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BAB II 

BERGABUNGNYA INDONESIA DALAM ASOSIASI INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY (IEA) 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang organisasi International Energy 

Agency (IEA) dan proses bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA. Dalam 

pembahasan ini akan dipaparkan tentang sejarah International Energy Agency 

(IEA), kelembagaan International Energy Agency, kerjasama Indonesia dengan 

IEA, tahap-tahap bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA, dan konsekuensi 

bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA. 

2.1 Sejarah International Energy Agency (IEA) 

Perang Arab-Israel pada tahun 1973 menimbul berbagai respon, salah 

satunya adalah embargo yang dilakukan oleh negara-negara Arab anggota OPEC 

yang merupakan negara-negara penghasil minyak dunia. 1  Embargonya ialah 

melakukan pebatasan dalam produksi minyak dan melarang adanya aktivitas 

eksport petroleum kepada Amerika serikat dan sekutunya (Belanda, Portugal dan 

1  CNN, World’s top oil producers, diakses dalam 

http://money.cnn.com/interactive/news/economy/worlds-biggest-oil-producers/, (9/01/ 2017) 

http://money.cnn.com/interactive/news/economy/worlds-biggest-oil-producers/
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Afrika Selatan) karena membantu Israel. Hal ini menimbulkan dampak besar yaitu 

tingginya harga dan kemacetan pada aktivitas impor minyak dunia.2 

Terjadinya lonjakan harga minyak hingga menembus level tertinggi dalam 

sejarah, menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara industri besar akan 

kelansungan industrinya. Ketergantungan negara-negara industri pada pasokan 

minyak dan munculnya kekuatan ekonomi baru dunia dari negara-negara 

penghasil minyak. Mereka menyadari sangat bergantungnya pada impor pasokan 

minyak selama ini dan besarnya dampak krisis yang dirasakan. Perlunya solusi 

untuk mencegah atau meminimalisir dampak pada krisis seperti ini di masa 

mendatang. Solusi yang dirasa tepat untuk itu adalah membentuk sebuah sistem 

institusional baru yang dapat menangani permasalahan seperti ini. Diperlukannya 

rasa tanggung jawab bagi setiap negara yang bergabung, dimana permasalahan 

yang timbul akibat dari tindakan mereka merupakan gagasan utama untuk 

membentu sebuah institusi ini.Sehingga dalam megatasi atau mengendalikan 

situasi di masa mendatang mereka dapat menemukan pemecahannya dari mereka 

sendiri.3 

Negara-negara terdorong untuk mengambil langkah cepat, tepat, dan 

inovasi dengan diciptakannya kerjasama industri internasional. Agar upaya yang 

dilakukan lebih efektif, negara-negara industri utama dari Amerika Selatan, Eropa 

Barat, dan negara timur yang telah tergabung dalam OECD harus bergabung 

                                                           
2  Oil Embargo, 1973–1974, diakses dalam https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-

embargo, (9/01/2017) 
3 Richard Scott, 1994, THE HISTORY OF THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 

THE FIRST TWENTY YEARS; VOLUME I ORIGINS AND STRUCTURES OF THE IEA, diakses 

dalam  https://www.iea.org/media/aboutus/1ieahistory.pdf, (02/01/2017),  hal.19.  

https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo
https://www.iea.org/media/aboutus/1ieahistory.pdf
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dalam sebuah badan energi baru untuk saling menguatkan. Badan energi baru 

tersebut adalah International Energy Agency, dimana menjadi wadah untuk 

menciptakan ketahanan energi di masa mendatang termasuk berbagi sistem dalam 

keadaan darurat minyak dan manajemen optimal permasalahan kebijakan energi 

yang telah menimbulkan krisis.4 

Pada 18 November 1974 ditandatanggani kesepakatan pembentukan IEA 

yang berjudul “Agreement on an International Energy Program (I.E.P)” oleh 

Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Luxemburg, 

Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Didalam 

I.E.P Agreement ditetapkan beberapa ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam 

berbagi sistem darurat minyak dan unsur-unsur badan lainnya, dan kerangka kerja 

dalam kerjasama nantinya. 5  Dalam kesepakatan I.E.P dituliskan tujuan-tujuan 

utama pembentukan IEA diantaranya adalah upaya untuk mengatasi ganguan 

pasokan minyak dimasa mendatang, mempromosikan kebijakan energi secara 

global dan pengembangan sumber energi baru terbarukan yang ramah 

lingkungan.6 Pada pertemuan di Paris, Perancis tersebut juga dipilihnya pimpinan 

untuk IEA nantinya, dimana Ulf Lantzke ditunjuk sebagai direktur eksekutif IEA.7 

 

2.2 Kelembagaan International Energy Agency 

                                                           
4Ibid,hal. 20 
5Ibid. 
6  International Energy Agency, International Energy Agency, diakses dalam 

https://www.iea.org/about/ (29/11/2016) 
7  Diakses dalam https://www.flickr.com/photos/international-energy-

agency/15611813321/in/photostream/ (09/01/2017) 

https://www.iea.org/about/
https://www.flickr.com/photos/international-energy-agency/15611813321/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/international-energy-agency/15611813321/in/photostream/
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IEA mengalami perkembang sejak awal dibentuknya selama beberpa 

dekade. IEA memberikan statistik yang dapat dipercaya dan analisis energi global 

tidak hanya bagi anggotanya saja namun juga bukan anggota IEA yang menjadi 

mitra kerjasamanya. IEA dalam aktivitas organisasinya berfokus pada isu 

ketahanan energi, upaya pembangunan ekonomi, menciptakan kesadaran 

lingkungan, dan melibatkan seluruh dunia dalam aktivitasnya. IEA adalah sebuah 

organisasi independen dan otonom yang berdiri pada 18 Novemmber 1974 dan 

juga bagian dari kerangka kerja OECD, dimana misinya adalah untuk memastikan 

ketersediaan energi yang dapat diandalkan, bersih dan terjangkau bagi para 

anggotanya dan lainnya. 8 

Untuk mencapai tujuannya IEA perlu melakukan tindakan-tindakan 

yangmana akan berguna untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya. Dengan 

cara mempromosikan kebijakan energi yang berguna untuk meningkatkan 

perekonomian serta ramah lingkungan, yang didukungdengan analisis data dan 

teknologi energi terbaru demi mengatasi gangguan energi di masa mendatang. 

