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BAB  III 

KEPENTINGAN ENERGI INDONESIA BERGABUNG DALAM 

ASOSIASI IEA 

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai kepentingan energi listrik 

Indonesia bergabung dalam Asosiasi International Energy Agency (IEA) sebagai 

upaya pencapaian kepentingan nasionalnya. Kepentingan energi Indonesia 

begabung dalam Asosiasi IEA adalah untuk meningkatan rasio eletrifikasi 

nasional dengan EBT dan penguatan kebijakan energi listrik nasionalnya.  

3.1 Meningkatkan Rasio Eletrifikasi Nasional Dengan Pembangkit EBT 

3.1.1 Rasio Eletrifikasi Indonesia Sebelum Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

Untuk mengukur sejauh mana adanya keterjangkauan energi terutama 

energi listrik di suatu negara dapat dilihat dari rasio elektrifikasinya. Rasio 

elektrifikasi Indonesia hanya sebesar 88,3% di tahun 2015, sedangkan rasio 

elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah 

tangga yang ada dalam satu wilayah.1 Rasio elektrifikasi Indonesia sendiri masih

rendah jika dibandingkan negara-negara satu kawasan. Negara-negara satu 

kawasan di Asia Tenggara sendiri seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia 

memiliki rasio elektrifikasi lebih besar dibandingkan Indonesia. Rasio 

1DJK, Kementrian ESDM RI, 2016, Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2015, hal. v. 
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elektrofikasi Malaysia mencapai 99% pada tahun 2015, sedangkan rasio 

elektrofikasi Thailand dan Singapura mencapai 100% di tahun 2015. 2 

 Dari data rasio elektrifikasi diatas dapat dihitung bahwa masih banyaknya 

rumah tangga yang belum mendapat atau belum mengonsumsi energi listrik PLN 

mencapai 11,7% rumah tangga. Untuk itu perlu terjadinya peningkatan rasio 

elektrifikasi dengan melalui peningkatan kapasitas energi listrik. 

Kapasitas energi listrik dalam suatu negara berasal dari pembangkit tenaga 

listrik baik dari pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil ataupun yang 

berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar energi baru terbarukan. Di 

Indonesia sendiri pembangkit listrik berbahan bakar energi baru terbarukan masih 

rendah dalam menghasilkan kapasitas energi listrik. Kapasitas yang dihasilkan 

pada tahun 2015 hanya sebesar 8624,89 MW atau sekitar 15,53% dari total 

kapasitas energi listrik Indonesia yang sebesar 55.528,10 MW. 3  Kapasitas 

Pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan tersebut berasal dari pembangkit 

listrik panas bumi, bioenergi, surya, air, dan angin. Kapasitas energi listrik 

terbesar berasal dari pembangkit bertenaga air sebesar 5.331,85 MW, diikuti 

pembangkit bioenergi menyumbang kapasitas energi listrik sebesar 1.767,1 MW, 

panas bumi 1.438,5 MW, surya sebesar 85,02 MW, dan terakhir pembangkit 

bertenaga angin sebesar 2,42 MW. 4  Berikut ini adalah gambar diagram kapasitas 

                                                           
2 Regional Commentary: ASEAN-5 Power sectors, Edisi October 2016,  Diakses dari 
http://www.ippjournal.com/documents/reports/2016-10-25_file_28.pdf, tanggal akses 1 Mei 2017, 
hal. 6.  
3 DJK, KESDM RI, 2016, Ketenagalistrikan Tahun 2015, hal. 2. 

4 Ditjen EBTKE, LKJ Tahun 2016 Ditjen EBTKE KESDM, hal. 24. 

http://www.ippjournal.com/documents/reports/2016-10-25_file_28.pdf
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pembangkit listrik energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2015, sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 Diagram Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Indonesia Tahun 

2015 

 

Sumber: LKJ EBTKE Tahun 2016 

Salah satu PLT yang di fokuskan pembangunannya di Indonesia adalah 

PLTP. Berikut ini adalah tabel kapasitas terpasang PLTP di Indonesia tahun 2015, 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kapasitas Terpasang PLTP Di Indonesia Tahun 2015 

No. Area Kapasitas Terpasang (MW) 

1.  Kamojang 235 

2.  Lahedong 80 

3.  Sibayak 12 

4.  Gunung Salak 377 

5.  Darajat 270 

6.  Wayang Windu 227 

7.  Dieng 60 

8.  Ulubelu 110 

9.  Ulumbu 10 

10.  Mataloko 2,5 

11.  Patuha 55 

12.  Sarulla 0 

Total  1.438,5 
Sumber: LKJ Tahun 2016 EBTKE. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi kapasitas energi listrik 

adalah pasokan bahan bakarnya yang tersedia. Untuk beberapa pembangkit energi 

baru terbarukan sebagian berasal dari sumber energi seperti uap panas bumi, 

biofuel, dan biogas. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) misalnya 

mendapatkan tenaga dari produksi uap panas bumi, produksi uap panas bumi 

Indonesia di tahun 2015 sebanyak 74,26 Juta Ton. Produksi lainnya di tahun 2015 

yaitu biofuel sebanyak 1,67 Juta KL dan biogas sebanyak 18.953,3 ribu M3.5 

                                                           
5Ibid,hal. 23. 
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Untuk tahun 2015 total produksi uap panas bumi sebanyak 

