sekitar 95%.   

Pelaksanaan proses PLTM memiliki banyak sekali permasalahan. Sudirman 
dan Hardjomuljadi (2011) menjelaskan bahwa pembangkit listrik tenaga air 
memiliki struktur permasalahan yang kompleks yang melibatkan jumlah modal 
yang besar dengan masa konstruksi yang cukup lama. Situasi ini menimbulkan 
ketidakpastian dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Tahap konstruksi 
diidentifikasikan sebagai fase kritis dalam proyek pembangkit listrik tenaga air, 
dimana banyak kemungkinan terjadinya faktor yang tidak terduga. Kegagalan 
dalam pengelolaan risiko dapat menyebabkan masalah yang signifikan terhadap 
klien, terutama terhadap waktu penyelesaian dan pembengkakan biaya. 

Alencar dan Aquiar (2006), menjelaskan bahwa proyek pembangkit listrik 
tenaga air memiliki karakter risiko yang berbeda dan membaginya dalam 2 tahapan. 
Tahap pertama merupakan tahap implementasi, berlangsung dalam kurun waktu      
3  sampai dengan 5 tahun. Pada periode ini, perusahaan bekerja dalam kondisi padat 
modal. Tahap ini ditandai dengan arus investasi yang terkonsentrasi namun tidak 
ada pendapatan. Perspektif manajemen menganggap, pihak utama yang berperan 
pada fase ini adalah Engineering, Procurement dan Construction (EPC) atau yang 
lebih dikenal dengan kontrak EPC. Risiko proyek pada fase ini sangat terkait 
dengan isu lingkungan, isu keterlambatan kontrak, isu pembiayaan jangka panjang, 
sifat kontrak EPC, penyimpangan biaya implementasi dan penundaan 
pengoperasian awal karena kinerja yang menurun dari manajemen konstruksi, 
peristiwa tak terduga dan makro-ekonomi. Tahap kedua adalah risiko operasional, 
dimana dalam tahapan ini risiko lebih terkait isu biaya pemeliharaan dan 
pengoperasian yang lebih tinggi, serta risiko naik turunnya permintaan energi. 

Tabel 2 Potensi sumber daya energi terbarukan 
No Non energi fosil Sumber Daya        

(SD) 
Kapasitas 

Terpasang (KT) 
Rasio 

(KT/SD) % 
1 Hydro 75.000 MW 7.059 MW 9,41% 
2 Panas bumi 16.502 MW 1.341 MW 8,13% 
3 Mini – micro hydro 769,7 MW 512,5 MW 66,58% 
4 Biomasa 13.662 Mwe 1.364  Mwe 9,98% 
5 Energi surya 4,8 KWh/m2/day 42,78 MW - 
6 Energi angin 3 – 6 m/s 1,33 MW - 
7 Uranium 3.000 MW 30 MW - 

Sumber: Kementerian ESDM dalam Outlook Energi Indonesia (2013) 
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Dengan kata lain, kinerja proyek menjadi turun secara keseluruhan pada kondisi 
penyerapan energi yang di produksi lebih rendah dari nilai ekonomis proyek atau 
dengan harga lebih rendah daripada yang ditetapkan selama tahap perencanaan. 

FIDIC (1999), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan EPC, banyak potensi 
munculnya risiko dan ketidakpastian yang dialami oleh kontraktor-kontraktor EPC 
yang muncul pada setiap tahapan proses EPC, baik dalam risiko kontrak EPC 
design and build maupun dalam kompleksitas pelaksanaan proyek pembangunan 
PLTM itu sendiri. 

Haimes (1998), menjelaskan bahwa pada pendekatan total risk management, 
dilakukan terhadap empat sumber kegagalan antara lain hardware failure, software 
failure, organizational failure dan human failure. Pendapat serupa disampaikan 
oleh Djohanputro (2008), bahwa risiko juga muncul karena ketidakpastian atau 
kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka 
pendek atau pengeluaran tidak terduga yang berkaitan dengan pengelolaan modal 
perusahaan yang disebut sebagai risiko likuiditas pada aspek finansial. 