Tidak hanya berkerjasama dengan anggotanya saja tetapi bekerjama secara global 

dengan aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam bidang energi sehingga 

dampak bisa dirasakan  secara luas.  9 

IEA dipimpin oleh seorang eksekutif direktur dibantu oleh wakil direktur 

eksekutif dalam menjalankan organisasi. Eksekutif direktur dipilih dan diawasi 

kinerjanya oleh dewan pengurus. Eksekutif direktur harus memiliki pengetahuan 

                                                           
8Ibid. 
9 International Energy Agency, Indonesia 2015; Ringkasan Pelaksanaan, diakses dalam 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2015/Indonesia2015SUM_bahasa.pdf (03/01/2017), hal. 2. 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2015/Indonesia2015SUM_bahasa.pdf
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politik yang luas, bisa menganalisi, dan mempunyai tanggung jawab dalam 

beroperasinya organisasi. 10  Sedangkan dewan pengurus merupakan kumpulan 

para menteri energi atau perwakilan negara anggota yang bertugas membuat 

keputusan utama dalam IEA termasuk persetujuan program kerja dan anggaran. 

Dimana setiap keputusan hasil pertemuan dewan pengurus bersifat mengikat bagi 

setiap negara anggotanya. 11 Untuk aktivitas organisasinya IEA didanai oleh 

anggotanya dan pendapatan dari hasil publikasi yang dilakukan. Pendapatan 

publikasi menyumbang seperlima dari anggaran tahunan IEA, serta adanya 

tambahan sumbangan sukarela dari negara-negara ataupun para pemangku 

kepentingan yang telah disetujui oleh dewan pengurus IEA. IEA juga menerima 

sumbangan dana dari pihak swasta. Anggaran dan biaya program kerja IEA 

ditetapkan setiap dua tahun sekali oleh negara-negara anggota dan diperiksa oleh 

lembaga keuangan yang ditunjuk oleh dewan OECD. IEA beroperasi berdasarkan 

kerangka kerja OECD termasuk dalam mengatur keuangan organisasinya. 12 

 

2.2.1 Anggota IEA 

Saat ini anggota IEA sendiri sudah mencapai 29 negara semenjak didirikan 

pada tahun 1974. Untuk menjadi negara anggota IEA, sebuah negara juga harus 

                                                           

10 International Energy Agency, Executive management, diakses dalam 

http://www.iea.org/about/faqs/executivemanagement/ (09/01/2017) 

11 International Energy Agency, Organisation and structure, diakses dalam 

http://www.iea.org/about/faqs/organisationandstructure/ (09/01/2017)  
12Ibid. 

http://www.iea.org/about/faqs/executivemanagement/
http://www.iea.org/about/faqs/organisationandstructure/
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merupakan anggota dari Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). Namun tidak semua anggota OECD bisa menjadi anggota 

IEA, Chili, Islandia, Israel, Mexico dan Slovenia walaupun anggota OECD namun 

bukan anggota IEA. Sampai saat ini Chili dan Mexico masih berstatus sebagai 

kandidat calon anggota IEA. 13  Terdapat beberapa proses dalam menentukan 

sebuah negara berhak atau tidak menjadi calon anggota IEA. Selama menjadi 

negara kandidat akan berkerjasama dengan IEA dan keputusan akhir berada pada 

dewan pengurus IEA.  

Untuk menjadi anggota IEA sendiri tentunya mempunyai persyaratan 

tersendiri, berikut persyaratan yang harus dimiliki negara kandidat: sebagai negara 

net oil importer; memiliki program pembatasan kebutuhan untuk mengurangi 

konsumsi minyak nasional hingga 10%; mempunyai undang-undang dan 

organisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan Coordinated Emergency 

Response Mechanism (CERM) dan berbasis nasional, dan; serta memiliki undang-

undang dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua minyak 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bawah yurisdiksi melaporkan 

informasi yang diperlukan. 14 

IEA memberikan berbagai kemudahan bagi anggota untuk terciptanya 

keterjangkauan, keandaalan, dan keberlanjutan energi nasional masing-masing 

                                                           

13 International Energy Agency, Member Countries, diakses dalam 

https://www.iea.org/countries/membercountries/ (03/01/2017)  

14 International Energy Agency, Membership, diakses dalam 

http://www.iea.org/about/faqs/membership/ (09/01/2017) 

https://www.iea.org/countries/membercountries/
http://www.iea.org/about/faqs/membership/
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anggota. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian laporan berupa publikasi 

seperti analisis kebijakan dan laporan pasar energi; pelatihan-pelatihan seperti 

mekanisme ketahanan energi; dan lokakarya teknologi serta mekanisme 

termutahir dibidang energi yang didasarkan pada kebutuhan sektor energi 

anggotanya. Serta menjadi penghubungan antar sesama anggota IEA dalam 

menjalin kerjasama energi terutama pengembangan energi bersih di dunia.15  

2.2.2 Non Anggota  

Untuk menumbuhkan perekonomian, mengatasi isu-isu lingkungan dan 

meningkatkan pasar energi global IEA perlu menjalin hubungan tidak hanya antar 

negara anggotanya, namun juga non negara, industri-industri, organisasi 

internasional lain dan banyak lainnya. IEA telah lama menjalin kerjasama dengan 

beberapa negara ekonomi berkembang seperti Brazil, Tiongkok, India, Mexico, 

Rusia dan Afrika Selatan. Tidak hanya itu IEA juga menjalin kemitraan kerja 

dengan negara-negara lain dari Laut Hitam dan Kawasan Kaspia seperti kerjasama 

dengan negara-negara dari Timur Tengah dan Afrika Utara. 16 

2.2.3 Asosiasi 

Sejak tahun 2015 sejumlah negara mulai bergabung dalam asosiasi IEA, 

Indonesia, Thailand, dan Tiongkok bergabung pada bulan November 2015. 

