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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan pengendalian produksi batubara adalah salah satu kebijakan yang 

dilakukan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai dengan amanat 

dari Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional 

dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat 

implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi 

nasional dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan 

oleh Merilee S. Grindle. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti berusaha untuk 

mendeskripsikan terkait teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini.  

A. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Tahun Hasil 

1 Ijang 

Suherman  

Kajian Percepatan 

Peningkatan 

Peranan Batubara 

dalam Bauran 

Energi Nasional 

2015 Peranan minyak bumi dalam 

bauran energi masih dominan, 

keberhasilan konversi minyak 

tanah ke gas belum mampu 

mengangkat peran energi gas 

dalam bauran energi, karena 

masih terbatas pasokan untuk 

dalam negeri sementara ekspor 

terus berkembang. Energi 

batubara telah berperan dalam 

bauran energi nasional semula 

12,91% pada tahun 2000 

meningkat menjadi 29,31% pada 

tahun 2013. Peran batubara 

dalam bauran energi masih akan 

meningkat hingga puncaknya 
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pada tahun 2025 yang 

ditargetkan minimal 30%. 

Tantangan kedepan bagaimana 

menyinkronkan program 

pengembangan diversifikasi dari 

dominasi minyak bumi ke 

batubara, gas, dan EBT yang 

optimal. Untuk meningkatkan 

peran batubara dalam penyediaan 

energi nasional secara 

berkelanjutan, maka batubara 

harus dicadangkan sebagai energi 

nasional. Kemudian 

diintegrasikan dengan konsep 

penambangan berbasis koservasi.  

2 Sahat 

Aditua 

Fandhitya 

Silalahi, 

dan Juli 

Panglima 

Saragih 

Kebijakan 

Pendukung 

Batubara Sebagai 

Komponen 

Diversifikasi 

Energi Tahun 

2025 

2010 Dalam rangka memperkuat 

ketahanan energi sekaligus 

menjamin keberlangsungan 

aktivitas perekonomian nasional, 

maka ketergantungan terhadap 

BBM harus dikurangi. Target 

diversifikasi energi tahun 2025 

menempatkan batubara sebagai 

sumber energi primer utama 

dengan kontribusi konsumsi 

minimal sebesar 33%. Kebijakan 

pemerintah hingga saat ini 

tampaknya belum sepenuhnya 

mendukung target diversifikasi 

energi tersebut. Hingga akhir 

tahun 2008 sekitar hasil produksi 

batubara masih diperuntukkan 

untuk kepentingan ekspor. 

Masalah ketersediaan 

infrastruktur dan kurangnya 

kebijakan pemerintah untuk 

mendorong penggunaan batubara 

menjadi salah satu faktor 

penyebab minimnya penggunaan 

batubara untuk kebutuhan 

domestik.  Pemerintah harus 

menata ulang kebijakan untuk 
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mendorong diversifikasi energi. 

Kebijakan yang dapat ditempuh 

pemerintah terdiri atas kebijakan 

sektor hulu dan kebijakan sektor 

hilir. 

3 Nyoman S 

Kumara 

Telaah Terhadap 

Program 

Percepatan 

Pembangunan 

Listrik Melalui 

Pembangunan 

PLTU Batubara 

10.000 MW 

2009 Dalam tulisan tersebut telah 

memaparkan tentang program 

percepatan pembangunan 10.000 

MW pembangkit listrik tenaga 

uap batubara yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia. Juga 

memaparkan kaitan antara 

pemanfaatan batubara sebagai 

bahan bakar pembangkit listrik 

baru tersebut dengan 

ketersediaan cadangan batubara 

nasional. Cadangan batubara 

nasional masih cukup banyak 

untuk digunakan dalam 

memenuhi kebutuhan domestik 

khususnya untuk pembangkitan 

tenaga listrik. Namun demikian, 

pemanfaatan batubara dalam 

pembangkit listrik harus dilihat 

sebagai sebuah solusi jangka 

pendek atau menengah dan harus 

segera diikuti dengan 

penyusunan strategi penyediaan 

energi listrik jangka panjang. 

