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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak jumlah penduduk, 

untuk tahun 2015 Indonesia berada pada perimgkat ke-4 dunia berdasarkan 

jumlah populasinya.1 Banyaknya penduduk yang dimiliki Indonesia tidak hanya 

mendatangkan kekuatan tetapi juga kelemahan, dimana kelemahannya adalah 

semakin banyaknya penduduk Indonesia tentu akan menentukan seberapa banyak 

energi yang diperlukan oleh penduduknya. Indonesia sendiri setiap tahunnya 

mengalami peningkatan jumlah penduduk, pada tahun 2011 jumlah penduduk   

Indonesia sebanyak 241.990.700 jiwa dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 

sebanyak 252.164.800 jiwa. Sementara ditahun 2015 jumlah populasi Indonesia 

sebesar 255.461.700 jiwa.2  

Pertumbuhan penduduk yang terjadi diikuti pula dengan pertumbuhan 

pada konsumsi energi penduduk. Konsumsi energi final Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk. 

Pada tahun 2011 konsumsi energi final Indonesia sebesar 811 juta SBM 

meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 962 juta SBM. 3 konsumsi energi 

1  List of Countries by Population, Statisticstimes, diakses dalam 

http://statisticstimes.com/population/countries-by-population.php (29/05/2017) 
2 DJK, 2016, Statistik Ketenagalistrik 2015, Kementrian ESDM, Jakarta, hal. 25. 
3 BPPT, 2016, Outlook Energi Indonesia 2016,  Jakarta, hal. 13. 

http://statisticstimes.com/population/countries-by-population.php
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final Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil, sedangkan untuk 

pengunaan sumber energi dari energi baru terbarukan masih rendah. Pada tahun 

2013 konsumsi energi Indonesia masih di dominasi oleh minyak (petroleum) 38% 

diikuti batubara (coal) 25%, gas (natural gas) 15%, biomasa (biomass) 18%, 

tenaga air (hydropower) 3%, panas bumi (geothermal) dan sumber energy 

terbarukan lainnya 1%. 4  

Terus meningkatnya konsumsi energi final harus diikuti dengan 

meningkatnya pasokan energi sendiri, agar tidak terjadi masalah kekurangan atau 

kelangkaan energi. Untuk memenuhi pasokan energi suatu negara biasanya 

mendapatkannya dari sumber daya alam yang dimilikinya, Indonesia memiliki 

banyak sumber daya alam namun sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan 

sumber energi fosilnya, bahkan kementrian ESDM memperkirakan sumber energi 

fosil yang dimiliki Indonesia akan habis pada beberapa puluh tahun kedepan. 

Penghitungan yang dilakukan menggunakan rumus reserve/production (R/P), 

dimana membagi antara jenis sumber energi yang dimiliki dengan jumlah 

produksinya. Untuk minyak bumi Indonesia memproduksi mencapai 288 juta 

barel pada tahun 2014. 5 Untuk batubara produksi Indonesia mencapai 498 juta 

ton pada tahun 2014. 6 Sedangkan untuk gas bumi produksi Indonesia mencapai 

1.577 BCF di tahun 2014. 7Jika tidak adanya penemuan cadangan baru maka 

minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis dalam 12 tahun kedepan dengan 

                                                           
4 Indonesia ; International energy data and analysis, diakses dalam 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IDN ( 23/01/2016) 

5BPPT, 2016, Kementrian ESDM, Outlook Energi Indonesia Tahun 2016, hal. 44. 
6Ibid, hal. 55. 
7Ibid, hal. 51. 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IDN
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menggunakan rasio R/P tahun 2014, sementara untuk gas bumi akan habis dalam 

37 tahun dan untuk batubara habis dalam 70 tahun mendatang.8 Lamanya habis 

cadangan yang ada dipengaruhi oleh seberapa besarnya produksi energi fosil 

setiap tahunnya, sehingga semakin besar produksi semakin cepat pula habisnya 

cadangan tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan menipisnya cadangan sumber energi fosil 

perlu dilakukan sebuah kebijakan luar negeri, hal ini disebabkan akan sulitnya 

Indonesia di masa mendatang untuk memenuhi pasokan energinya. Pada tanggal 

17 November 2015 Indonesia bergabung dengan organisasi internasional yang 

bergerak dibidang energi dunia yaiu IEA (International Energy Agency). 9 

Indonesia bergabung dengan IEA sebagai anggota asosiasi bersama dengan China, 

Meksiko, dan Chili.10 IEA merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam 

bidang energi global baik, terutama energi bersih.  

Hal yang menarik peneliti untuk meneliti pada penelitian ini adalah adanya 

kebijakan luar negeri Indonesia tersebut merupakan upaya Indonesia untuk 

mencapai kepentingan nasional menyangkut permasalahan dalam sektor energinya. 

Masuknya Indonesia dalam asosiasi IEA akan memberikan keuntungan lebih 

yaitu lebih luasnya ruang lingkup kerjasama di sektor energi terutama 

menyangkut energi bersih dan effisiensi energi dibandingkan hanya sebatas mitra 

kerjasama.  

