
Lembar Informasi untuk Cascade Natural Gas 
Buku Catatan Proses Peradilan Kasus Tingkat Umum UG-210755

T. Seberapa besar permintaan tarif Cascade?
Pada 30 September 2021, Cascade Natural Gas 
memenuhi permintaan Washington Utilities 
and Transportation Commission (UTC) (Komisi 
Utilitas dan Transportasi Washington (UTC)) untuk 
meningkatkan tarif dasar atas layanan gas alam.  
Perusahaan mengajukan peningkatan tarif sebesar 
13,7 USD (5,12 persen). Permintaan ini termasuk 
tingkat pengembalian sebesar 6,93 persen dan 
9,40 persen pengembalian dari ekuitas pemegang 
saham. Cascade tidak melakukan permintaan untuk 
peningkatan biaya dasar bulanan. Tarif yang diajukan, 
jika disetujui, akan meningkatkan tarif residensial 
sebesar 5,34 persen.  Akibatnya, pelanggan 
residensial rata-rata yang menggunakan 54 therm per 
bulannya akan membayar 2,89 USD lebih besar pada 
setiap bulannya atas permintaan Cascade ini. 

T: Apa tujuan melakukan permintaan 
peningkatan tarif tersebut?
Pendorong utama untuk melakukan permintaan 
tersebut adalah untuk memenuhi penanaman modal 
di dalam sistem distribusi gas alam Cascade, juga 
meningkatkan upah untuk para pegawai Cascade.

T: Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini?
UTC mempertimbangkan berbagai rekomendasi dari 
setiap pihak, dan tidak ada rekomendasi dari pihak 
mana pun yang dianggap mengikat. Pihak-pihak 
berikut turut berpartisipasi dalam persidangan ini:
•	 Cascade Natural Gas
•	 Staf UTC*
•	 Washington Attorney General’s Office, Public 

Counsel Unit (Advokat pelanggan residensial dan 
bisnis kecil)

•	 Energy Project (advokat pelanggan 
berpenghasilan rendah)

•	 Alliance of Western Energy Consumers (advokat 
pelanggan industri besar)

*Di dalam persidangan UTC formal, Staf pengatur ikut 
berpartisipasi seperti pihak lainnya dan Komisioner 
UTC menentukan keputusannya. Komisioner, 
pemimpin hakim hukum administrasi, dan 
Komisioner penasihat kebijakan dan akuntan tidak 
mendiskusikan perkara persidangan dengan pihak 
mana pun, termasuk staf UTC, tanpa memberikan 
pemberitahuan dan kemungkinan bagi semua pihak 
untuk turut berpartisipasi.
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T: Apakah penyelesaian untuk kasus ini telah 
diajukan? 
Ya. Cascade dan Staf UTC telah mencapai 
penyelesaian untuk menyelesaikan semua 
masalah dalam kasus ini. Pihak yang menyetujui 
penyelesaian mengisi penyelesaian yang diajukan 
bersama UTC pada 22 Maret 2022. Alliance of 
Western Energy Consumers, Energy Project, dan 
Public Counsel menolak penyelesaian. Pihak 
yang menyetujui penyelesaian telah menyetujui 
peningkatan menyeluruh sebesar 10,7 juta USD.   

T: Jika UTC menyetujui penyelesaian, dampak 
apa yang akan terjadi pada pelanggan residensial 
yang menggunakan 54 therm per bulannya?
Berdasarkan tarif saat ini, pelanggan residensial 
rata-rata yang menggunakan 54 therm per 
bulannya memiliki tagihan bulanan sebesar 54,08 
USD. Berdasarkan persetujuan penyelesaian yang 
diajukan, tagihan pelanggan akan meningkat 
sebesar 2,25 USD. 

T: Apakah posisi Public Counsel di dalam 
penyelesaian ini?
Public Counsel menolak penyelesaian karena 
peningkatan yang diminta dinilai terlalu tinggi 
dan tidak sesuai dengan keinginan publik. Analisis 
Public Counsel menunjukkan bahwa Cascade 
hanya memiliki kekurangan 2,6 juta USD, dan 
penyelesaian memberikan peningkatan tarif 
lebih dari 8 juta USD yang melebihi kebutuhan 
Cascade untuk menutupi pengeluarannya. 
Karena penyelesaian memberikan Cascade tarif 
yang berlebihan, Public Counsel memberikan 
rekomendasi agar UTC menolak penyelesaian 
tersebut.
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T: Kapan akan dilakukan pengambilan keputusan?
UTC harus menyetujui penyelesaian ini agar dapat 
diberlakukan. UTC akan menentukan apakah 
penyelesaian disetujui, disetujui dengan perubahan 
atau menolak penyelesaian. UTC akan mengadakan 
sidang untuk penyelesaian yang diajukan pada 
tanggal 1-2 Juni 2022 dan akan menerbitkan 
keputusannya tepat waktu untuk tarif baru yang akan 
berlaku tidak lebih dari tanggal 1 September 2022. 

Q. Bagaimana pelanggan dapat memberikan 
komentarnya terhadap UTC mengenai kasus ini ? 
UTC akan melaksanakan sidang publik virtual untuk 
memberikan komentarnya pada 25 Mei 2022 pukul 
6 p.m. (pukul 18.00), Anda dapat ikut berpartisipasi 
melalui tautan zoom di bawah atau melalui telepon.
Zoom: https://utc-wa-gov.zoom.us; ID Pertemuan: 
929 6591 0126; Kata sandi: 860071 
Telepon: (253) 215-8782; ID Pertemuan: 929 6591 
0126; Kata sandi: 860071

Publik dapat mengirimkan komentar tambahan 
dengan cara berikut:
•	 Melalui formulir web UTC di: utc.wa.gov/

consumers/ (klik di tautan “Submit a Comment 
(Kirimkan Komentar)” di bagian bawah halaman 
web)

•	 Melalui e-mail di: comments@utc.wa.gov
•	 Melalui pos di: UTC, P.O. Box 47250, Olympia, 

WA 98504-7250
•	 Menggunakan Telepon: 1-888-333-WUTC 

(9882) 

Silakan sertakan nama dan alamat surat Anda, 
nama perusahaan, dan Nomor Buku Catatan Proses 
Peradilan (UG-210755). Untuk informasi lebih lanjut, 
buka http://www.utc.wa.gov/, atau hubungi 1-800-562-
6150. 

Q. Siapakah Public Counsel? 
Public Counsel Unit dari Kejaksaan Agung 
Washington mewakili pelanggan perusahaan bisnis 
kecil dan residensial atas listrik, gas alam, air, 
telekomunikasi dan transportasi yang diregulasi 
negara bagian.  Advokat Public Counsel yang 
bertindak atas nama pelanggan di hadapan UTC 
dan persidangan berkaitan dengan utilitas terkait 
masalah tarif, merger, praktik bisnis, kualitas 
layanan, efisiensi energi dan politik.  Anda dapat 
menghubungi Public Counsel melalui email di: 
utility@atg.wa.gov, atau menggunakan surat ke: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 800 
Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA  98104.
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