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Realisasi investasi EBT ikut berkontribusi
pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal
EBTKE Kementerian ESDM

nEnergi
Kontan Kamis, 29 Juli 2021

Yuk, Disiplin 5M

Jasa Servis Ponsel

K

asus infeksi virus Covid-19 terus meningkat. Ruang perawatan di rumahsakit (RS)
pun kian terbatas. Sehingga, pasien Covid19 bergejala ringan diminta untuk melakukan
isolasi mandiri (isoman). Sayangnya, tingkat
kematian pasien isoman cukup tinggi. Sehingga,
pasien perlu mencermati panduan yang benar
agar bisa melakukan isoman dengan lebih aman.

Rutin Memantau Kondisi
n CEO Ceklab.id, dr. Caesar Givani mengatakan, ada beberapa alat-alat
yang wajib dimiliki selama isolasi mandiri yakni pengukur kadar oksigen
tubuh, obat-obatan seperti antivirus, obat untuk mengatasi keluhan
seperti batuk atau demam, dan multivitamin.
Caesar bilang, satu kesalahan umum yang sering terjadi selama isoman
adalah pasien tidak memahami sejumlah hal yang harus dipantau secara
ketat. Salah satu yang terpenting ialah kadar oksigen pada tubuh. Yang
selama ini terjadi, pasien isoman sudah drop dan terlambat mencari
pertolongan. "Bila kadar oksigen tubuh di bawah 95%, pasien wajib
lapor ke RS untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut," ujarnya.
Ahmadi (27) seorang pegawai swasta di Jakarta, juga harus berjuang
menghadapi virus Covid-19 dengan isoman di rumah. Selama isoman,
Ahmadi rutin memantau kondisi tubuhnya. Dia juga menggunakan
layanan telemedisin pada hari pertama timbul gejala. Setelah mengonsumsi obat antivirus dan multvitamin yang diresepkan dokter, kondisinya
berangsur membaik dan pulih dalam dua pekan.
Arfyana Citra Rahayu

Disiplin dan Berfikir Positif

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Penjual jasa service telepon genggam menawarkan jasanya di depan Pusat Grosir Cililitan, Jakarta, Rabu (28/7). Mereka menawarkan jasa di pinggir jalan
semenjak PGC ditutup selama masa PPKM Darurat.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

hasan RUU EBT ke Badan
Legislasi DPR RI. "Sudah selesai di level Komisi VII, kita
serahkan ke Baleg untuk diharmonisasi terutama terkait
struktur perundangan," kata
dia. RUU EBT diharapkan
rampung pada akhir 2021.
Direktur Eksekutif Institute
for Essential Services Reform
(IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan tren investasi di
EBT sejatinya mengalami penurunan.
Selain itu, kontribusi terbesar sejak 2015 yakni investasi
untuk panas bumi dan hidro
(air). Ini dikarenakan kedua
jenis energi terbarukan tersebut yang mendominasi dalam
susunan RUPTL PLN.
Kendati demikian, Fabby
optimistis investasi EBT dapat
semakin meningkat pada tahun depan seiring prospek

RUPTL serta mulai konstruksinya sejumlah proyek listrik.
"Banyak perusahaan minat
ke bisnis energi terbarukan
serta proyek besar mulai konstruksi di 2022," kata dia. n

Investasi Energi
Baru Terbarukan
(2017-2021)
US$ 1,07 miliar
(semester I)

ngah disiapkan demi mendorong pemanfaatan EBT.
Tercatat, setidaknya ada
empat regulasi yang tengah
berproses, antara lain kebijakan harga jual listrik EBT
melalui Rancangan Peraturan
Presiden, Revisi Peraturan
Menteri PLTS Atap, Permen
tentang cofiring dan refused
derived fuel (RDF) serta
RUPTL 2021-2030 yang masih
dalam penyusunan.
"Revisi RUPTL oleh PLN
dalam proses persetujuan di
Menteri ESDM yang akan lebih banyak proyek listrik
EBT," ujar Dadan.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan penyusunan RUU EBT kini telah
memasuki babak baru. Per 1
Juli 2021, Komisi VII telah
menyerahkan hasil pemba-

US$1,36 miliar

Dina Hutauruk, Nur Qolbi, Bidara Pink

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) mencatat realisasi
investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
(EBTKE) hingga semester I
2021 mencapai US$ 1,07 miliar. Pencapaian ini setara
52,79% dari target tahun 2021
sebesar US$ 2,04 miliar.
Direktur Jenderal EBTKE
Kementerian ESDM, Dadan
Kusdiana mengungkapkan,
realisasi investasi ini berkontribusi pada upaya pemulihan
ekonomi nasional di tengah
tantangan ekonomi global
akibat pandemi Covid-19.
"Mendorong pertumbuhan
ekonomi, penyerapan tenaga
kerja nasional dan upaya pemulihan ekonomi nasional,"

ujar dia kepada KONTAN,
Rabu (28/7).
Data Kementerian ESDM,
realisasi investasi semester I
2021 ditopang investasi aneka
EBT mencapai US$ 590 juta,
disusul investasi panas bumi
US$ 357 juta dan bioenergi
US$ 126 juta serta konservasi
energi sebesar US$ 6 juta.
Untuk tahun ini sektor aneka EBT dan panas bumi diharapkan menjadi kontributor
utama dalam meraih investasi.
Investasi di sektor aneka EBT
diharapkan mencapai US$
1,22 miliar dan panas bumi
sebesar US$ 730 juta.
Bahkan, raihan di paruh
pertama 2021 in sudah hampir
mencapai total investasi sepanjang tahun 2020 yang sebesar US$ 1,36 miliar.
Dadan mengungkapkan
saat ini sejumlah regulasi te-

US$ 1,71 miliar

n Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan membagikan
tips melakukan isoman berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kunci dari isoman yang aman adalah disiplin dan selalu
berpikir positif. "Setelah terkonfirmasi positif dengan tes PCR, segera
melakukan tes paru dan tes darah dengan tujuan untuk mendapatkan
obat yang sesuai dengan kondisi badan," kata Henry kepada KONTAN,
Rabu (28/7).
Saat melakukan isoman bersama sang istri yang juga terkonfirmasi positif,
ada beberapa hal yang selalu dilakukan Henry. Pertama, mengkonsumsi
obat yang diberikan oleh dokter. Lalu, rutin minum vitamin terutama
vitamin C dan D, minum air mineral minimal tiga liter sehari, melakukan
olahraga ringan, dan berjemur di bahwa matahari pagi. Mereka juga
mengkonsumsi makanan bergizi seperti susu, telur, ikan, sayur dan buah.
Sementara itu, analis Royal Investium Sekuritas Muhammad As'ad
mengatakan, selama isoman dia selalu berusaha terus terkoneksi dengan
dokter melalui fasilitas telemedisin.

Filemon A Hadiwardoyo

US$ 1,53 miliar

Disiplin Konsumsi Vitamin

Kementerian ESDM mencatat investasi EBT semester I-2021 mencapai US$ 1,07 miliar

US$ 1,96 miliar

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Kunci isolasi mandiri pasien Covid-19 adalah disiplin dan
berpikir positif, selain disiplin minum obat rekomendasi
dokter. #satgascovid19 #jagajarak #cucitangan
#pakaimasker #hindarikerumunan #kurangimobilitas
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