                                                           
8 Ibid, hal. 17. 
9  Hufron Asrofi, Reaktifasi Keanggotaan Indonesia Di OPEC, diakses dalam 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7962-reaktifasi-keanggotaan-indonesia-di-

opec.html (23/01/2016) 

10 Nicko Yoga Permana, Indonesia Resmi Gabung Di IEA, diakses dalam 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.iea (18/01/2016) 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7962-reaktifasi-keanggotaan-indonesia-di-opec.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7962-reaktifasi-keanggotaan-indonesia-di-opec.html
http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.iea
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Apa saja kepentingan Indonesia bergabung dalam Asosiasi 

International Energy Agency (IEA)? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa 

dan mengetahui tentang apa saja kepentingan Indonesia sehingga memutuskan 

bergabung dengan Asosiasi di Internasional Energy Agency (IEA). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat Teoritis adanya penelitian ini maka diharapkan akan memperluas 

kajian dalam ilmu hubungan internasional yang berfokus pada aktor-aktornya dan 

tindakan-tindakan yang dilakukan didalam lingkungan internasional. Sedangkan 

Manfaat Praktis adanya penelitian ini peniliti berharap hasil dari penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi masyarakat luas adalah untuk memberi pemahaman 

terhadap keuntungan sebuah negara bergabung didalam sebuah organisasi 

internasional. Bergabungnya sebuah negara tentunya mempunyai kepentingan-

kepentingan nasional yang diharapkan dapat dipenuhi dengan tindakan tersebut. 

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, dan sumbangan 
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pemikiran dalam menyikapi tindakan-tindakan seperti dalam penilitan ini 

kedepannya.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

  Sebelumnya peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang 

mana berkaitan dengan penelitian ini, yang berjudul tentang kepentingan 

bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi Intenational Energy Agency (IEA). 

Penelitian pertama dari Janne Agnes Charisma dengan judul jurnal 

“Kerjasama Indonesia – Norwegia dalam Pengembangan Energi Terbarukan 

(Renewable Energy) Tahun 2007-2012” jenis penelitian deskriptif analitik dibantu 

dengan teori efektivitas, teori kepentingan nasional, dan konsep kerjasama. Teori 

dan konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi 

dan efektivitas kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Norwegia di bidang 

Energi Terbarukan tahun 2007- 2012.11 Dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

munculnya kesadaran Indonesia akan kebutuhan energi, terutama energi listrik 

sehingga pada tahun 2007 dilakukannya penandatanganan deklarasi dalam bidang 

climate change dan energi terbarukan bersama Norwegia. Terjalinnya kerjasama 

bilateral antara Indonesia dan Norwegia karena adanya kepentingan nasional 

Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia adalah mendapat investasi serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan energi terbarukan.  

Dalam Implementasinya dilakukan penerapan solusi energi terbarukan 

seperti panel surya untuk memompa air irigasi, pembangkit listrik tenaga air bagi 

                                                           
11 Janne Agnes Charisma, 2014, Kerjasama Indonesia – Norwegia dalam Pengembangan Energi 

Terbarukan (Renewable Energy) Tahun 2007-2012, 2013, diakses dari http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/?p=1158. Jurnal, Samarinda, Universitas Mulawarman (17/01/2016) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1158
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1158
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masyarakat terpencil, pembangunan warung energi yang menyediakan lentera 

surya dan pengisian ponsel dan biogas yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak 

untuk memasak dan penerangan. pengimplementasian kerjasama bilateral 

keduanya berjalan baik tanpa hambatan dan mengalami peningkatan pada tahu 

2009. Sehingga diputuskan akan ada lagi kerjasama energi antar perguruan tinggi 

terkemuka di kedua negara untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan 

dengan perguruan tinggi di Norwegia tersebut yang berjalan dalam lima tahun 

dari tahun 2012-2017. Kesepakatan kerjasama kembali sebagai hasil dari 

efektifitas kerjasama kedua negara tersebut. Persamaan dari penelitian pertama 

dengan penelitian ini adalah Indonesia mempunyai kepentingan nasional untuk 

mengembangkan energi terbarukannya demi meningkatkan pasokan energi 

nasional. Sedangkan perbedaannya adalah untuk mendapatkan kepentingannya 

Indonesia memilih berkerjasama dengan Norwegia dalam pengembangan energi 

terbarukan. 

Penelitian kedua dari Khoirul Umam dengan judul skripsi “Analisis 

Sumber Energi Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Indonesia” jenis penelitian deskriptif dibantu dengan konsephakikat 

energi, konseppengaruh sosial-ekonomi, dan konsep potensi sumber energi 

alternatif. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang konsumsi energi, potensi sumber daya energi altenatif, dan implikasinya 

terhadap sosial-ekonomi masyarakat.12 Dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

akibat dari kenaikan harga minyak dunia pada bulan april 2005 memberikan 

                                                           
12 Khoirul Umam, 2007, Analisis Sumber Energi Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Sosial-

Ekonomi Masyarakat Indonesia, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang. 
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dampak secara luas termasuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat perekonomian 

Indonesia mengalami penurunan, dimana energi menjadi pendorong utama dalam 

pendapatan negara.Konsumsi energi terbesar dari sektor industri rumah tangga, 

dan transportasi. Krisis energi dapat ditanggulangi dengan tidak hanya 

mengandalkan sumber energi fosil tetapi juga dengan sumber energi alternatif. 