Proyek PLTM merupakan proyek yang memiliki prospek bisnis yang 
menjanjikan. Perusahaan pengembang PLTM banyak yang melakukan kontrak 
kerjasama dengan kontraktor menggunakan skema kontrak EPC. Namun dalam 
pelaksanaannya, ada potensi risiko yang muncul di berbagai tahapan proses EPC 
itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menganggap perlu 
dilakukan studi mengenai analisa risiko serta menyusun strategi mitigasinya pada 
proyek PLTM berbasis kontrak EPC, sehingga diharapkan ketidakpastian dan 
potensi terjadinya risiko dapat dikendalikan oleh manajemen proyek. 

Perumusan Masalah 

Nelson (2005) menjelaskan bahwa sesuai dengan model proyek EPC, 
kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap tahap perancangan (desain), 
pengadaan peralatan, manajeman dan administrasi subkontraktor, jadwal 
penyelesaian proyek, perijinan dan persetujuan yang diperlukan dalam 
penyelesaian proyek serta garansi terhadap performa dari pembangkit.  

Namun dalam pelaksanaannya, potensi risiko muncul pada setiap tahapan 
proses EPC yang melibatkan para aktor/elemen yang terlibat didalamnya. Potensi 
risiko tersebut dapat dikaji dari berbagai aspek proses, umumnya muncul  pada 
aspek keuangan, aspek administrasi/legal kontrak, aspek teknis pelaksanaan proyek 
yang didalamnya terdapat banyak permasalahan mulai dari fase engineering, fase 
procurement,  fase konstruksi, fase testing dan commissioning. Selain itu muncul 
juga  potensi permasalahan dari sisi lingkungan dan regulasi pemerintah. 

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan kontraktor berbasis kontrak EPC 
yang telah mengerjakan tiga belas proyek PLTM dan saat ini sudah mendapatkan 
kontrak kerjasama untuk sepuluh proyek sejenis yang akan dikerjakan dalam lima 
tahun ke depan. Daftar proyek PLTM yang pernah dikerjakan oleh PT XYZ dan 
permasalahan yang dialami PT XYZ dan diketahui pada akhir masa proyek, dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
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  Tabel 3 Proyek PLTM yang pernah dikerjakan oleh PT  XYZ dan 
permasalahannya 

No. Nama Pembangkit / 
Pemilik/ 
Lokasi 

Kapasitas 
Terpasang 

Permasalahan 

1 PLTM Mapung/ 
PT. Mapung Hydropower/ 
Gowa, Sulawesi Selatan 

2 x 290KW Cost overrun 24% dari anggaran 
awal 
Tidak tercapainya performance 
pembangkit sesuai kapasitas 
terpasang  

2 PLTM Poso 5 (utilitas)/ 
PT. Hydropower Engineering 
Solution/ 
Poso, Sulawesi Tengah 

2 x 400KW Cost overrun 22% dari anggaran 
awal 
Tidak tercapainya performance 
pembangkit sesuai kapasitas 
terpasang 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 6 bulan 

3 PLTM Malea (utilitas)/ 
PT. Malea Energy/ 
Tana Toraja, Sulawesi Selatan 

2 x 3,6 MW Cost overrun 28% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 10 bulan 

4 PLTM Saluanoa/ 
PT. Anoa Hydro Power/ 
Mangkutana, Sulawesi Selatan 

2 x 1MW Cost overrun 35% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 8 bulan 

5 PLTM Napal Melintang/ 
PT. Napal Melintang Energy/ 
Kerinci, Jambi 

1 x 500 KW Cost overrun 26% dari anggaran 
awal 
Tidak tercapainya performance 
pembangkit sesuai kapasitas 
terpasang 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 10 bulan 

6 PLTM Cisono/ 
PT. Cisono Hydro/ 
Kab. Lebak, Banten 

3 x 1 MW Cost overrun 32% dari anggaran 
awal 
Tidak tercapainya performance 
pembangkit sesuai kapasitas 
terpasang 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 8 bulan 