Setahun setelahnya Singapura ikut bergabung sebagai anggota asosiasi pada bulan 

                                                           
15 International Energy Agency, Ourmission, diakses dalam https://www.iea.org/about/ourmission/ 

(30/05/2017) 

16 International Energy Agency, Non-member Countries, diakses dalam 

https://www.iea.org/countries/non-membercountries/ (03/01/2017) 

https://www.iea.org/about/ourmission/
https://www.iea.org/countries/non-membercountries/
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Oktober 2016 serta Moroko pada bulan November 2016. Makna asosiasi yang 

dibentuk tahun 2015 tersebut dijelaskan dalam kesepakatan Joint Ministerial 

Declaration of Association pada paragraf 5 sebagai berikut: 

“Association is a non-binding and progressive relationship that will 

have an evolving nature and that will serve as a basis for higher levels 

of mutual co-operation in the future. We will continue to work 

together to this end under this strengthened institutional tie.”17 

 

Dari penjelasan diatas asosiasi diartikan sebagai upaya untuk 

memperdalam kerjasama antara negara non anggota dengan IEA berdasarkan 

hubungan yang telah dijalin sebelumnya. Serta adanya kerjasama yang 

dilandaskan kepentingan bersama dan diharapkan berlangsung secara terus 

dikedepannya. Dalam asosiasi disepakati beberapa poin antara IEA dan anggota 

asosiasi, dimana akan adanya konsultasi dimasa mendatang antara IEA dan 

anggota asosiasi untuk meningkatkan aktivitas asosiasi demi kepentingan masing-

masing pihak dengan kondisi dan persyaratan yang telah disetujui bersama-

sama.18 

Anggota asosiasi mendapatkan bantuan berupa sejumlah kesepakatan yang 

dilakukan antara IEA dan negara tersebut menyangkut kerjasama yang diinginkan 

dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun adanya prioritas lebih untuk 

menjalin kerjasama dibadingkan hanya berstatus sebagai negara non anggota. 

                                                           
17 International Energy Agency, Joint Ministerial Declaration on the occasion of the 2015 IEA 

Ministerial meeting expressing the Activation of Association, diakses dalam 

https://www.iea.org/media/news/2015/press/IEA_Association.pdf (13/03/2017) 

18  International Energy Agency, Association, diakses dalam 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/ (09/02/2017) 

https://www.iea.org/media/news/2015/press/IEA_Association.pdf
https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/
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Salah satunya bentuk kerjasama adalah pemberian analisis kebijakan energi bagi 

anggota asosiasi yang telah menjalin kerjasama. 19 

 

2.3 Kerjasama Indonesia Dengan IEA 

 Hubungan IEA dan Indonesia terjalin melalui kerjasama yang dilakukan 

oleh keduannya, dimana kerjasama yang disepakati meliputi tiga bentuk yaitu; 

workshop, penerbitan publikasi dan pertemuan tingkat tinggi. Tidak hanya itu 

Indonesia sebagai partner IEA juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 

berbagai pelatihan khusus yang diselengarakan oleh IEA sebagai bentuk 

kesepakatan kerjasama keduanya.  

Hubungan Indonesia dan IEA bermula dari dialog pertama antara 

Indonesia dan IEA pada tanggal 10 Juli 2006 di Jakarta, Indonesia. IEA 

melakukan kunjungannya dalam acara penandatanganan kerjasama antara 

Departemen ESDM dan IEA. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama IEA 

untuk membantu Indonesia dalam mengkaji kebijakan energi nasionalnya dan 

memberikan rekomendasi “international best practice” terhadap pengembangan 

kebijakan energi kedepannya. Yangmana kerjasama ini mempunyai tujuan untuk 

memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan energi nasional 

Indonesia serta dalam implementasinya. Penandatanganan kerjasama ini 

dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM, Dr. Sukma Saleh 

Hasibuan dan Wakil Direktur Eksekutif IEA, Mr. William C. Ramsey. Untuk 

                                                           
19 Ibid.  
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melakukan kajian tentang kebijakan energi Indonesia, IEA akan menggunakan 

metodologi “In-depth Energy Policy Review Program” sudah diterapkan di 

beberapa negara Asia seperti Tiongkok dan India.20 

Pada tanggal 18 April 2008 Departemen ESDM mengirimkan 

perwakilannya Nenny Sri Utami yang menjabat sebagai Kepala Badan Litbang ke 

kantor pusat IEA di Paris, Prancis.Dalam pertemuan itu perwakilan Indonesia 

bertemu dengan William. C. Ramsay yang menjabat sebagai Wakil Direktur 

Eksekutif IEA dengan tujuan untuk mengutarakan keingininan Indonesia dalam 

menjalin kerjasama di kemudian hari dengan IEA. Perwakilan Indonesia 

menjelaskan mengenai keadaan sektor energi nasional yang memburuk karena 

pengaruh tingginya harga minyak dunia dan terlebih lagi terus meningkatnya 

subsidi energi yang harus ditanggung Indonesia. Indonesia berupaya melakukan 

upaya-upaya menekan pemakaian energi yang dinilai boros, salah satunya dengan 

mengurangi subsidi BBM dan menggantinya dengan alternatif lain seperti LPG 

yang dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan. Hasil dari pertemuan tersebut 

IEA menyatakan keinginannya untuk membantu dan bererjasama dengan 

Indonesia dalam beberapa bidang seperti peningkatan SDM, penyempuraan 

kebijakan energi dan pertukaran data serta informasi di kedepannya.21 

                                                           

20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditandatangani, Kerjasama DESDM-IEA, 

diakses dalam http://www2.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/834-ditandatangani-kerjasama-

desdm-iea.html (08/12/2016) 

21Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DESDM-IEA Sepakat Tingkatkan Kerjasama 

Energi, diakses dalam http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1662-desdm-iea-sepakat-

tingkatkan-kerjasama-energi.html (08/12/2016) 

http://www2.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/834-ditandatangani-kerjasama-desdm-iea.html
http://www2.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/834-ditandatangani-kerjasama-desdm-iea.html
http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1662-desdm-iea-sepakat-tingkatkan-kerjasama-energi.html
http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1662-desdm-iea-sepakat-tingkatkan-kerjasama-energi.html
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Pada tanggal 21 November 2008 Direktur Eksekutif IEA, Nobuo Tanaka 

mewakili IEA dalam penyerahan naskah “Indonesia Indepth Energy Policy 

Review (IIEPR) 2008” kepada Sekjen Dewan Energi, Nonal Novian M Thaib 

yang mewakili kementerian ESDM. IIPER merupakan hasil dari kerjasama antara 

Indonesia dan IEA sejak tahun 2006, dimana pada tahun 2007 IEA mengirimkan 

16 orang ahlinya ke Indonesia. Para ahli tersebut bertugas untuk melakukan 

pertemuan dengan pemerintah, asosiasi, LSM dan beberapa perguruan tinggi 

dalam proyek penggumpulan data dan informasi. Proyek tersebut bertujuan untuk 

mengetahui dan menelaah seberapa besar sudah terjadi peningkatan pada 

kebijakan energi yang telah berjalan di Indonesia.  IIEPR diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi para investor dalam memahami kondisi energi Indonesia saat 

itu. 22 

Pada tanggal 17 Juni 2009 Indonesia melakukan penandatanganan 

kerjasama dengan IEA dalam kunjungannya ke kantor pusat IEA di Paris, Prancis. 