Indonesia memiliki banyak sumber daya dan banyak macam pula, yang perlu 

dilakukan hanya melakukan pengembangan untuk menggolahnya. Sumber daya 

alternatif meliputi angin, air, biodiesel, bioethanol, biofuel, biogas, biomassa, gas 

hydrat, magnet portable, matahari, nuklir, dan panas bumi.  

Banyaknya penggunaan energi dalam kegiatan rumah tangga dan besarnya 

anggaran yang pemerintah siapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi 

rumah tangga membuat energi alternatif menjadi pilihan yang tepat, sebab dengan 

energi alternatif akan diharapkan menggurangi anggaran subsidi dari pemerintah 

sehingga dapat dialihkan ke sektor lainnya. Untuk sektor industri penggunaan 

energi alternatif dapat berperan sebagai stabilisator pasokan energi dalam negeri 

dan pada sektor transportasi tentunya harga transportasi kedepannya akan lebih 

terjangkau sehingga membantu masyarakat baik secara sosial dan ekonominya. 

Keungulan energi alternatif bagi sosial ekonomi masyarakat yaitu penggunaan 

bagi tiap-tiap sektor menjadi lebih efesien dari pada hanya bergantung pada energi 

fosil. Persamaan dari penelitian kedua dengan penelitian ini adalah energi 

mempunyai peranan penting tetutama dalam perekonomian Indonesia dan 

pemilihan energi terbarukan / alternatif sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 
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energi nasional. Sedangkan perbedaannya adalah dampak penggunaan sumber 

energi alternatif terhadap sosial masyarakat Indonesia. 

 Penelitian ketiga dari Nur Aisyah Kotarumalos dengan judul jurnal 

“Menuju Ketahanan Energi Indonesia: Belajar dari negara Lain” jenis penelitian 

deskriptif dibantu dengan Energy Policy, energy conditioner, and energy 

alternative concept. 13 Dalam penelitiannya menunjukan bahwa kenaikan harga 

bahan bakar minyak mempengaruhi situasi sosial dan politik negara Indonesia. 

Pada masa pemerintahan SBY terjadi penurunan harga minyak dunia dan 

berimbas pada harga bahan bakar bersubsidi. Namun kondisi energi di Indonesia 

masih tetap rentan jika terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa 

sewaktu-waktu. Beberapa faktor-faktor berikut yang mempengaruhi kondisi 

energi Indonesia yaitu penurunan produksi minyak tidak diimbangi dengan terus 

meningkatnya konsumsi minyak dan ketergantungan penduduk akan minyak. 

Perubahan harga minyak mentah yang terus meningkat akan membuat Indonesia 

terus berhadapan dengan krisis minyak mentah. Belum banyaknya usaha 

pemerintah dalam mendorong pemakaian energi terbarukan sebagai solusi jangka 

panjang baik bagi pemerintah maupun penduduk. Perlunya pembelajaran dari 

beberapa negara yang patut dijadikan contoh dalam penerapan energi 

terbaharukan sebagai energi alternatif. Pertama adalah Malaysia berhasil dalam 

menurunkan harga minyak domestik, Malaysia juga tidak terlalu menggantungkan 

sumber energinya dari minyak. Peran pemerintah Malaysia dalam 

mendiversifikasi energinya menunjukkan komitmen pemerintahnya yang tinggi 

                                                           
13 Nur Aisyah Kotarumalos, 2009, Menuju Ketahanan Energi Indonesia: Belajar dari Negara Lain, 

diakses dari http://journal.unair.ac.id/abstract_download.html, Jurnal, Surabaya, Universitas 

Airlangga (19/01/2016) 

http://journal.unair.ac.id/abstract_download.html
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untuk mengurangi ketergantungan atas minyak. Selain juga terjadi pembatasan 

eksploitasi minyak bumi.  

Negara kedua adalah Jerman, dimana negara ini memiliki sumber daya 

alam yang sedikit. Jerman lebih memilih berkonsentrasi pada pengembangan 

teknologi energi terbarui sebagai upaya untuk mengamankan pasokan energinya, 

juga ikut menyumbang terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Setelah 

krisis minyak pada tahun 1973 Jerman merubah strategi kebijakan energinya 

dengan menginvestasikan anggaran nasional. Anggaran itu digunakan untuk 

penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan yaitu: tenaga surya dan 

turbin. pada akhir tahun 1980an program tenaga surya dan turbin menjadi 

pembangkit energi terbesar di Eropa. Tahun 2000 Jerman mulai mengembangkan 

biofuel sebagai tindakan dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dengan 

melakukan intervensi kebijakan dari tingkat petani hingga pemasarannya, yang 

dibantu oleh antara industri dan ilmuwan dalam melakukan sinergi. Terlibatnya 

organisasi non pemerintah dan partai-partai politik dalam proyek ini turut 

membantu keberhasilan proyek tersebut. Persamaan dari penelitian ketiga dengan 

penelitian ini adalah masih bergantungnya konsumsi energi nasional pada energi 

fosil yaitu minyak bumi, sehingga perlu adanya perkembangan terhadap kebijakan 

pemerintah Indonesia kearah energi terbarukan. Sedangkan perbedaannya adalah 

perubahan situasi mempengaruhi perubahan kebijakan energi nasional pada 

Jerman dan Malaysia, keberhasilan kedua negara ini dijadikan sebagai 

pembelajaran bagi Indonesia. 
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 Penelitian keempat dari Agus Sugiyonodengan judul jurnal “Perubahan 