Dari paparan tentang cadangan 

sumber daya alam fosil nasional 

dapat dilihat bahwa ketersediaan 

sangat terbatas sehingga solusi 

penyediaan tenaga listrik jangka 

panjang perlu dipikirkan serta 

serius untuk menjaga kelanjutan 

pembangunan nasional, 

khususnya dalam menjamin 

ketersediaan energi listrik yang 

bersih, handal, mencukupi dan 

berkelanjutan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
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Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, terdapat relevansi dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana ketiga penelitian ditas membahas 

terkait dengan peran batubara sebagai salah satu sumber energi primer yang harus 

dijaga ketersediaannya sehingga memberikan manfaat yang besar bagi negara dan 

masyarakat. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan batubara harus dilakukan 

secara arif dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, 

mengingat banyak sektor yang membutuhkan pasokan batubara seperti sebagai 

bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap, untuk kebutuhan industri, dll. 

Sehingga mengamankan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri 

merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan mengingat bahwa ketahanan 

energi merupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses 

masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.27 

Oleh karena itu mengingat bahwa selama ini produksi batubara selalu 

mengalami peningkatan sedangkan hasil produksi batubara lebih banyak 

dialokasikan untuk ekspor daridapa untuk domestik, maka pemerintah berusaha 

untuk mengendalikan produksi batubara, dimana dengan adanya pengendalian 

produksi batubara ini diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi produksi 

batubara, pengendalian ekspor, dan konservasi sumberdaya batubara sehingga 

ketahanan energi dapat terwujud.  

B. Implemantasi Kebijakan 

Dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi, pemerintah pasti 

melakukan sebuah tidakan yaitu dengan menyusun sebuah kebijakan untuk 
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Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional 
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mengatasi permasalahan tersebut. Berbicara mengenai kebijakan terdapat 

beberapa definisi kebijakan menurut para ahli, salah satunya adalah Carl 

Friedrich. Menurut Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai berikut :  

“Kebijakan adalah suatu tidakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan”.28 

Berdasarkan pernyataan diatas, Carl Friedrichmemandang bahwa kebijakan 

sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi 

sebuah permasalahan yang ada. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang sifatnya tak 

terbaharukan sehingga perlu adanya pengelolaan yang arif dan bijaksana. Selama 

ini produksi batubara selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya atau 

belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Oleh karena 

itu perlu adanya pengendalian terhadap produksi batubara. Oleh karena itu untuk 

mengatasi permasalahan terkait produksi batubara ini pemerintah merumuskan 

sebuah kebijakan dalam mengendalikan produksi batubara. Kebijakan 

pengendalian produksi batubaramerupakan kebijakan yang ditawarkan oleh 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan produksi batubara yang selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya serta sebagai langkah dalam menjaga 

ketersediaan pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri.  

Sementara itu menurut William N. Dunn (1999) kebijakan publik merupakan 

serangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga 

                                                             
28 Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: 
Penerbit Ombak. Hal. 4.  
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atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah 

seperti pertahanan keamanan, energi dan lingkungan, pendidikan, kesehatan serta 

kesejahteraan masyarakat.29 Terdapat relevansi antara definisi kebijakan publik 

menurut William N. Dunn dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal 

pengelolaan energi yang merupakan salah satu tugas dari pemerintah, oleh karena 

itu kebijakan publik harus hadir dalam menggulangi masalah-masalah 

pengelolaan energi.  

Kebijakan publik adalah suatu langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk 

memecahkan masalah publik melalui strategi yang dibuat pemerintah dalam 

bentuk sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut 

Amir Santosa dalam bukunya Dr. Suharno, M.Si menyatakan bahwa : 

“Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan 
kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut”.30 

Seperti kebijakan pengendalian produksi batubara yang merupakan salah satu 

instruksi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang menyatakan 

bahwa produksi batubara akan dikendalian sesuai dengan yang tertuang dalam 

rencana RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk 

mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai dengan instruksi dari Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi. Oleh karena itu dalam 

Renstra Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merencanakan bahwa produksi 
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 Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University 
Press. Hal.9 
30

 Opcit. Hal 13. 
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akan dikendalikan sesuai dengan rencana yang tertuang pada RPJMN Tahun 

2015-2019. 