74.263.080ton.6 Berikut ini adalah tabel produksi uap panas bumi di Indonesia 

tahun 2015, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Produksi Uap Panas Bumi Di Indonesia Tahun 2015 

No. Area Alamat Produksi (Ton) 

1.  PLTP Kamojang Kamojang, Jabar 11.974.084 

2.  PLTP Lahedong Lahedong – Tompaso, Sulut 4.692.807 

3.  PLTP Sibayak Sibayak – Sinabung, Sumut 365 

4.  PLTP Ulubelu Tanggamus, Lampung 6.044.075 

5.  PLTP Salak 
Cibeureum – Parabakti, 

Jabar 
24.754.949 

6.  PLTP Darajat Kamojang – Darajat, Jabar 13.916.103 

7.  
PLTP Wayang 

Windu 
Pangalengan, Jabar 7.850.235 

8.  
PLTP Dieng Dataran Tinggi Dieng, 

Jateng 
1.769.566 

9.  PLTP Ulumbu Ulumbu, NTT 382.281 

10.  PLTP Mataloko Ngada, NTT 41.184 

11.  PLTP Patuha Patuha, Jabar 2.837.432 

12.  PLTP Karaha Tasikmalay – Garut, Jabar 0 

Total   74.263.080 

Sumber: LKJ Tahun 2016 EBTKE. 

 

 

 

                                                           
6Ibid, hal. 33. 
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3.1.2 Rasio Elektrifikasi Indonesia Sesudah Bergabung Dalam Asosiasi IEA 

Di tahun 2016 terjadi peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 2,05% 

menjadi sebesar 90,35%.7 Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan 

pada kapasitas total energi listrik Indonesia pada tahun 2016 di bandingkan tahun 

2015, dimana terjadi peningkatan sebesar 4.128 MW sehingga menjadi sebesar 

59656,1 MW.8 Untuk kapasitas listrik energi baru terbarukan sendiri meningkat 

sebesar 235,23 MW atau sebesar 2,7%. Pada tahun 2016 sendiri pembangkit 

listrik bertenaga energi baru terbarukan menyumbang kapasitas energi listrik 

sebesar 8.860,12 MW atau sekitar 14,85% dari kapasitas total energi listrik 

Indonesia. Pembangkit terbesar berasal dari pembangkit bertenaga air sebesar 

5.334,66 MW, diikuti pembangkit bioenergi menyumbang kapasitas energi listrik 

sebesar 1.787,9 MW, panas bumi 1.643,5 MW, surya sebesar 91,64 MW, dan 

terakhir pembangkit bertenaga angin sebesar 2,42 MW. 9  Berikut ini adalah 

gambar diagram kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan Indonesia 

pada tahun 2015, sebagai berikut: 

 

 

                                                           

7 Netralnews, judul artikel “2016, Kapasitas Pembangkit Listrik Bertambah 4.128 MW”, diakses 
dari 
http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/45626/2016..kapasitas.pembangkit.listrik.bertamb
ah.4128.mw, tanggal akses 4 Mei 2017 

8 Netralnews, Op.cit. 

9 Ditjen EBTKE, LKJ Tahun 2016 Ditjen EBTKE KESDM, hal.24. 

http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/45626/2016..kapasitas.pembangkit.listrik.bertambah.4128.mw
http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/45626/2016..kapasitas.pembangkit.listrik.bertambah.4128.mw
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Gambar 3.2 Diagram Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Indonesia Tahun 

2016 

 

Sumber: LKJ EBTKE Tahun 2016 

Salah satu PLT yang di fokuskan pembangunannya di Indonesia adalah 

PLTP. PLTP sendiri di tahun 2016 terjadi peningkatan dibandingkan di tahun 

2015 yaitu sebesar 205 MW atau sebesar 14,25%. 10  Berikut ini adalah tabel 

kapasitas terpasang PLTP di Indonesia tahun 2016, sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
10Ibid, hal. 41. 
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Tabel 3.3 Kapasitas Terpasang PLTP Di Indonesia Tahun 2016 

No. Area Kapasitas Terpasang (MW) 

1.  Kamojang 235 

2.  Lahedong 120 

3.  Sibayak 12 

4.  Gunung Salak 377 

5.  Darajat 270 

6.  Wayang Windu 227 

7.  Dieng 60 

8.  Ulubelu 165 

9.  Ulumbu 10 

10.  Mataloko 2,5 

11.  Patuha 55 

12.  Sarulla 110 

Total  1.643,5 

Sumber: LKJ Tahun 2016 EBTKE. 