Paradigma Kebijakan Energi Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan”. 14 

Dalam penelitiannya menunjukan bahwa energi memegang peranan penting bagi 

perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai keperluan domestic tetapi juga 

sebagai komoditas ekspor. Ekpor komoditas dari sumber energi fosil / tak 

terbarukan menjadi penyokong utama pendapatan negara. Berkurangnya cadangan 

energi fosil terus-menerus setiap tahunnya, pada tahun 1985an kebijakan energi 

sudah mulai diterapkan dengan penekanan padaintensifikasi, diversifikasi, dan 

konservasi. Ekspor komoditas energi mulai berkurangperanannya digantikan 

dengan komoditas industri berbasis manufaktur. Ekspor lebihdiarahkan pada 

komoditas yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dari pada eksporsumber 

daya alam yang nilai tambahnya rendah. Banyaknya kerusakan lingkungan akibat 

dari industrialisasi menyebabkan perhatian masyarakat mulai meningkat terhadap 

aspek lingkungan.  

Meningkatnya perhatian publik terhadap lingkungan berdampak pada 

keluarnya kebijakan-kebijakan nasional termasuk kebijakan energi. Pengarahan 

kebijakan energi yang ramah lingkungan mulai disesuaikan dengan keadaan yang 

ada. Pada tahun 1995-an mulai keterbatasan sumber daya energi fosil yaitu 

minyak bumi mulai dirasakan. Kondisi tersebut membuat perlunya pembuatan 

kebijakan yang berlandaskanparadigma baru yang sesuai. Dalam penelitiannya 

dibahas kebijakan energi yang diperlukan yaitu Kebijaksanaan Umum Bidang 

Energi (KUBE) pada tahun 1984, Kebijakan Subsidi Harga BBM pada akhir 

                                                           
14  Agus Sugiyono, Perubahan Paradigma Kebijakan Energi Menuju Pembangunan yang 

Berkelanjutan, jurnal, BPPT. 
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tahun 1970, Restrukturisasi Sektor Energi. Pentingnya proses pembuatan 

kebijakanagar dapat memenuhi kriteria sebagai pendukung pembangunan nasional 

yang berkelanjutan, yangmana kebijakan terebut bertujuan untuk upaya keamanan 

energi nasional sendiri. Persamaan dari penelitian keempat dengan penelitian ini 

adalah pengaruh keadaan baik dari luar dan dalam negeri memberi dampak pada 

perubahan arah kebijakan-kebijakan energi Indonesia, dimana mulai didisadari 

adanya hubungan antara penggunaan energi fosil terhadap keadaan lingkungan 

dunia. Sedangkan perbedaannya adalah rentang waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya terbatas dari tahun 1970-an hingga 1990-an dan berfokus 

pada proses pembuatan kebijakan energi. 

Penelitian kelima dari Eka Astiti Kumalasari dengan judul skripsi 

“Peranan Perusahaan Migas Asing terhadap Ketersediaan Energi Indonesia” jenis 

penelitian deskriptif dibantu dengan konsep Multinational Corporation 

(Perusahaan multinasional), konsep Energy Security (Keamanan Energi), dan 

konsep National Interest (Kepentingan Nasional). Konsep-konsep tersebut 

digunakan bertujuan untukmenggambarkan secara umum mengenai keamanan 

pasokan energi Indonesia dan peranan perusahaan migas asing terhadap 

ketersediaan energi 15  Dalam penelitiannya menunjukan bahwa kondisi migas 

Indonesia pada level yang cukup mengkhawatirkan. Total E&P dan Chevron 

adalah perusahaan-perusahaan asing yang bekerja dalam penggelolaan energi di 

Indoensia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berkerja 

di pengolahaan minyak dan gas bumi, hasil produksinya kebanyakan untuk 

                                                           
15Eka Astiti Kumalasari, 2013, Peranan Perusahaan Migas Asing terhadap 

Ketersediaan Energi Indonesia, Jurnal, Makassar , Universitas Hasanuddin. 
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komoditas ekspor negara lain. Hal ini mengakibatkan ketersediaan minyak dan 

gas bumi Indonesia sendiri berkurang dan mengharuskan Indonesia untuk 

mengimpornya dari luar terutama timur tengah. Perusahaan-perusahaan tersebut 

secara tidak langusng membuat persediaan energi Indonesia semakin sedikit, 

padahal Indonesia sangat bergantung pada sektor energinya terutama minyak 

bumi. Adanya ketergantungan pada minyak bumi seringkali membuat keamanan 

pasokan energi Indonesia berada pada posisi rawan.  