7 PLTM Cisanggiri/ 
PT. Cisanggiri Hydro/ 
Kab. Garut, Jawa Barat 

2 x 1,5MW Cost overrun 25% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 12 bulan 

8 PLTM Situmulya/ 
PT. Situmulya Hydropower/ 
Kab. Lebak, Banten 

3 x 1 MW Cost overrun 18% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 7 bulan 

9 PLTM Usu Malili/ 
PT. Usu Hydropower/ 
Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 

3 x 1 MW Cost overrun 25% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 20 bulan 
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Tabel 3 Proyek PLTM yang pernah dikerjakan oleh PT  XYZ dan 
permasalahannya (lanjutan) 

No. Nama Pembangkit / 
Pemilik/ 
Lokasi 

Kapasitas 
Terpasang 

Permasalahan 

10 PLTM Sakita/ 
PT. Sakita Hydro Power/ 
Kab. Bungku, Sulawesi Tengah 

2 x 1 MW Cost overrun 24% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 9 bulan 

11 PLTM Siteba/ 
PT. Makawa Energy/ 
Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 

3 x 2,5 MW Cost overrun 30% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 16 bulan 

12 PLTM Simbuang/ 
PT. Simbuang Hydro Power/ 
Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 

4 x 1 MW Cost overrun 26% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 18 bulan 

13 PLTM Cikidang/ 
PT. Cikidang Hydro/ 
Kab. Garut, Jawa Barat 

2 x 1 MW Cost overrun 28% dari anggaran 
awal 
Delay penyelesaian konstruksi 
mencapai 20 bulan 

Sumber : Data perusahaan 
  
PT XYZ menghadapi beberapa permasalahan saat pengerjaan proyek PLTM 

sebelumnya dan berakhir dengan peningkatan biaya/berkurangnya laba dari yang 
ditargetkan dan delay penyelesaian konstruksi. Penulis menganggap perlu untuk 
melakukan kajian/penelitian mengenai analisis risiko dan strategi mitigasi pada 
proyek PLTM berbasis kontrak EPC di perusahaan tersebut. Dalam hal ini penulis 
akan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi dalam pembangunan 
proyek PLTM di PT XYZ, mengukur besaran risiko yang dialami PT XYZ dan 
mengembangkan strategi untuk mitigasi risiko yang efektif bagi PT XYZ. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi PT XYZ dalam menangani proyek EPC 

pembangunan PLTM. 
2. Menganalisis/mengukur tingkat kepentingan risiko yang telah diidentifikasi di 

PT  XYZ. 
3. Menyusun strategi mitigasi risiko yang paling efektif bagi PT  XYZ terhadap 

variabel risiko yang telah diukur. 

Manfaat Penelitian 

1. Memberikan identifikasi dan penilaian (assessment) risiko-risiko yang terjadi 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan commissioning test pada 
proyek PLTM. 

2. Dapat  memberikan  masukan  kepada  penentu  kebijakan  untuk  melakukan 
tindakan yang diperlukan terkait risiko-risiko yang dapat memberikan dampak 
negatif pada proyek PLTM. 
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3. Dapat  memberikan  suatu  kajian  ilmiah  serta  dapat  menjadi  pedoman  dan 
bahan untuk penelitian selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada pola penilaian risiko pada 
proyek PLTM yang dikerjakan oleh PT XYZ dengan ruang lingkup penelitian 
sebagai berikut : 
1. Proyek yang akan dibahas dalam tesis ini merupakan proyek-proyek 

infrastruktur energi listrik berbasis PLTM yang merupakan proyek 
Independent Power Producer yang dikerjakan dengan skema kontrak EPC oleh 
PT  XYZ. 

2. Pola risiko yang dianalisa dibatasi pada proyek PLTM yang dikerjakan oleh PT 
XYZ periode tahun 2005 hingga tahun 2014. 

3. Penelitian dilakukan terhadap variabel risiko dengan menggunakan pendekatan 
data kualitatif dan fokus pengkajian pada permasalahan risiko di sisi 
operasional proses EPC dengan menambahkan variabel lingkungan dan 
regulasi pemerintah. 

 