Adanya peningkatan tersebut dipengaruhi adanya peningkatan pada 

jumlah produksi sumber tenaga energi baru terbarukan di tahun 2016 dibadingkan 

tahun 2015. Peningkatan tersebut berasal dari produksi uap panas bumi, biofuel, 

dan biogas. Peningkatan produksi uap panas bumi sebanyak 5,44 Juta Ton 

menjadi sebesar 79,7 juta Ton, sedangkan peningkatan biofuel sebesar 1,91 juta 

KL menjadi sebesar 3,58 juta Kl dan peningkatan biogas sebesar 3846,7 ribu M3 

menjadi sebesar 22.800 ribu M3.11 

Pada peningkatan produksi uap panas bumi di tahun 2016 tersebut berasal 

dari adanya pembangunan PLTP Ulubelu Unit 3 berkapasitas 55 MW, PLTP 
                                                           
11Ibid,hal. 23. 
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Lahendong Unit 5 berkapasitas 20 MW dan Unit 6 berkapasitas 20 MW, dan 

PLTP Sarulla berkapasitas 110 MW. Pembangunan tersebut berasal dari investasi 

PT. Pertamina Geothermal Energy senilai $ 0,56 Milliar USD dan Sarulla 

Operation Ltd. senilai $ 0,49 Milyar USD. 12  PT. PGE telah menadatangani 

perjanjuan kerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power menyangkut 

energi panas bumi, dimana penandatangan kerjasama tersebut berlangsung di 

BCEF.13 

Untuk tahun 2016 total produksi uap panas bumi sebanyak 79.666.861 ton, 

dimana terjadi peningkatan sebesar 5403781 ton atau 7,2% dibandingkan tahun 

2015 yang hanya sebanyak 74.263.080 ton.14 Berikut ini adalah tabel produksi uap 

panas bumi di Indonesia tahun 2016, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 DJ EBTKE, 2016, LJK EBTKE Tahun 2016, hal. 71. 

13 Pertamina, Pertamina Tandatangani 6 PJBU dan PJBL serta Kerjasama Penelitian, diakses dari 
http://pge.pertamina.com/post.aspx?news=2016/02/15/Pertamina%20Tandatangani%206%20PJB
U%20dan%20PJBL%20serta%20Kerjasama%20Penelitian, tanggal akses 4 Mei 2017 
14 DJ EBTKE, 2016, Op.cit, hal. 33. 

http://pge.pertamina.com/post.aspx?news=2016/02/15/Pertamina%20Tandatangani%206%20PJBU%20dan%20PJBL%20serta%20Kerjasama%20Penelitian
http://pge.pertamina.com/post.aspx?news=2016/02/15/Pertamina%20Tandatangani%206%20PJBU%20dan%20PJBL%20serta%20Kerjasama%20Penelitian
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Tabel 3.4 Produksi Uap Panas Bumi Di Indonesia Tahun 2016 

No. Area Alamat Produksi (Ton) 

1.  PLTP Kamojang Kamojang, Jabar 12.628.717 

2.  PLTP Lahedong Lahedong – Tompaso, Sulut 3.294.503 

3.  PLTP Sibayak Sibayak – Sinabung, Sumut 0 

4.  PLTP Ulubelu Tanggamus, Lampung 6.718.309 

5.  PLTP Salak 
Cibeureum – Parabakti, 

Jabar 
24.575.445 

6.  PLTP Darajat Kamojang – Darajat, Jabar 13.952.107 

7.  
PLTP Wayang 

Windu 
Pangalengan, Jabar 13.612.639 

8.  
PLTP Dieng Dataran Tinggi Dieng, 

Jateng 
1.392.685 

9.  PLTP Ulumbu Ulumbu, NTT 339.276 

10.  PLTP Mataloko Ngada, NTT 0 

11.  PLTP Patuha Patuha, Jabar 3.153.181 

12.  PLTP Karaha Tasikmalay – Garut, Jabar 0 

Total   79.666.861 

Sumber: LKJ Tahun 2016 EBTKE. 

3.1.2 Rasionalisasi Bergabungnya Indonesia Bergabung Dalam Asosiasi 

IEA Untuk Meningkatkan Kapasitaas Energi Listrik  

Bergabungnya Indonesia dengan Asosiasi IEA merupakan bentuk dari 

upaya Indonesia memenuhi kebutuhannya berupa peningkatan rasio elektrifikasi 

melalui kebijakan luar negerinya. Upaya Indonesia tersebut dapat diartikan 

sebagai kepentingan nasional Indonesia jangka menegah, dimana kepentingan 

jangka menegah menurut K.J. Holtsi adalah kepentingan yang ditujukan untuk 
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tujuan terciptanya kesejahteraan sosial. 15  Adanya kenaikan rasio elektrifikasi 

menandakan adanya penyaluran listrik yang lebih merata ke rumah tangga yang 

belum mendapatkan akses listrik sehigga akan membantu terciptanya peningkatan 

kesejahteraan sosial. Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dengan adanya peningkatan rasio elektrifikasi dengan pemanfaatan EBT untuk 

sumber pembangkit listrik untuk membantu penyediaan pasokan listrik bagi 

daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan energi listrik, 

terutama daerah perbatasan dan kawasan Indonesia timur. 