Perusahaan asing memiliki kewenangan dalam produksi minyak dan gas di 

Indonesia. Perusahaan asing tersebut juga berkontribusipada eksplorasi 

penemuaan sumber cadangan dan ladang migasbaru. Tetapi hasil produksi tidak 

digunakan untuk kebutuhan dalam negeri namun dijual ke luar (ekspor). Hal 

inilah yang membuat kebutuhan energi dalam negeri sering tidak terpenuhi dan 

mengakibatkan impor migas. Kebijakan pemerintah Indonesia masih terbatas pada 

orientasi ekspor saja sehingga belum berfokus pada bagaimana pasokanenergi 

Indonesia dipenuhi dan dijaga dari dalam. Perusahaan asing telahmenyebabkan 

ketidakamanan pada ketersediaan energi nasional. Persamaan dari penelitian 

kelima dengan penelitian ini adalah pendapatan negara Indonesia sebagaian besar 

disumbang dari sektor migas dan masalah ketersediaan pasokan migas 

mempengaruhi ketahanan nasional pula. Sedangkan perbedaannya adalah peranan 

perusahaan asing dalam pengembangan dan pengolahan sektor migas Indonesia, 

hal ini memberi dampak terhadap berkurangnya ketersedian pasokan migas karena 

lebih mengutamakan sebagai komoditas ekspor dibanding untuk konsumsi dalam 

negeri sendiri.  
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 Dari penelitian di atas dapat dibuat ringkasan sebagai berikut: 

No Nama& Judul Metodelogi Hasil 

1 Janne Agnes 

Charisma. 

Kerjasama 

Indonesia – 

Norwegia dalam 

Pengembangan 

Energi 

Terbarukan 

(Renewable 

Energy) Tahun 

2007-2012 

Deskriptif. 

Teori 

efektivitas, 

teori 

kepentingan 

nasional, dan 

konsep 

kerjasama. 

kepentingan nasional Indonesia 

mendorong terjadinya kerjasama yaitu 

mendapatkan investasi serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi 

pengembangan energy terbarukan. 

Implementasinya dilakukan penerapan 

solusi energi terbarukan. 

Akandiadakan lagi kerjasama energi 

sebagai hasil dari efektifitas kerjasama 

ini. 

2 Khoirul Umam. 

Analisis Sumber 

Energi Alternatif 

Dan 

Implikasinya 

Terhadap Sosial-

Ekonomi 

Masyarakat 

Indonesia 

 

Deskriptif. 

Konsephakikat 

energi, konsep 

pengaruh 

sosial-

ekonomi, dan 

konsep potensi 

sumber energi 

alternatif. 

kenaikan harga minyak dunia 

memberikan dampakke perekonomian 

indonesia. Krisis energi dapat 

ditanggulangi dengan sumber energi 

alternatif yang bertujuan menggurangi 

anggaran subsidi Keungulan energi 

alternatif bagi sosial ekonomi 

masyarakat yaitu penggunaan bagi 

tiap-tiap sektor menjadi lebih efesien 

dari pada hanya bergantung pada 
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energi fosil saja. 

3 Nur Aisyah 

Kotarumalos. 

Menuju 

Ketahanan 

Energi Indonesia: 

Belajar dari 

negara Lain 

Deskriptif. 

Energy Policy, 

energy 

conditioner, 

and energy 

alternative 

concept. 

Kondisi energi Indonesia rentan olrh 

beberapa faktor-faktor yaitu penurunan 

produksi minyak tidak diimbangi 

dengan terus meningkatnya konsumsi 

minyak dan ketergantungan penduduk 

akan minyak. Pemakaian energi 

terbarukan sebagai solusi jangka 

panjang maka perlu belajar dari 

beberapa negara yaitu  Malaysia tidak 

terlalu menggantungkan sumber 

energinya dari minyak dan Jerman 

berkonsentrasi pada pengembangan 

teknologi energi terbarui dengan 

melibatkan NGO dan partai-partai 

politik. 

4 Agus Sugiyono. 

Perubahan 

Paradigma 

Kebijakan Energi 

Menuju 

Pembangunan 

yang 

Deskriptif.  

Konsep 

kebijakan 

energi dan 

pembangunan 

nasional 

berkelanjutan. 

Timbulnya kerusakan lingkungan 

akibat dari industrialisasi berdampak 

pada keluarnya kebijakan-kebijakan 

nasional termasuk kebijakan energi 

ramah lingkungan. Perlunya 

pembuatan kebijakan berlandaskan 

paradigma baru yang sesuai yaitu 
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Berkelanjutan Kebijaksanaan Umum Bidang Energi 

(KUBE) pada tahun 1984, Kebijakan 

Subsidi Harga BBM pada akhir tahun 

1970. Kebijakan-kebijakan tersebut 

bertujuan untuk upaya pengamanan 

energi nasional sendiri.  

5 Eka Astiti 

Kumalasari. 

Peranan 

Perusahaan 

Migas Asing 

terhadap 

Ketersediaan 

Energi Indonesia 

Deskriptif.. 