Penandatanganan kerjasama bidang energi tersebut dilakukan oleh kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Bambang Dwiyanto dan Wakil Direktur Ekslusif 

IEA.23 Kerjasama yang dilakukan menyangkut beberapa topik, yang terdiri atas: 

optimalisasi pengabungan energi, termasuk energi terbarukan dan kesiapan sektor 

migas dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga di masa mendatang; 

efisiensi energi; perubahan iklim; penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; 

                                                           
22 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DESDM-IEA luncurkan Indonesia Indepth 

Energy Policy Review (IIEPR), diakses dalam http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-

umum/2128-desdm-iea-luncurkan-indonesia-indepth-energy-policy-review-iiepr-.html, 

(08/12/2016) 
23Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia dan IEA Tingkatkan Kerjasama, 

diakses dalam http://www2.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2606-indonesia-dan-iea-

tingkatkan-kerjasama.html (08/12/2016) 

http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2128-desdm-iea-luncurkan-indonesia-indepth-energy-policy-review-iiepr-.html
http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2128-desdm-iea-luncurkan-indonesia-indepth-energy-policy-review-iiepr-.html
http://www2.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2606-indonesia-dan-iea-tingkatkan-kerjasama.html
http://www2.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2606-indonesia-dan-iea-tingkatkan-kerjasama.html
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pengembangan energi, dan informasi dan statistik energi.Selain itu dalam isi 

kerjasama tersebut keduanya sepakat untuk melakukan beberapa kegiatan 

bersama-sama seperti peninjauan dan analisis berbagai kebijakan, serta 

diijinkannya perwakilan Indonesia dalam berpartisipasi di beberapa forum IEA. 24 

Pada tanggal 18 November 2009 Direktur Eksekutif IEA, Nobuo Tanaka 

dan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh meluncurkan “World Energy Outlook 

2009” di Jakarta. WEO 2009 ialah hasil penelitian IEA yang berisi tentang 

gambaran kondisi supply-demand energi dunia hingga tahun 2030. 25  Dimana 

didalamnya terdapat analisis yang telah mempertimbangkan dampak dari krisis 

keuangan global saat itu dan juga prubahan iklim yang terjadi. Serta isu-isu yang 

tengah menjadi perhatian seperti peluang dalam investasi energi yang melihat 

prospek pasar gas dunia serta kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca 

setelah tahun 2012. IEA juga melakukan analisis dan menuyusun energy outlook 

Asia Tenggara termasuk didalamnya Indonesia. 

Pada tanggal 16 sampai tanggal 17 Juni 2010 Dewan Energi Nasional 

(DEN) dan IEA bekerjasama dalam penyelenggaraan Joint-workshop yang 

bertema Establishing Policy, Legislation, Structure and Procedures for National 

Emergency Preparedness.Kegiatan workshop ini merupakan bagian dari 

pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh ESDM dan IEA pada bulan Juni 2009. 

                                                           
24 Letter of Intent between the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) the Republic of 

Indonesia and the International Energy Agency (IEA) on the Development of Energy Policy and 

Management, diakses dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/409_OI-2009-0189.pdf 

(09/01/2017), hal. 2. 

25Sutisna Prawira, Launching World Energy Outlook 2009, dalam http://www.esdm.go.id/siaran-

pers/55-siaran-pers/2986-launching-world-energy-outlook-2009.html (08/12/2016) 

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/409_OI-2009-0189.pdf
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2986-launching-world-energy-outlook-2009.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2986-launching-world-energy-outlook-2009.html
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Acara tersebut menghadirkan pembicara dari para ahli seketariat IEA dan anggota 

IEA yang merupakan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, 

Jerman, Belanda dan Spanyol. Juga Thailand yang merupakan negara partner IEA, 

serta dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi, BP Migas, BPH Migas dan PT Pertamina 

(Persero).  Tujuan joint workshop ini antara lain untuk menggali pengalaman dari 

negara-negara maju yang telah bergabung dengan IEA, terutama pengalamannya 

dalam menanggulangi kondisi krisis dan darurat minyak dan gas bumi.26 

Pada tanggal 22 November 2010 peluncuran “World Energy Outlook 2010” 

di Jakarta dihadiri oleh Direktur Eksekutif IEA, Nobuo Tanaka dan tim IEA.WEO 

2010 ialah penelitian ke-3 hasil penelitian IEA sejak tahun 2008, WEO juga 

merupakan penelitian khusus yangmana tidak semua negara mendapatkannya dari 

IEA tanpa kerjasama terlebih dahulu. Dengan diluncurkannya WEO 2010 

diharapkan Indonesia dapat menempatkan posisinya dalam pasar global dan 

membantu Indonesia mempersiapkan diri menghadapi tantangan pengembangan 

energi di masa mendatang.27 

Pada tanggal 15 November 2011 Kementerian ESDM dan IEA melakukan 

peluncuran “World Energy Outlook 2011” di Jakarta.Acara tersebut juga diisi 

seminar yang bertemakan Ketahanan Energi, terdapat tiga topik utama dalam 

seminar kali ini yaitu: Efisiensi dan Konservasi Energi, Prosedur Kesiapan 

                                                           
26 Sutisna Prawira, Joint Workshop DEN-IEA, diakses dalam http://www.esdm.go.id/siaran-

pers/55-siaran-pers/3483-joint-workshop-den-iea.html (08/12/2016) 

27 Sutisna Prawira, Peluncuran World Energy Outlook (WEO) 2010, diakses dalam 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3895-peluncuran-world-energy-outlook-weo-

2010.html (08/12/2016) 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3483-joint-workshop-den-iea.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3483-joint-workshop-den-iea.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3895-peluncuran-world-energy-outlook-weo-2010.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3895-peluncuran-world-energy-outlook-weo-2010.html
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Darurat Energi Nasional dan Penerapan Carbon Capture Storage di Indonesia. 