Adanya kesamaan misi antara Indonesia dan IEA dalam penyediaan energi 

yang bersih, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh dunia. Tujuan Indonesia 

tersebut berlandaskan pada beberapa landasan hukum seperti pasal 33 ayat 3 

UUD1945 yang berisi tentang pemanfaatan SDA untuk kepentingan kemakmuran 

rakyat dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan membahas 

pembangunan pembangkit listrik demi meningkatkan pasokan listrik yang cukup 

dan terjangkau bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakayat secara adil.16 

Terjadinya peningkatan rasio elektrifikasi di tahun 2016 sebesar 2,05% menjadi 

sebesar 90,35%.17 Indonesia menargetkan adanya peningkatan rasio elektrifikasi 

mencapai 97,2% di tahun 2019 yang dibantu dengan proyek penyediaan kapasitas 

                                                           
15 K. J. Holsti, Diterjemahkan oleh M. Tahir Azhary,1988, Politik Internasional: Kerangka Untuk 
Analisis, Edidi Keempat Jilid I, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 145. 
16  KESDM, diakses dalam 
http://ebtke.esdm.go.id/banner/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.jpg (04/05/2017)  

17Netralnews, Op.cit. 

http://ebtke.esdm.go.id/banner/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.jpg


 
 

64 
 

listrik sebesar 35.000 MW.18 Target tersebut sesuai dengan yang terdapat pada 

renstra KESDM tahun 2015-2019. 

Keuntungan dengan bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA adalah 

terjalinnya kerjasama energi efisiensi dan energi terbarukan bagi Indonesia. 

Indonesia membutuhkan pelatihan pengelolaan pusat pengembangan energi 

bersihnya dan dukungan IEA dalam informasi pada pusat pengembangan energi 

bersih di Bali nantinya. IEA memberikan infomasi dan saran kepada Indonesia 

mengenai kebijakan tentang pengembangan energi terbarukan yang dinilai sesuai 

dengan kondisi Indonesia. IEA menilai Indonesia memiliki potensi besar dari 

energi terbarukannya salah satunya panas bumi, dimana yang berguna pada 

pencapaian tujuan bauran energi Indonesia di masa mendatang yang di targetkan 

23% dari EBT dan terciptanya energi bersih. Berikut ini adalah gambar peta posisi 

titik-titik sumber panas bumi di indonesia, sebagai berikut:  

                                                           
18 Kemenkeu, Judul artikel “Pemerintah Serius Kejar Rasio Elektrifikasi 97,2 Persen pada 2019”, 
diakses dari http://kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-serius-kejar-rasio-elektrifikasi-972-persen-
pada-2019, tanggal akses 20 Maret 2017 

http://kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-serius-kejar-rasio-elektrifikasi-972-persen-pada-2019
http://kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-serius-kejar-rasio-elektrifikasi-972-persen-pada-2019
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Gambar 3.3 Peta Posisi Titik-Titik Sumber Panas Bumi Di Indonesia

 

Keterangan warna: Hijau = potensi rendah; Kuning = potensi sedang; Merah = potensi tinggi 

Sumber: EBTKE, Kementrian ESDM. 

Adanya potensi besar sumber daya EBT panas bumi dihampir seluruh 

wilayah Indonesia sementara pemanfaatannya masih minim inilah yang menjadi 

penyebab pemilihan pembangunan PLTP lebih dipilih dibandingkan PLT energi 

fosil. Selain letaknya dan emisi yang dihasilkan tidak ada, masalah besarnya 

sumber potensi juga menjadi alasan pemilihan peningkatan kapasitas energi listrik 

dengan PLTP. Berikut ini adalah tabel sumber potensi energi baru terbarukan 

Indonesia, sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan Indonesia  

 

Pada pertemuan tanggal 17 November 2015 saat pertemuan tingkat 

menteri IEA di Paris, Prancis, IEA dan Indonesia mendatangani kerjasama 

kebijakan efisiensi energi dan kerjasama teknologi bersih dalam kerangka pusat 
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keunggulan energi bersih. 19  Dengan memperdalam kerjasama institusi ini 

Indonesia mendapatkan bantuan IEA untuk pembentukan Bali Clean Energy 

Forum (BCEF). Centre of Excellence Bali pada BCEF adalah pusat terpadu bagi 

penelitian, pengembangan hasil penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas 

pelaksanaan, hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih, 

dengan tiga area utama yaitu: informasi, teknologi dan pendanaan.20 

Bergabungnya Indonesia dalam Asosiasi IEA memberikan keuntungan 

dengan ada dukungan IEA akan lebih menarik pihak lain baik dari ddalam dan 

luar negeri untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi baru terbarukan di 

Indonesia baik dari teknologi, pengetahuan dan investasi. Keberhasilan Indonesia 

mendapatkan sejumlah kesepakatan kerjasama salah satunya dengan PT. PGE dari 

forum investasi BCEF tahun 2016 untuk meningkatkan kapasitas energi listriknya. 