Konsep 

perusahaan 

multinasional, 

konsep 

kepentingan 

nasional, dan 

konsep 

ketahanan 

energi. 

kondisi migas Indonesia cukup 

mengkhawatirkan. Total E&P dan 

Chevron adalah perusahaan-

perusahaan asing yang bekerja dalam 

penggelolaan energi di Indonesia. 

Hasil produksinya kebanyakan untuk 

komoditas ekspor negara lain dan 

mengakibatkan pasokan migas 

Indonesia berkurang dan perlu adanya 

import. Kebijakan pemerintah 

Indonesia masih terbatas pada orientasi 

ekspor belum berfokus pada 

bagaimana pasokan energi Indonesia 

dipenuhi dan dijaga dari dalam. 

Perusahaan asing telah menyebabkan 

ketidakamanan pada ketersediaan 

energi nasional. 
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6 Dyah Ayu Riski. 

Kepentingan 

Bergabungnya 

Indonesia Dalam 

Inernational 

Energy Agency 

(IEA) 

Deskriptif.. 

Konsep 

kepentingan 

nasional. 

Kebijakan luar negeri merupakan 

upaya pencapaian dalam memenuhi 

kepentingan nasional Indonesia 

sendiri. Adanya kepentingan energi 

termasuk energi listrik, serta 

kepentingan politik dan lingkungan 

inilah yang ingin dicapai agar tetap 

bertahan di lingkungan internasional. 

Kepentingan tersebut berhubungan 

dengan peningkatan kapasitas energi 

listrik dari sumber energi baru 

terbarukan, serta peningkatan citra 

Indonesia di dunia Internasional dan 

juga meningkatkan kesadaran domstik 

akan pentingnya energi bersih bagi 

lingkungan. 

  

1.5 Teori/ Konsep 

Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 

Dalam penelitian ini, pengunaan konsep kepentingan nasional dipakai oleh 

penulis untuk mendeskripsikan kepentingan Indonesia bergabung dalam Asosiasi 

International Energy Agency (IEA). Secara umum tidak ada definisi tunggal 
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mengenai kepentingan nasional. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan 

terlebih dahulu definisi kepentingan nasional dari K. J. Holsti.  

Menurut K. J. Holsti, kepentingan nasional diartikan sebagai kekuasaan 

yang disesuaikan pada kemampuan suatu negara tersebut dan keterbatasannya di 

dunia internasional. Negara sebagai aktor rasional dengan mengikuti prinsipnya 

berusaha mengejar, melindungi, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. 

Negara selalu berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya dalam setiap 

politik luar negerinya.16 Kebijakan luar negeri dapat berupa hubungan diplomatik, 

pengeluaran doktrin, membuat aliansi, menjalankan tujuan jangka panjang 

maupun jangka pendek dengan negara dan atau aktor bukan negara di dunia 

internasional.17 

Kepentingan nasional dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara inilah 

yang menentukan arah politik luar negeri suatu negara nantinya. Strategi dalam 

politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh keadaan eksternal yaitu sistem 

internasional dan keadaan internal yaitu kondisi domestik dan kebutuhan eknomi 

itu sendiri. Negara yang berperan sebagai aktor utama memiliki tujuan-tujuan, 

aspirasi, kebutuhan, sikap, pilihan, dan tindakan politik luar negeri. Salah satu 

orientasi dasar politik luar negeri menurut Holtsi adalah pembuatan koalisi atau 

aliansi disebabkan adanya keterbatasan atau ketidakmampuan negara tersebut 

dalam memenuhi kepentigan nasionalnya baik dari segi pertahanan sampai 

ekonomi. 18   Melakukan kerjasama dinilai berguna karena adanya kesamaan 

                                                           
16 Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Anaslisa Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai 

Konstruktivisme, Bandung; Penerbit Nuansa, Hal. 34-35. 
17Ibid, Hal. 13. 
18Ibid, Hal. 39-40. 
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kepentingan yang ingin dicapai melalui kerjasama tersebut dan didasarkan prinsip 

keuntungan bersama. 

Holtsi membagi kepentingan dalam 3 macam, yaitu:  

1. Kepentingan jangka pendek, kepentingan vital yang menjadi tujuan negara 

yang harus dicapai dalam jangka waktu yang pendek disebabkan kondisi 

negara sedang terancam. Contohnya seperti kepentingan kemerdekaan, 

keamanan, dan memenangkan perang. 

2. Kepentingan jangka menegah, kepentingan jangka menegah, memerlukan 

waktu yang tidak terlalu lama dan terlalu singkat contohnya kepentingan 

perdagangan, ekonomi dan meningkatkan prestise negara di internasional. 