WEO 2011 diharapkan terutama bagi Indonesia dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi penentuan kebijakan energi kedepannnya.28 

Pada tanggal 17 Februari 2015 Menteri ESDM, Sudirman Said 

meluncurkan buku kedua IIPER yang berjudul “The 2015 In-Depth Review Of 

Indonesia’s Energy Policies (The 2nd IDR)” di Jakarta.Buku pertama sebelumnya 

telah diluncurkan pada tahun 2008. Buku ini berfokus pada pertumbuhan 

supplyanddemand atas energi dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang 

berkaitan dengan target Indonesia tentang perubahan iklim dunia. IEA menuliskan 

dalam bukunya tentang tantangan utama Indonesia merupakan subsidi energi 

sendiri yangmana menghambat pengembangan sektor energi. Kebijakan Indonesia 

untuk menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dan mengantikanna dengan bahan 

bakar lainnya dinilai sebagai kemajuan yang berarti. Kebijakan tersebut sesuai 

dengan target Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada 

tahun 2025 sebesar 23%. Tidak hanya membahas tentang pengembangan energi 

terbarukan pada buku tersebut juga membahas keberlangsungan sektor 

pertambangan batubara kedepannya dan pengembangan pasar gas alam dalam 

negeri yang lebih transparan dan fleksibel. Untuk itu Indonesia dituntut 

melakukan reformasi dalam anggaran dan subsidinya agar dapat menjadi contoh 

pasar global serta merencanakan pembangunan jangka panjang infrastruktur gas 

                                                           
28 Susyanto, Peluncuran World Energy Outlook (WEO) 2011, diakses dalam 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5155-peluncuran-world-energy-outlook-weo-

2011.html (08/12/2016) 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5155-peluncuran-world-energy-outlook-weo-2011.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5155-peluncuran-world-energy-outlook-weo-2011.html
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alam yang lebih terintergrasi lagi. Pembentukan badan independen yang bertugas 

memantau dan mengkoordinasi sektor hilir juga sangat penting. 29 

 

2.4 Tahap-tahap Bergabungnya Indonesia Dalam Asosiasi IEA 

2.4.1 Ketertarikan Indonesia Terhadap IEA 

IEA dan Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 2006, 

dimana dalam kerjasama yang telah dilakukan keduanya untuk mengatasi 

permasalahan energi di Indonesia. IEA membantu dalam memberikan pandangan 

tentang bagaimana menguatkan sektor energi Indonesia melalui kebijakan-

kebijakan politik yang akan dikeluarkan Indonesia kelak. IEA juga memberikan 

peluang bagi Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

IEA seperti pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting yang diadakan 

setiap 2 tahun sekali tersebut di Paris, Perancis.  

Pada awal prosesnya pembentukan asosiasi bermula dari keinginan enam 

negara patner termasuk Indonesia dan IEA untuk meningkatkan hubungan yang 

lebih erat dalam kerjasama kedepannya dari sebelumnya pada tahun 2013. Isu 

pembentukan Asosiasi IEA pertama kali dibahas dalam pertemuan para menteri 

IEA tahun 2013. Pertemuan setiap dua tahun ini dilakukan di Paris, Perancis dari 

                                                           
29  Saleh Abdurrahman, Menteri ESDM Luncurkan The 2015 In-Depth Review Of Indonesia’s 

Energy Policies, diakses dalam http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7120-menteri-

esdm-luncurkan-the-2015-in-depth-review-of-indonesias-energy-policies.html (08/12/2016) 

http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7120-menteri-esdm-luncurkan-the-2015-in-depth-review-of-indonesias-energy-policies.html
http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7120-menteri-esdm-luncurkan-the-2015-in-depth-review-of-indonesias-energy-policies.html
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tanggal 19 November hingga 20 November 2013.30  Pertemuan ini merupakan 

pertemuan kedua kalinya Indonesia menghadiri pertemuan tersebut sebelumnya 

tahun 2011, keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dan 

IEA untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi IEA sendiri.  

Pada hari pertemuan tingkat menteri IEA terakhir tanggal 20 November 

2013 Indonesia bersama Brazil, Tiongkok, India, Rusia dan Afrika Selatan untuk 

pertama kalinya menyatakan keinginannya bersama pada kesempatan itu. 

Keinginan tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama yang lebih kuat dengan 

IEA di masa mendatang. Keinginan tersebut di terima dalam bentuk proposal 

inisiatif asosiasi bersama yang disepakati, serta disetujui oleh IEA yang ditandai 

dengan pembuatan naskah deklarasi bersama mengenai asosiasi (Joint 

Declaration on Association). 31 Deklarasi bersama antara enam negara dan IEA 

merupakan bentuk penyampaian kepentingan bersama yang diupayakan dengan 

pembentukan sebuah asosiasi. Kerjasama antara enam negara dan IEA yang 

dilandaskan pada kesamaan pemahaman akan tantangan energi global dan adanya 

kebutuhan bersama dalam pencarian solusi mengenai ketahanan energi yang harus 

dilakukan oleh negara produsen, negara konsumen dan negara transit. Juga 

melihat pada pengalaman hubungan kerjasama antara IEA dan negara patner yang 

terjadi hingga saat itu.  

                                                           

30International Energy Agency, “IEA, key emerging economies announce mutual interest to pursue 

enhanced co-operation”, dalam https://www.iea.org/newsroom/news/2013/november/iea-key-

emerging-economies-mutual-interest-to-pursue-enhanced-co-operation.html, 15 Desember 2016 
31Ibid. 