Pada sesi forum bisnis terjadi penandatanganan berbagai kesepakatan antara lain 

yaitu: investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 

765.5 MW, pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 150 MW dan 

pengembangan terminal LNG berkapasitas 125,000 m3.Penandatanganan 

kerjasama yang terjadi antara lain: Penandatanganan Amandemen dan Pernyataan 

kembali terhadap PJBU PLTP Kamojang Unit 1 dan 2; Penandatanganan 

Amandemen PJBL PLTP Kamojang Unit 4 dan 5; Penandatanganan Amandemen 

                                                           
19 Kemenlu, Judul kesepakatan “kerjasama kebijakan efisiensi energi dan kerjasama teknologi 
bersih dalam kerangka pusat keunggulan energi bersih”, diakses dari 
http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5811_OI-2015-0309.pdf, tanggal akses 30 Maret 2017 

20  Kementrian ESDM, Judul artikel “BCEF, Komitmen Indonesia untuk Mempercepat 
Pengembangan EBT“,diakses dari http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-
komitmen-indonesia-untuk-mempercepat-pengembangan-ebt, tanggal akses 30 Maret 2017 

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5811_OI-2015-0309.pdf
http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-komitmen-indonesia-untuk-mempercepat-pengembangan-ebt
http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-komitmen-indonesia-untuk-mempercepat-pengembangan-ebt
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PJBU Lahendong Unit 1, 2 dan 4; penandatangan kesepakatan penyesuaian harga 

listrik panas bumi PLTP Muara Laboh dan PLTP Wayang Windu Unit 1; dan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Pertamina dengan BPPT tentang pengkajian 

dan penerapan teknologi pemanfaatan energi panas bumi. 21  Dampak dari 

penandatangan kontrak tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas listrik 

negara ditahun 2019 sebesar 915,5 MW.  

Tidak hanya itu upaya Indonesia dalam pengembangan PLTP 

mendapatkan respon baik dengan adanya pemberian dana hibah dari Bank Dunia, 

dana tersebut senilai $55,25 juta yang disetujui pada tanggal 10 Februari 2017. 

Dana tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi investasi PLTP nantinya. Dana 

tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu: bagian pertama dana $49 juta untuk 

pengembangan dan pengeboran eksplorasi sumber energi panas bumi yang 

diberikan oleh Clean Technology Fund (CTF), sedangkan bagian kedua dana 

$6,25 juta digunakan untuk bantuan teknis dalam peningkatan kapasitas terkait 

eksplorasi sumber panas bumi, termasuk didalamnya proses pelaksanaan 

kebijakan perlindungan (safeguards due diligence) yang diberikan oleh Global 

Environment Facility (GEF). Adanya dukungan dari Bank Dunia terhadap upaya 

Indonesia untuk meningkatkan akses listrik hingga ke pelosok diperkuat dengan 

pernyataan dari perwakilan Bank Dunia. Kepala Perwakilan Bank Dunia di 

Indonesia,Rodrigo Chaves mengatakan bahwa: 

                                                           
21 Kementrian ESDM, Judul artikel “BCEF 2016 Hadirkan 1.200 Peserta Dan Investasi Rp 47 
Triliun” diakses dari http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-2016-hadirkan-
1200-peserta-dan-investasi-rp-47-triliun, tanggal akses 30 Maret 2017 

http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-2016-hadirkan-1200-peserta-dan-investasi-rp-47-triliun
http://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bcef-2016-hadirkan-1200-peserta-dan-investasi-rp-47-triliun
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“Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mencapai akses 
listrk 100 persen yang modern dan handal secepat 
mungkin.Terbatasnya listrik menghambat potensi pertumbuhan 
Indonesia dan membatasi peluang masa depan bagi jutaan 
penduduk Indonesia. Hibah ini akan membantu mengembangkan 
potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar.”22 

 

3.2 Penguatan Kebijakan Energi Listrik Nasional 

3.2.1 Kebijkan Energi Listrik Nasional Indonesia Sebelum Bergabung 

Dalam Asosiasi IEA 

Salah satu kebijakan Energi Indonesia Listrik Indonesia adalah 

mengenai subsidi listrik, subsidi listrik diberikan oleh pemerintah 

Indonesia agar terciptanya harga listrik yang terjangkau bagi seluruh 

rakyat Indonesia terutama kalangan menegah kebawah. Adanya subsidi 

listrik yang diberikan ternyata tidak efektif dan menimbulkan 

permasalahan baru, permasalahan tersebut berupa bergantungya 

masyarakat akan subsidi listrik sementara setiap tahunnya terjadi 

peningkatan konsumsi energi listrik. Berikut ini adalah tabel peningkatan 

konsumsi energi listrik Indonesia dari tahun 2011-2015: 