1. Tahapan Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian proses yang 

dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Serangkaian aktivitas 

tersebut menurut James Anderson dalam buku Subarsono sebagai pakar kebijakan 

publik menetapkan proses kebijakan publik adalah formulasi masalah, formulasi 

kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi 

kebijakan.31 Sedangkan menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam buku 

Subarsono menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan 

yaitu : 

1. Penyusunan agenda, yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat 

perhatian dari pemerintah. 

2. Formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan 

oleh pemerintah.  

3. Pembuatan kebijakan, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk 

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. 

4. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kegiatan 

supaya mencapai hasil. 

5. Evaluasi kebijakan, yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau 

kinerja kebijakan.32 

 

                                                             
31

 Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar Hal. 12 
32

Ibid Hal. 13 
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Berdasarkan proses penyusunan kebijakan publik diatas, setiap tahapannya 

memiliki fungsi dan tujuan untuk mengaktualisasikan tuntutan yang ada sehingga 

munculah kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah yang 

dihadapi oleh pemerintah. Seperti halnya kebijakan pengendalian produksi 

batubara merupakan salah satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh 

pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi.  

Secara garis besar penelitian ini akan berfokus pada tahap keempat dalam 

proses penyusunan kebijakan publik yaitu implementasi. Hal ini mengacu pada 

objek penelitian yang diambil yaitu berfokus pada pelaksanaan kebijakan 

pengendalian produksi batubara. Karena dengan implementasi kebijakan peneliti 

dapat mengetahui apakah penerapan kebijakan pengendalian produksi batubara 

sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya yaitu dapat mengendalikan 

produksi yang selalu mengalami peningkatan, mengoptimalkan produksi batubara 

dalam negeri, mengendalikan ekspor batubara dan mewujudkan ketahanan energi 

nasional. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha untuk melihat bagaimana 

imlementasi dari kebijakan pengendalian produksi batubara untuk ketahanan 

energi nasional. 

Implementasi merupakan tahap yang cukup penting, karena keberhasilan 

sebuah kebijakan juga ditentukan dari keberhasilan implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan juga merupakan suatu tahap dimana kebijakan tersebut 

dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. 

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang 
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oleh Lipsky disebut “ street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau 

mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).33 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan beberapa 

aspek penting diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen yang 

tinggi, serta konsisten tinggi para pelaksana kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik 

suatu implementasi kebijakan maka perlu diketahui variabel dalam implementasi 

kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi kebijakan 

pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi nasional dengan 

menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle, 

hal ini didasarkan bahwa dalam operasi produksi batubara melibatkan banyak 

aktor didalamnya sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan dari 

para aktor tersebut, selain itu kebijakan pengendalian produksi batubara ini telah 

direncanakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan menggunakan model 

implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle peneliti juga ingin 

melihat bagaimana konsistensi dari para aktor tersebut dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. 

Inilah yang menjadikan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. 

Grindle sebagai alat analisis terhadap implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara untuk ketahanan energi nasional.  

Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan implemetasi dipengaruhi 

oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation).Model implementasi kebijakan oleh 

Merilee S. Grindle (1980) mencatat bahwa : 
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“Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks 
implementasinya, yang disebut dengan derajad kemampuan implementasi. 
Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi 
oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajad perubahan yang 
dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta 
sumberdaya yang dihasilkan. Dalam hal konteks ada 3 variabel utama yang 
harus diperhatikan : kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter 
institusi, dan tingkat kepatuhan”.34 