https://www.iea.org/newsroom/news/2013/november/iea-key-emerging-economies-mutual-interest-to-pursue-enhanced-co-operation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2013/november/iea-key-emerging-economies-mutual-interest-to-pursue-enhanced-co-operation.html
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Dalam pembuatan naskah deklarasi bersama dimasukan poin-poin utama 

kerjasama yang akan dilakukan saat terbentuknya Asosiasi, telah disepakati oleh 

IEA dan keenam negara tersebut. Poin-poin utama tersebut antara lain yaitu: 

keikutsertaan negara mitra/asosiasi pada pertemuan-pertemun IEA dan saling 

bertukar informasi mengenai sektor energi.32 

2.4.2 Tawaran IEA Dan Respon Indonesia Mengenai Asosiasi IEA 

Setelah 2 tahun semenjak disepakatinya deklarasi bersama pembentukan 

Asosiasi dengan IEA antara beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2013, 

pada tahun 2015 keinginan Indonesia tersebut membuahkan hasil. IEA yang 

diwakili oleh Eksekutif Direkturnya, Fatih Birol bertemu dengan perwakilan 

Indonesia yaitu menteri ESDM, Sudirman Said untuk membahas mengenai 

masuknya Indonesia dalam Asosiasi IEA. Pertemuan tersebut berlangsung secara 

tertutup antara IEA dan Indonesia disela-sela pertemuan G20 pada tanggal 2 

Oktober 2015 di Istanbul, Turki. IEA menjadi tamu dalam memberikan presentasi 

mengenai efesiensi energi termasuk mengenai pengembangan energi terbarukan.33 

Pada pertemuan G20 tahun 2015 juga merupakan pertama kalinya pula 

                                                           
32  IEA, JOINT DECLARATION BY THE IEA AND BRAZIL, CHINA, INDIA, INDONESIA, 

RUSSIA AND SOUTH AFRICA ON THE OCCASION OF THE 2013 IEA MINISTERIAL 

MEETING EXPRESSING MUTUAL INTEREST IN PURSUING AN ASSOCIATION, dikases 

dalam https://www.iea.org/media/ministerialpublic/2013/jointdeclaration.pdf (15/12/2016) 

33  IEA, IEA Contributions to G20 2015, diakses dalam 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/co-

operationwithkeyinternationalfora/g20/ieacontributiontog20energyministerial2015/ (09/02/2017) 

https://www.iea.org/media/ministerialpublic/2013/jointdeclaration.pdf
https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/co-operationwithkeyinternationalfora/g20/ieacontributiontog20energyministerial2015/
https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/co-operationwithkeyinternationalfora/g20/ieacontributiontog20energyministerial2015/
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diadakannya pertemuan tingkat menteri energi anggota G20 yang dihadiri para 

menteri energi negara G20.34 

Pada pertemuan tertutup antara IEA dan Indonesia, IEA menyampaikan 

tawaran secara langsung kepada Indonesia untuk masuk kedalam Asosiasi IEA 

yang disampaikan oleh eksekutif direktur kepada menteri ESDM Indonesia. 

Eksekutif direktur juga menyampaikan adanya dukungan dari anggota-anggota 

IEA inilah yang menjadi alasan diterimanya keinginan Indonesia untuk 

memperdalam kerjasama dengan IEA, mengingat hubungan kedunya yang sudah 

lama terjalin dan banyaknya kerjasama yang telah terjalin antar keduanya. 35 

Eksekutif direktur IEA juga menambahkan tidak hanya Indonesia tetapi beberapa 

negara lain juga akan menjadi bagian dari Asosiasi IEA yaitu Tiongkok, India, 

Brazil, Afrika Selatan dan Rusia. Dimana Negara-negara tersebut akan 

diumumkan menjadi negara asosiasi IEA saat pertemuan tingkat menteri IEA 

pada bulan November 2015.  

Tentu saja hal ini mendapat respon positif oleh Indonesia dimana tawaran 

IEA tersebut merupakan keinginan Indonesia yang telah dikemukakan pada tahun 

2013 sebelumnya. Indonesia sedang mengupayakan pemanfaatan energi 

                                                           

34 G20 Energy Ministers agreed on Inclusive Energy Collaboration and G20 Energy Access Action 

Plan in their first ever meeting in Istanbul, diakses dalam http://g20.org.tr/g20-energy-ministers-

agreed-on-inclusive-energy-collaboration-and-g20-energy-access-%E2%80%8Baction-plan-in-

their-first-ever-meeting-in-istanbul/ (09/02/2017) 

35 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur IEA, Fatih Birol Tawari Indonesia 

Jadi Anggota IEA, diakses dalam http://www2.esdm.go.id/berita/37-umum/7740-direktur-iea-

fatih-birol-tawari-indonesia-jadi-anggota-iea.html (08/12/2016) 

http://g20.org.tr/g20-energy-ministers-agreed-on-inclusive-energy-collaboration-and-g20-energy-access-%E2%80%8Baction-plan-in-their-first-ever-meeting-in-istanbul/
http://g20.org.tr/g20-energy-ministers-agreed-on-inclusive-energy-collaboration-and-g20-energy-access-%E2%80%8Baction-plan-in-their-first-ever-meeting-in-istanbul/
http://g20.org.tr/g20-energy-ministers-agreed-on-inclusive-energy-collaboration-and-g20-energy-access-%E2%80%8Baction-plan-in-their-first-ever-meeting-in-istanbul/
http://www2.esdm.go.id/berita/37-umum/7740-direktur-iea-fatih-birol-tawari-indonesia-jadi-anggota-iea.html
http://www2.esdm.go.id/berita/37-umum/7740-direktur-iea-fatih-birol-tawari-indonesia-jadi-anggota-iea.html
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terbarukan agar terjadinya peningkatan hingga 23% pada tahun 2025. 36  Juga 

sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan akan energi fosil sendiri dengan 

melakukan sejumlah kebijakan energi termasuk memperdalam kerjasama dengan 

IEA ini. Menteri ESDM Indonesia menyampaikan bahwa dengan dergabungya 

Indonesia dalam Asosiasi IEA akan ikut membantu dalam peningkatan kerjasama 

di sektor energi global, terutama menyangkut energi bersih, baru dan terbarukan. 

Serta dalam pertemuan antara keduanya Indonesia juga menyampaikan 

keinginannya untuk mendapatkan dukungan IEA sebagai organisasi internasional 

dalam program pengembangan Centre of Excellence, akan dijadikan sebagai pusat 

pengembangan energi baru terbarukan Indonesia di Bali nantinya. IEA pun 

menyetujui akan memberikan dukungannya dalam program Indonesia tersebut. 37 

2.4.3 Bukti Bergabungnya Indonesia Dalam Asosiasi IEA 

Pada pertemuan para menteri IEA tahun 2015 bulan November perwakilan 

dari negara-negara bukan anggota IEA diperbolehkan untuk menghadiri seluruh 

kegiatan dalam pertemuan tersebut. Selama 2 hari dari tanggal 17 sampai 18 

pertemuan tersebut hanya terbatas bagi para anggota IEA saja, namun negara-

negara bukan anggota IEA diberikan ijin untuk menghadiri seluruh sesi kegiatan 

pertemuan tersebut. Negara-negara bukan anggota yang mendapatkan undangan 

                                                           