 

 

                                                           
22 Kementrian ESDM RI , Judul artikel “Keikutsertaan tekMIRA dalam Bali Clean Energy Forum 
(BCEF) 2016”, diakses dari 
http://www.tekmira.esdm.go.id/newtek2/index.php/peralatansurvey/300-keikutsertaan-tekmira-
dalam-bali-clean-energy-forum-bcef-2016.html, tanggal akses 3 April 2017 

http://www.tekmira.esdm.go.id/newtek2/index.php/peralatansurvey/300-keikutsertaan-tekmira-dalam-bali-clean-energy-forum-bcef-2016.html
http://www.tekmira.esdm.go.id/newtek2/index.php/peralatansurvey/300-keikutsertaan-tekmira-dalam-bali-clean-energy-forum-bcef-2016.html
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Tabel 3.2.1 Konsumsi Energi Listrik  Per Kapita dan Per Pelanggan 

Indonesia 

Tahun 

Konsumsi Tenaga Listrik 

(GWh) 

Konsumsi Tenaga Listrik 

Per Kapita (MWh) 

2011 178,28 0,74 

2012 194,29 0,79 

2013 208,94 0,84 

2014 221,30 0,88 

2015 232,52 0,91 

 Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2015 

Selain adanya ketergantungan permasalahan lainnya adalah beban 

anggaran negara dalam menanggung besarnya subsidi listrik setiap 

tahunnya. Terjadinya peningkatan konsumsi akan meningkatkan kapasitas 

energi listrik, dimana setiap KWh yang digunakan masyarakat 

mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah. Secara otomatis subsidi yang 

diberikan harus pula ditingkatkan untuk menjga harga listrik agar 

terjangkau bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus 

dalam pembuatan kebijakan energi setiap tahunnya terutama dalam 

mengatur APBN nantinya. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan subsidi 

listrik Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2017: 
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Gambar 3.2.1 Grafik Subsidi Listrik Indonesia 

 

Sumber: APBN 2017, Kemenkeu RI 

 Dari gambar grafik diatas terlihat peningkatan subsidi listrik 

ditahun 2012 hingga tahun 2014. Untuk mengatasi terus meningkatnya 

subsidi perlu adanya kebijakan pembatasan subsidi listrik yang diberikan, 

di tahun 2015 Indonesia melakukan pengurangan subsidi listrik menjadi 

sebesar 45% dari subsidi tahun 2014 menjadi 58,3. Hal ini merupakan 

upaya pengektifisan anggaran negara yang dialihkan untuk pembangunan 

infrastruktur nasional termasuk pengembangan pembangkit listrik EBT di 

Indonesia.  
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 Indonesia memiliki keterbatasan dalam menganalisa kebijakan 

energi listriknya sehingga Indonesia membutuhkan bantuan dari IEA 

untuk melakukan anaslisis tersebut. Dari kerjasama antara Indonesia dan 

IEA lakukan hingga tahun 2015 terdapat 2 buah review kebijakan energi 

Indonesia yang dilakukan IEA, yaitu pada tahun 2008 dan terakhir tahun 

2015. Publikasi tersebut berupa informasi kondisi dan rekomendasi 

kebijakan kedepannya untuk memperbaiki kondisi energi listrik nasional 

dimasa mendatang.23 

3.2.2 Kebijkan Energi Nasional Indonesia Sesudah Bergabung Dalam 

Asosiasi IEA 

 Setelah bergabung dalam asosiasi IEA di tahun 2015, pada tanggal 

19 Juli 2016 terjadi peluncuran World Energi Outlook (WEO) 2016 di 

Jakarta, yang dilakukan oleh IEA. WEO tersebut berisi laporan tentang 

penyediaan akses energi bersih dan teknologinya serta analisa kebijkan 

energi yang dinilai telah efektif  mengatasi permasalahan energi di dunia. 

Pada acara tersebut IEA yang diwakili oleh Direktur Eksekutifnya Fatih 

Birol mengatakan bahwa IEA mendukung Indonesia dalam melakukan 

reformasi kebijakan energinya termasuk mengenai realisasi pemberhentian 

                                                           
23  Indonesia,IEA, diakses dalam https://www.iea.org/countries/non-membercountries/indonesia/ 
(22/05/2017) 

https://www.iea.org/countries/non-membercountries/indonesia/
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subsidi secara bertahap serta percepatan pengembangan energi baru 

terbarukannya. 24 

Pada tanggal 2 Maret 2017, Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Presiden Nomor 22 Tahun 2017 mengenai RUEN yang ditandatangani 

oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. 25  RUEN sendiri merupakan 

kelanjutan dari rencana rancangan umum energi nasional yang ditetapkan 

pada tanggal 22 Juni 2016 saat sidang paripurna Dewan Energi Nasional 

(DEN) ke-3. Dalam pasal 1 ayat 1 perpres tersebut dijelaskan mengenai 

RUEN yang berbunyi sebagai berikut: 

“Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya 

disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat 

mengenat reneana pengelolaan energi tingkat nasional 

yang merupakan penjabaran dan reneana pelaksanaan 

Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor 

untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.”26 

RUEN adalah bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2007 tentang Energi dalam pasal 12 ayat 2b dan pasal 17 ayat 1. 