 
2. Isi dari kebijakan oleh Merilee S. Grindle: 

a. Kepentingan kelompok sasaran dimana dalam penelitian ini peneliti 

berusaha mengidentifikasi kepentingan kelompok sasaran. Dalam 

sebuah kebijakan, kepentingan merupakan suatu hal yang cukup 

berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Sehingga pada 

poin ini berusaha untuk melihat sejauhmana pengaruh yang dibawa 

oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi 

kebijakan. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara pasti terdapat kepentingan kelompok sasaran yang 

pasti dipengaruhi oleh implementasi kebijakan tersebut. Adapun 

kelompok sasaran yang terpengaruh dengan adanya kebijakan ini 

adalah pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Minerba dan para 

pengusaha yang melakukan operasi produksi batubara.  

b. Tipe manfaat adalah suatu jenis manfaat yang akan dihasilkan dengan 

adanya implementasi kebijakan, dalam implementasi sebuah 

kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang memberikan dampak 

positif terhadap suatu hal. Seperti halnya kebijakan pengendalian 

produksi batubara yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan 

                                                             
34Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara berkembang. Pustaka Pelajar. 
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oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi sehingga 

keberadaan batubara yang ada di Indonesia memberikan manfaat yang 

besar bagi kemakmuran rakyat dan ketahanan energi nasional.  

c. Derajad perubahan yang diinginkan adalah sejauhmana perubahan 

yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi 

kebijakan, sehingga dalam implementasi kebijakan derajad perubahan 

yang ingin dicapai harus memiliki sebuah skala yang jelas. Dalam hal 

ini perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan pengendalian 

produksi ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan arah 

kebijakan dari diimplmentasikanya kebijakan tersebut.  

d. Letak pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang memiliki 

peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu 

pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 

dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pelaksana 

kebijakan. Seperti pada implementasi kebijakan pengendalian 

produksi batubara, dalam implementasi kebijakan ini pengambilan 

keputusan terbesar adalah pada pemerintah pusat yakni Kementerian 

ESDM melalui Ditjen Minerba. 

e. Pelaksanaan program, dalam pelaksanaan sebuah program atau 

kebijakan harus menyebutkan implementornya dengan rinci dan jelas, 

selain itu sebuah kebijakan juga perlu didukung dengan adanya 

pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu 

kebijakan. Dalam konteks kebijakan pengendalian produksi batubara 

pelaksanaan program telah menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan 
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pengendalian produksi batubara ini adalah Ditjen Minerba yang 

merupakan salah satu aktor yang memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah operasi produksi batubara sehingga ketahanan energi dapat 

dicapai, dan perusahaan batubara yang melakukan operasi produksi 

batubara selaku pihak yang melakukan operasi produksi batubara yang 

ada di Indonesia. 

f. Sumberdaya yang dilibatkan. Sumberdaya merupakan faktor penting 

dalam pelaksanaan kebijakan publik sehingga dalam suatu kebijakan 

juga perlu didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai 

dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan 

lancar sesuai yang diinginkan. Dalam penerapan kebijakan 

pengendalian produksi batubara sumberdaya yang dimaksud adalah 

seluruh staf pada Ditjen Minerba yang memiliki tugas dan fungsi 

dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian produksi batubara. 

3. Lingkungan kebijakan meliputi : 

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor 

pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah 

implementasi kebijakan maka perlu adanya perhitungan mengenai 

kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta suatu strategi yang 

digunakan oleh para aktor yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuannya. 
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b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Dalam implementasi kebijakan 

keberadaan institusi atau rezim yang sedang berkuasa cukup 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 

maka dalam implementasi kebijakan perlu mengetahui bagaimana 

karakteristik dari suatu lembaga/institusi yang mempengaruhi 

implementasi sebuah kebijakan. 

c. Tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran. Kepatuhan dan 

respon dari pelaksana kebijakan juga merupakan sebuah aspek penting 

dalam pelaksanaan kebijakan, maka dalam implementasi kebijakan 

pengendalian produksi batubara ini perlu untuk mengetahui 

sejauhmana kepatuhan dari para aktor pelaksana dalam menanggapi 

kebijakan kebijakan pengendalian produksi batubara ini, apakahpara 

aktor pelaksana dalam pengendalian produksi batubara sudah sesuai 

apa belum dengan rencana yang telah dibuat.Berikut adalah gambar 

implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle  
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Gambar 2: Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle 
 

Dengan menggunakan gambar diagram model implementasi kebijakan yang 

dikembangkan oleh Merilee S. Grindle tersebut maka proses implementasi 

kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran semula 

bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah 

dirancang/direncanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

tersebut.35 Dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle 
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diataspeneliti berusaha untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan 

pengendalian produksi batubara untuk ketahanan energi nasional.   