36  Ferial, Presiden Janjikan Insetif Pengembangan Energi Baru Terbarukan, diakses dalam 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/07/08/899/presiden.janjikan.insetif.pengembangan.energi.baru.t

erbarukan (09/02/2017) 
37 Esti Widyasari, “Indonesia Ditawari Jadi Anggota International Energy Agency”, dalam 

http://www.tambang.co.id/indonesia-ditawari-jadi-anggota-international-energy-agency-8088/, 10 

Januari 2017 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/07/08/899/presiden.janjikan.insetif.pengembangan.energi.baru.terbarukan
http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/07/08/899/presiden.janjikan.insetif.pengembangan.energi.baru.terbarukan
http://www.tambang.co.id/indonesia-ditawari-jadi-anggota-international-energy-agency-8088/


 
 

46 
 

untuk menghadiri pertemuan para menteri tersebut ialah Brazil, Chili, Tiongkok, 

Indonesia, Mexico, Afrika Selatan dan Thailand.38 

Pertemuan yang diadakan di Prancis ini bukan merupakan pertemuan 

pertama Indonesia di undang oleh IEA, sebab sejak tahun 2011 Indonesia sudah 

diundang untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuaan penting IEA yang diadakan 

2 tahun sekali ini. Pertemuan tingkat menteri IEA atau ministerial meeting yang 

diadakan setiap dua tahun sekali dan berlangsung selama 2 hari ini bukanlah 

pertemuan terbuka, melainkan hanya pihak-pihak tertentu yang dapat 

menghadarinya. Untuk menghadiri pertemuan para menteri IEA dibutuhkan 

undangan resmi dari IEA sendiri bagi selain anggota-anggota IEA. Sejak tahun 

2001 IEA telah memperbolehkan perwakilan dari negara-negara bukan anggota 

untuk menghadiri pertemuan tersebut.  

Indonesia secara resmi menggumumkan keikutsertaannya dalam Asosiasi 

IEA dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Indonesia 

Sudirman Said di Istana Kepresidenan yaitu "Kita masuk ke dalam kelompok 

yang disebut sebagai associate member bersama dengan China, Meksiko, dan 

Chili", pernyataan tersebut disampaikan kepada pers pada tanggal 20 November 

2015. 39  Adanya pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia telah 

bergabung dalam asosiasi IEA sebagai negara asosiasi. Pengumuman tersebut 

merupakan siaran pers lanjutan dari hasil pertemuan yang diikuti Indonesia pada 

                                                           
38 International Energy Agency, “Ministerial Meeting”, dalam 

https://www.iea.org/about/faqs/ministerialmeetings/, 7 Desember  2016 

39 Nicko Yoga Permana, “Indonesia Resmi Gabung Di IEA”, dalam 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.ieag, 7 Desember 2016 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.ieag
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tanggal 17 dan 18 November 2015 di Paris, Perancis, dimana terjadi pertemuan 

tingkat menteri anggota IEA dan Indonesia di undang untuk turut hadir. Pada hari 

rabu tanggal 18 November 2015 IEA memberikan keputusan dalam menerima 

keinginan Tiongkok dan Indonesia untuk mengaktifkan status keduanya sebagai 

negara-negara asosiasi IEA. 40  

 

2.5 Konsekuensi bergabungnya Indonesia Dalam Asosiasi IEA 

Bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA tentunya mempunyai tujuan 

tersendiri bagi Indonesia di masa mendatang. Adanya keuntungan yang diberikan 

IEA bagi anggota asosiasi dalam beberapa ruang lingkup kerjasama yang terdapat 

pada kesepakatan Joint Ministerial Declaration on the occasion of the 2015 IEA 

Ministerial meeting expressing the Activation of Association. Ruang lingkup 

kerjasama diantaranya seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1 yaitu energy 

data and statistics, energy policies, dan Energy Technology Network, 

Implementing Agreements and others. Adanya pemerioritasan yang diberikan 

oleh IEA serta lebih luasnya ruang lingkup kerjasama membuat Indonesia 

memilih bergabung dalam Asosiasi IEA dibandingkan hanya berstatus sebagai 

                                                           

40 International Energy Agency, “Energy ministers set course for new era at IEA”, dalam 

http://www.iea.org/newsroom/news/2015/november/energy-ministers-set-course-for-new-era-at-

iea-.html, 7 Desember 2016 

http://www.iea.org/newsroom/news/2015/november/energy-ministers-set-course-for-new-era-at-iea-.html
http://www.iea.org/newsroom/news/2015/november/energy-ministers-set-course-for-new-era-at-iea-.html
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negara non anggota. Keuntungan tersebut dijelaskan dalam kesepakatan asosiasi 

yang disepakati pada tanggal 18 November 2015.41 

Kesepakatan yang diberikan oleh IEA merupakan keuntungan bagi 

Indonesia dalam meningkatkan sektor energinya dimasa mendatang untuk 

menciptakan energi bersih yang berasal dari pemanfaatan sumber energi baru 

terbarukannya, dimana saat ini Indonesia masih berada sangat bergantung pada 

pengunaan energi fosilnya dan masih minimnya pemanfaatan dalam energi baru 

terbarukannya. 42 

Dalam nota kesepakatan yang terdapat pada Lampiran 1 berjudul Joint 

Ministerial Declaration on the occasion of the 2015 IEA Ministerial meeting 

expressing the Activation of Association tersebut berisi beberapa poin mengenai 

asosiasi. Salah satu isi dari kesepakatan tersebut memuat hal-hal yang akan 

diberikan oleh IEA kepada negara-negara Asosiasi IEA, dengan batasan waktu 

kesepakatan tersebut berlangsung sejak tanggal di aktifkan atau dibentuknya 

Asosiasi IEA hingga pertemuan tingkal menteri IEA pada tahun 2017.43 Untuk 

Indonesia sendiri beberapa kesepakatan-kesepakatan yang diberikan IEA kepada 

negara asosiasi akan berguna dalam proses pencapaian kepentingan nasionalnya. 