Pada pasal 12 ayat 2 berisi tentang tugas salah satunya adalah dalam ayat 

                                                           

24 Sujatmiko, International Energy Agency Apresiasi Reformasi Sektor Energi Indonesia,KESDM, 
diakses dalam https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/international-energy-agency-
apresiasi-reformasi-sektor-energi-indonesia (22/05/2017) 

25 Iwan Supriyatna, Presiden Jokowi Teken Perpres Rencana Umum Energi Nasional, kompas, 
diakses dalam 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/03/141923926/presiden.jokowi.teken.perpres.ren
cana.umum.energi.nasional (22/05/2017) 
26 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi, hal. 2 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/international-energy-agency-apresiasi-reformasi-sektor-energi-indonesia
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/international-energy-agency-apresiasi-reformasi-sektor-energi-indonesia
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/03/141923926/presiden.jokowi.teken.perpres.rencana.umum.energi.nasional
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/03/141923926/presiden.jokowi.teken.perpres.rencana.umum.energi.nasional
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2b yang berbunyi “b. menetapkan rencana umurn energi nasional”. 27 

Sedangkan pasal 17 ayat 1 berbunyi “pemerintah menyusun rancangan 

rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional”.28 

Dalam RUEN tersebut berfokus pada diverifikasi energi dengan 

pemanfaatan EBT terutama pada pembangkit listrik, dimana bauran energi 

dari EBT sebesar 5% pada tahun 2015 dan ingin ditingkatkan menjadi 23% 

pada tahun 2025.29 

Pada tahun 2017 terjadi penyesuaian kebijakan subsidi listrik  pada 

APBN, dimana subsidi akan diberikan pada 19,1 juta pelanggan rumah 

tangga yang memakai daya R-1/450 VA dan 4,05 juta pelanggan rumah 

tangga dengan R-1/900 VA. Serta akan ada penyesuaian tarif bertahap 

sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh PLN setiap 2 bulan. Terjadi 

penurunan subsidi listrik di tahun 2016 dan 2017, subsidi listrik tahun 

2016 sebesar 50,7 Triliun rupiah dan pada tahun 2017 menjadi 45 Triliun 

rupiah. 30  Indonesia secara bertahap melakukan kebijakan penurunan 

anggaran subsidi listrik, dimana IEA juga meyetujui tindakan tersebut 

yang dirasa subsidi bukan solusi yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan energi Indonesia saat ini.  

                                                           
27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, hal. 9 
28 Ibid, hal. 11 

29 M. Hamidi Rahmat, RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, Seketariat Kabinet Republik 
Indonesia, diakses dalam http://setkab.go.id/ruen-rencana-umum-energi-nasional/ (22/05/2017) 
 
30 APBN 2017, hal. 24 

http://setkab.go.id/ruen-rencana-umum-energi-nasional/
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Upaya Indonesia untuk mengurangi subsidi listrik diantaranya 

dengan dikeluarkan kebijakan baru pada tanggal 1 Januari 2017, dimana 

dilakukan penaikan tarif dasar listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA. 

Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam 

memberikan subsidi yang tepat bagi masyarakat yang memang 

membutuhkan terutama kalangan menegah kebawah. Penaikan tarif 

tersebut akan dilakukan setiap 2 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Januari, 

1 Maret dan 1 Mei 2017 seperti yang tercantum dalam APBN 2017.31 

3.2.3 Rasionalisasi Bergabungnya Indoneisa Dalam Asosiasi IEA Untuk 

menguatkan Kebijakan Energi Nasionalnya 

Menteri ESDM RI, Sudirman Said mengatakan bahwa "Agar 

kebijakan akurat, kebijakan harus didasari pengetahuan. Jadi, kita jangan 

berada dalam sangkar, harus memperhatikan tren global juga”. 32  Dari 

pernyataan diatas dapat diasumsikan bahwa pentingnya pengetahuan akan 

informasi energi saat ini menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan energi 

nantinya. Masuknya Indonesia dalam IEA akan memberikan Indonesia 

keuntungan berupa informasi pengetahuan tentang perkembangan energi 

baik di global maupun di Indonesia sendiri. Adanya informasi 

                                                           

31  PLN Mulai Naikkan Tarif Listrik Pelanggan 900 VA, Tempo, diakses dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2017/01/02/090831949/pln-mulai-naikkan-tarif-listrik-pelanggan-
900-va (22/05/2017) 

32Yuliyanna Fauzi , Gabung IEA, Indonesia Incar Akses Informasi, CNN Indonesia, diakses dalam 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719142245-85-145611/gabung-iea-indonesia-incar-
akses-informasi/ (22/05/2017) 

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/02/090831949/pln-mulai-naikkan-tarif-listrik-pelanggan-900-va
https://m.tempo.co/read/news/2017/01/02/090831949/pln-mulai-naikkan-tarif-listrik-pelanggan-900-va
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719142245-85-145611/gabung-iea-indonesia-incar-akses-informasi/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719142245-85-145611/gabung-iea-indonesia-incar-akses-informasi/
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pengetahuan tersebut akan berguna sebagai acuan dasar dalam penetapan 

kebijakan kedepannya yang disesuaikan pada kondisi yang ada.  