3. Kepentingan jangka panjang, kepentingan jangka panjang berupa visi dan 

rencana universal negara seperti penyebaran ideologi. 19 

 Dari pemaparan diatas definisi kepentingan nasional penulis merumuskan 

bahwa kepentingan nasional merupakan alasan yang mendasari terjadinya suatu 

kebijakan luar negeri, dimana kepentingan nasional itu sendiri lebih utama dari 

pada kepentingan lainya seperti regional ataupun multilateral. Kepentingan 

nasional dapat dicapai dengan menjalin kerjasama atau aliansi dengan 

memanfaatkan sarana dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara dari 

lingkungan eksternal. Hal tersebut dilakukan agar suatu negara bisa tetap bertahan 

di lingkungan internasional, dimana kepetingan nasional suatu negara adalah 

untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya dan mendapatkan kekuasaan 

yang lebih lagi dari luar.  

                                                           
19Ibid, Hal. 41. 
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Dalam penelitian ini, Indonesia akan dibahas dari sudut kepentingan 

nasional berupa energi baru terbarukan, politik dan lingkungan. Bergabungnya 

Indonesia ke dalam asosiasi Organisasi Internasional IEA merupakan sebuah 

kebijakan luar negeri untuk memperoleh kepentingan-kepentingan dari Aosiasi 

IEA. Bergabungnya Indonesia tersebut dinilai penting bagi Indonesia sendiri, 

karena dengan bergabung dengan asosiasi IEA Indonesia mendapat banyak 

keuntungan yang berhubungan dengan penangganan permasalahan energi akibat 

konsumsi energi yang terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan energi 

sendiri berdampak pada banyak sektor terutama kesejahteraan sosial, dimana 

kebutuhan energi diperlukan secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.  

Adanya isu pemanasan global akibat tingginya pemakaian energi fosil, 

membuat Indonesia perlu menggurangi penggunaan sumber energi fosil, salah 

satunya dengan pemanfaatan sumber ebt dalam bauran energinya terutama dalam 

penyediaan tenaga listrik yang didukung adanya sumber daya alam yang memadai. 

Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor 

ketenagalistrikannya melalui pemanfaatan ebt, sektor energi listrik mempunyai 

pengaruh besar terhadap perekonomian negara dan pembangunan nasional. 

Kepentingan energi listrik Indonesia meliputi peningkatan kapasitas energi 

listriknya dengan memanfaatkan energi baru terbarukan dan peningkatan 

kebijakan energi listrik nasional. Sedangkan dari segi kepentingan politik dan 

kepentingan lingkungannya adalah meningkatkan citra Indonesia di dunia 

Internasional dan meningkatkan kesadaran domestik akan pentingnya energi 

bersih bagi lingkungan. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian yaitu deskriptif, 

dimana hanya bertujuan untuk mengambarkan kepentingan Indonesia dengan 

bergabung di IEA pada tahun 2015. 

1.6.2 Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data 

hasil penelitian adalah metode analisa data kualitatif. Menurut Miles dan 

Huberman metode analisis data kualitatif terdiri dari :20 

• Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan penelitian. Semua data yang didapat berasal dari 

penelitian-penelitian terdahulu sesuai judul penelitian seperti artikel, 

buku, majalah, dan karya ilmiah. Kemudian dijadikan sebagai tambahan 

dalam penelitian. 

• Reduksi data, yaitu data-data yang telah diperoleh dipilah dan diperkecil 

maknanya guna menyerdehanakan data yang kompleks sesuai kriteria 

dan klasifikasinya berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan 

peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam memahai maknanya dan 

membantu penelitian. 

1.6.3 Variabel Penelitian 

                                                           
20Sugiono, 2005, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Alfabeta, Bandung, Hal. 17 
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Dalam penelitian ini yang berjudul Kepentingan Bergabungnya Indonesia 

di International Energy Agency (IEA), peneliti menggunakan level negara-bangsa 

sebagai unit analisa yaitu Negara Indonesia sebagai aktor utama dalam. 

Sedangkan level kelompok sebagai unit ekplanasi yaitu bergabungnya Indonesia 

kedalam IEA sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan 

demikian diketahui bahwa pada penelitian ini bersifat reduksionis karena unit 

eksplanasi lebih rendah dari pada unit analisanya. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Salah satu poin penting dalam penulisan ilmiah perlunya menentukan 

ruang lingkup pembahasan, sehingga penulis dapat membatasi permasalah apa 

saja yang akan diajukan. Dengan demikian penulisan ilmiah menjadi lebih terarah, 

tidak menimbulkan kerancuan, dan juga dapat tepat sasaran sesuai harapan 

penulis sejak awal. Untuk itu penulis menggunakan 2 batasan yaitu, sebagai 

berikut ; 

• Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi waktu penelitian 

pada tahun 2011-2017, tahun 2011 merupakan tahun dimana untuk 

pertama kalinya Indonesia diundang dalam rapat resmi kementrian 

anggota-anggota IEA atau IEA Ministerial Meetings. Sedangkan untuk 

tahun 2017 merupakan tahun dimana kesepakatan masa berlakunya 

perjanjian Asosiasi IEA berakhir pada pertemuan tingkat menteri pada 

tahun 2017. 