Kesepakatan yang berguna bagi Indonesia adalah kerjasama dalam area penguatan 

hubungan institusi, dimana menyangkut pemberian dukungan oleh IEA pusat 

                                                           
41  International Energy Agency, “About Association”, dalam 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/, 10 Januari 2017 

42  Nicko Yoga Permana, “Indonesia Resmi Gabung Di IEA”, dalam 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.iea, 9 Februari 2017 
43 “IEA Association”, dalam http://www.iea.org/media/news/2015/press/IEA_Association.pdf, 7 

April 2016, hal. 3 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/
http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.iea
http://www.iea.org/media/news/2015/press/IEA_Association.pdf
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(CoE) di Bali sebagai upaya Indonesia (KESDM) untuk meningkatkan 

penyebaran teknologi energi bersih di Indonesia dan efisiensi energi dalam pasal 2 

ayat 2.1 a. Kerjasama pembentukan BCEF sendiri dilakukan oleh Indonesia dan 

IEA terdapat dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian dari keuntungan 

kesepakatan negara asosiasi. Perlunya penyebaran teknologi bersih demi 

peningkatan kapasitas energi listrik dari pembangkit listrik ebt yang akan 

mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan sosial secara menyeluruh di Indonesia.  

Bentuk kerjasama dalam penguatan instutusi Indonesia adalah adanya 

kerjasama dibidang energi baru terbarukan dan efisiensi energi antara IEA dan 

Indonesia, dimana Indonesia membutuhkan dukungan IEA dalam proyek 

pengembangan Bali Centre of Excellence. IEA dan negara asosiasi akan terus 

mengekplorasi platfrorm baru dan memunculkan platform yang akan menguatkan 

hubungan institusi dan memperluas kerjasama energi. Saat ini IEA lebih 

memfokuskan pada pemberian dukungan teknis atau sebagai penasehat pada 

institusi-institusi di negara asosiasi yang menjalankan rencana baru menyangkut 

sektor energinya.44 

Penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan IEA dalam area 

penguatan hubungan institusi pembentukan pusat energi bersih akan berguna bagi 

upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia, dimana dengan adanya bantuan 

                                                           

44  International Energy Agency, Judul artikel “About Association”, diakses dari 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/, tanggal akses 4 April 

2017 

https://www.iea.org/topics/engagementworldwide/subtopics/association/
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dari IEA dari segi informasi tentang kebijakan Indonesia di sektor energi 

bersihnya dan adanya kesamaan dalam misi mempromosikan energi bersih ke 

dunia. Tentunya dengan adanya IEA disini akan lebih menarik banyak perhatian 

pihak nasional dan internasional tentang keseriusan pengembangan sektor energi 

terutama energi bersih, baru dan terbarukan yang dilakukan oleh Indonesia. 

Adanya dukungan IEA tersebut diharapkan akan meningkatkan kerjasama global 

Indonesia sendiri yang berdampak pada masuknya investasi pada pengembangan 

PLT energi bersih, baru dan terbarukan. Pembangunan tersebut akan berguna 

dalam meningkatkan rasio eletrofikasi nasional dan juga meningkatkan kesadaran 

domestik tentang dampak pemanfaatan energi bersih bagi lingkungan. Serta 

terjalinnya kerjasama energi global dengan aktor-aktor yang memiliki 

kepentingan seupa Indonesia terkait pengembangan energi bersih, baru dan 

terbarukan dunia. 

 

2.6 Rencana Strategi Sektor Energi Indonesia Tahun 2015-2019 

Pembuatan kebijakan sektor energi Indonesia didasarkan pada Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2015-2019. Renstra tersebut berisi 

mengenai visi dan misi Indonesia, dimana sebagai panduan perencanaan masa 

mendatang yang memaparkan kondisi sektor energi Indonesia baik 5 tahun 
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terakhir dan 5 tahun mendatang serta strategi untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan dan kerangka pendanaannya. 45   

Salah satu rencana yang dibahas dalam resntra adalah peningkatan rasio 

elektrofikasi di tahun 2015 sebesar 87,35% dan pada tahun 2019 sebesar 97%. 

Untuk mendorong peningkatan pada rasio elektrofikasi dalam 5 tahun kedepan 

diperlukan strategi yaitu: pertama pembangunan pembangkit listrik sebesar 42,9 

GW yang terdiri dari 35,5 GW proyek baru dan 7,4 GW proyek yang sudah 

diberjalan sehingga kapasitas listrik tahun 2015 sebanyak 57 GW dan pada tahun 

2019 sebanyak 95 GW; kedua pembangunan transmisi rata-rata 9.000 kms per 

tahun dengan total panjang transmisi 45.000 kms selama 5 tahun. Serta adanya 

penurunan penggunaan BBM pada bauran energi pembangkit menjadi sebesar 

8,85% pada tahun 2015 sesuai APBN-P 2015 dan menjadi 2,04% pada tahun 2019 

yang digantikan dengan peningkatan bauran dari EBT. 46 

Salah satu yang dimanfaatkan dalam baran pembangki listrik adalah 

penggunaan panas bumi, direncanakan kapasitas terpasang pada tahun 2015 

sebesar 1.439 MW dan di tahun 2019 menjadi 3.195 MW. Rencana tersebut 

didukung dengan adanya PP dan Permen turunan UU No. 21/2014 tentang Panas 

Bumi yang berguna untuk meningkatkan investasi dan kepastian usaha 

pengembangan panas bumi di Indonesia. 47  Juga adanya pembatasan subsidi 

listrik tahun 2015 direncanakan sebsar Rp. 66,15 triliun sesuai APBN-P 2015 dan 

                                                           
45  RESTRA KESDM TAHUN 2015-2016, diakses dalam 

http://prokum.esdm.go.id/renstra%202015/DATA%20to%20MAIL%20NEW%20REV%20BUKU

%20RENSTRA%202015.pdf (02/06/2017), hal. ii. 
46 Ibid, hal. 90. 
47 Ibid, hal. 91. 

http://prokum.esdm.go.id/renstra%202015/DATA%20to%20MAIL%20NEW%20REV%20BUKU%20RENSTRA%202015.pdf
http://prokum.esdm.go.id/renstra%202015/DATA%20to%20MAIL%20NEW%20REV%20BUKU%20RENSTRA%202015.pdf
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menjadi Rp. 89,41 triliun pada tahun 2019. Salah satunya penurunan subsidi 

listrik dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik pada golongan tertentu. 48 

Dalam renstra terdapat tentangan Indonesia dalam pengembangan EBT yaitu 

masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan EBT dan perlu 

adanya sosialisasi yang dilakukan Indonesia.49 
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48 Ibid, hal. 95. 
49 Ibid, hal. 78. 