Kebutuhan akan informasi berupa data dan analisis kebijakan 

energi yang dilakukan ahli dari tim IEA merupakan salah satu kepentingan 

energi listrik Indonesia untuk meningkatkan kebijakan energi listriknya. 

Kepentingan tersebut masuk dalam kepentingan jangka menegah, dimana 

ditetapkannya untuk jangka waktu tertentu dan berujuan untuk 

meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan tercipatan 

kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat berdasar laporan informasi 

publikasi tersebut digunakan dalam jangka waktu tertentu, dimana jika 

adanya perubahan kondisi baik dari luar dan dalam negara akan ada 

penyesuaian kembali mengenai kebijakan yang telah dibuat agar 

terwujudnya target yang diharapkan. Masih banyaknya kebijakan yang 

tidak sesuai sehingga perlu adanya peningkatan kekuatan hukum dalam 

pengaturan kebijakan energi listrik Indonesia demi mendukung program-

program yang akan dilaksanakan nantinya.  

Untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial yang merata 

serta pembangunan perekonomian nasional, Indonesia harus melakukan 

sejumlah perubahan pada kebijakannya. Kebijakan tersebut salah satunya 

mengenai pemberian subsidi listrik yang dirasa tidak tepat mengingat 

hanya membebani anggran negara sementara masih banyaknya masyarakat 

yang belum mendapat akses listrik. Dengan adanya kebijakan penurunan 

subsidi listrik yang dananya dialihkan untuk peningkatan dan 
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pembangunan infrastruk listrik, dirasa akan lebih berguna dalam 

peningkatan rasio elektrofikasi Indonesia demi terciptanya kesejahteraan 

sosial dan pembangunan perekonomian nasional di seluruh Indonesia.  

 Setelah bergabungnya Indonesia sendiri dalam Asosiasi IEA sudah 

terdapat 2 buah publikasi buku dari IEA, dimana keduanya merupakan 

kumpulan informasi data dan analisis kebijakan tentang energi yang 

dilakukan oleh IEA untuk negara-negara patnernya saja. Publikasi pertama 

adalah World Energy Outlook 2016 Special Report Energy and Air 

Pollution yang dikeluarkan pada tahun 2016, publikasi tersebut berisi 

tentang diantaranya kebijakan energi, sekenario-sekenario energi dimasa 

mendatang, perkembangan teknologi energi bersih, polusi udara dengan 

mengambil negara-negara patner IEA sebagai tempat penelitiannya. 

Negara-negara patner tersebut adalah negara-negara Asosiasi IEA yaitu 

China, India, Indonesia, Meksiko, dan Thailand. Sedangkan publikasi 

kedua adalah Partner Country Series - Fossil Fuel Subsidy Reform in 

Mexico and Indonesia, publikasi tersebut berisi tentang kondisi 

ketenagalistrikan, reformasi pasar energi, minyak bumi dan energi subsidi. 

Data-data tersebut diambil dari penelitian yang dilakukan oleh tim IEA di 

kedua negara asosiasinya yaitu Indonesia dan Meksiko.  
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 Tidak hanya publikasi tersebut di tahun 2016 juga IEA melakukan 

penelitian mengenai perkembangan energi listrik di ASEAN, dengan Indonesia, 

Malaysia dan Vietnam menjadi negara yang dipilih dalam penelitian tersebut. 

Publikasi tersebut berjudul “Reducing Emissions in Fossil-Fired Generation - 

Indonesia, Malaysia and Viet Nam”, publikasi tersebut berisi kondisi energi listrik 

serta rekomendasi analisa kebijakan yang perlu dilakukan oleh ketiga negara 

dalam memperbaiki sektor energi listriknya termasuk perlu adanya peran swasta 

dan dukungan internasional dalam mengatasi permasalahan energi listrik yang 

dihadapai.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Reducing Emissions in Fossil-Fired Generation - Indonesia, Malaysia and Viet Nam, IEA, 
diakses dalam https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/reducing-emissions-
in-fossil-fired-generation---indonesia-malaysia-and-viet-nam.html (22/05/2017) 

https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/reducing-emissions-in-fossil-fired-generation---indonesia-malaysia-and-viet-nam.html
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/reducing-emissions-in-fossil-fired-generation---indonesia-malaysia-and-viet-nam.html