• Batasan Materi 
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Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu berfokus pada apa saja 

kepentingan-kepentingan nasional Indonesia yang berusaha diwujudkan dengan 

bergabung di salah satu organisasi internasional sebagai salah satu negara asosiasi 

IEA pada tahun 2015. Materi dalam penelitian ini juga dibatasi oleh subyek (aktor 

yang diteliti) : Indonesia bergabung dengan IEA sebagai salah satu negara asosiasi 

pada tahun 2015, sedangkan obyek (hal yang diteliti) ; yaitu kepentingan nasional 

Indonesia yaitu kepentingan jangka pendek yaitu kepentingan energi listrik, 

kepentingan jangka menegah yaitu kepentingan politik dan kepentingan jangka 

panjang yaitu kepentingan lingkungan.  

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknilk pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah telaah pustaka (library research), yaitu dengan mengunakan alat untuk 

cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur yang digunakan 

berupa buku – buku, dokumen, jurnal – jurnal, PDF, surat kabar, dan situs – situs 

internet ataupun laporan – laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteiliti. 

 

1.7 Argumen Pokok 

Dari bergabungnya Indonesia sebagai anggota negara asosiasi dalam 

International Energy Agency (IEA) pada tahun 2015, maka jawaban sementara 

peneliti dari penelitian ini adalah adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai 

oleh Indonesia. Adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dalam 
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negerinya menuntut Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan IEA. 

Masuknya Indonesia dalam IEA akan menguntungkan Indonesia, dimana 

keuntungan tersebut akan digunakan dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. 

kepentingan tersebut adalah kepentingan jangka mengah yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan prekonomian melalui 

kerjasama internasional, serta kepentingan jangka panjang untuk meningkatkan 

pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai sebuah gagasan. Kepentingan-

kepentingan tersebut berupa kepentingan energi listrik Indonesia begabung dalam 

Asosiasi IEA adalah meningkatan rasio elektrifikasi nasional dengan pembangkit 

EBT dan peningkatan kebijakan energi listrik nasional; sedangkan kepentingan 

politik dan lingkungan Indonesia begabung dalam Asosiasi IEA adalah untuk 

menjalin kerjasama energi global terutama energi bersih, baru dan terbarukan dan 

peningkatan kesadaran domestik terhadap energi bersih bagi lingkungan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi seperti berikut: 

Bagian I BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/ Konsep 
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1.6 Metode Penelitian 

1.7 Hipotesa/ Argumen Pokok 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bagian II BAB II Bergabungnya Indonesia dalam International Energi 

Agency (IEA) 

2.1 Sejarah International Energi Agency (IEA) 

2.2 Kelembagaan International Energi Agency 

(IEA) 

2.3 Kerjasama Indonesia dan International Energi 

Agency (IEA) 

2.4 Tahap-tahap Bergabungnya Indonesia dalam 

Asosiasi IEA 

2.5 Konsekuensi Bergabungnya Indonesia dalam 

Asosiasi IEA 

2.6 Rencana Strategi Sektor Energi Indonesia Tahun 

2015-2019 

Bagian III BAB III Kepentingan Energi Listrik Indonesia Bergabung 

dalam Asosiasi IEA 

3.1 Peningkatan Rasio Elerktrifikasi Nasional 

Dengan Pembangkit EBT  

3.1.1 Rasio Elerktrifikasi Indonesia Sebelum 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

3.1.2 Rasio Elerktrifikasi Indonesia Sesudah 
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Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

3.1.3 Rasionalisasi Bergabungnya Indonesia 

Dalam Asosiasi IEA Untuk Meningkatkan 

Rasio Elerktrifikasi Indonesia Dengan 

Pembangkt EBT 

3.2 Penguatan Kebijakan Energi Listrik Nasional 

3.2.1 Kondisi Kebijkan Energi Listrik Nasional 

Indonesia Sebelum Bergabung Dalam 

Asosiasi IEA 

3.2.2 Kondisi Kebijkan Energi Nasional Indonesia 

Sesudah Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

3.2.3 Rasionalisasi Bergabungnya Indoneisa 

Dalam Asosiasi IEA Untuk menguatkan 

Kebijakan Energi Nasionalnya 

Bagian IV BAB IV Kepentingan Politik Dan Lingkungan Indonesia 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

4.1 Menjalin Kerjasama Energi Global Terutama 

Energi Bersih, Baru Dan Terbarukan  

4.1.1 Kerjasama Energi Global Indonesia Sebelum 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

4.1.2 Kerjasama Energi Global Indonesia Sesudah 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

4.1.3 Rasionalisasi Bergabungnya Indonesia 
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Dalam Asosiasi IEA Untuk Menjalin 

Kerjasama Energi Global Terutama Energi 

Bersih, Baru Dan Terbarukan 

4.2 Peningkatan Kesadaran Domestik Tentang 

Energi Bersih Bagi Lingkungan 

4.2.1 Kesadaran Domestik Indonesia Sebelum 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

4.2.2 Kesadaran Domestik Indonesia Sesudah 

Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

4.2.3 Rasionalisasi Bergabungnya Indonesia 

Dalam Asosiasi IEA Untuk Meningkatkan 

Kesadaran Domestik Tentang Energi Bersih 

Bagi Lingkungan 

Bagian V BAB V Penutup 

1. Kesimpulan  

2. Saran   

 

 

 

 

 

 

 

 