C. Kebijakan Pengendalian Produksi Batubara 

Kebijakan pengendalian produksi batubara adalah kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan produksi batubara yang selalu 

mengalami peningkatan. Kebijakan pengendalian muncul karena ada tuntutan 

tentang tingginya produksi batubara serta hasil produksi batubara lebih banyak 

dialokasikan untuk ekspor, sedangkan konsumsi batubara dimasa yang akan 

datang tidak menutup kemungkinan akan semakin besar, sehingga perlu untuk 

menjaga ketersediaan batubara untuk kepentingan masa mendatang selain itu 

pemerintah juga berencana bahwa batubara akan dijadikan sebagai bauran energi 

nasional hingga tahun 2050. Kebijakan pengendalian produksi batubara ini 

dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai 

dengan cita-cita Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 

Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan bahwa kemandirian dan ketahanan 

energi nasional dapat dicapai dengan tidak menjadikan sumber energi sebagai 

komoditas ekspor semata akan tetapi sebagai modal pembangunan.  

Oleh karena itu mengingat bahwa selama ini produksi batubara selalu lebih 

banyak dialokasikan untuk ekspor maka pemerintah berencana untuk 

mengendalikan produksi batubara yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen 

Minerba, dimana pengendalian produksi batubara ini sesuai rencana dalam 

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dimana produksi batubara akan 

dikendalikan mulai tahun 2015 dengan jumlah 425 juta ton dan berangsur turun 
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menjadi 400 juta ton pada tahun 2019. Dengan munculnya berbagai regulasi 

diatas, menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam pengelolaan sumber daya 

alam batubara untuk ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan.  

Pelaksanaan kebijakan pengendalian produksi batubara melibatkan banyak 

aktor. Ditjen Minerba merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara. Selain itu Badan Usaha 

Pertambangan Batubara yang memiliki izin untuk operasi produksi juga berperan 

dalam kesuksesan implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara. 

Semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengendalian produksi 

batubara harus mampu bersinergi antar satu sama lain agar tujuan implementasi 

kebijakan dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan pengendalian produksi batubara 

adalah secara nasional, artinya kebijakan pengendalian produksi batubara ini 

berlaku bagi seluruh pemegang izin usaha pertambangan yaitu PKP2B, IUP, dan 

IUPK.  

D. Ketahanan Energi 

Pengelolaan energi dengan efektif dan efisien merupakan tugas pemerintah 

sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan energi. Batubara merupakan 

salah satu sumber energi yang harus dikelola dengan seefektif mungkin sehingga 

memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Dalam pengelolaan batubara 

ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Energi Nasional pemerintah berusaha untuk mengelola sumber daya 

batubara dengan menjadikan batubara sebagai sumber energi untuk dimanfaatkan 

dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Selain itu melalui Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional ini 
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pemerintah juga dituntut agar mampu mewujudkan ketahanan energi nasional. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi 

Nasional adalah sebagai berikut : 

“ Ketahanan energi merupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi 
dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam 
jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap 
lingkungan hidup “.36 

Dalam mewujudkan ketahanan energi nasional maka pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral melalui Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara merumuskan sebuah kebijakan yang dilakukan dalam 

rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut adalah 

kebijakan pengendalian produksi batubara yang dimana salah satu tujuannya 

adalah untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.  

Dari bab ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengendalian produksi 

batubara untuk ketahanan energi nasional merupakan kebijakan yang dalam 

pelaksanaannya peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Merilee S. 

Grindle dengan menganalisis dengan menggunakan 2 variabel yang ada yaitu 

melihat implementasi kebijakan berdasarkan isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi (context of implementation)apakah implementasi 

kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau masih 

terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.  

36
 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. 
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