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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji mengenai strategi keamanan energi yang dilakukan 

Indonesia dalam mengurangi ketregantungan impor minyak pada tahun 2006-

2017. Energi adalah kekuatan pendorong yang menjalankan semua sektor seperti 

ekonomi, politik dan sosial budaya sebuah negara. Keamanan energi erat 

kaitannya dengan peran negara sebagai aktor yang dapat mewujudkaan rantai 

suplai energi yang terjamin. Setiap tahunnya, tingkat kebutuhan energi  Indonesia 

selalu meningkat. Namun kondisi ini tidak didukung dengan peningkatan 

produksi energi domestik. Indonesia adalah salah satu negara yang  belum 

terjamin keamanannya terutama karena Indonesia masih bergantung terhadap 

impor asing untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Ketergantungan impor 

minyak yang tinggi menjadi ancaman terhadap kondisi keamanan energi 

Indonesia. Untuk menjamin keamanan energinya, maka Indonesia harus memiliki 

strategi.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa strategi keamanan Indonesia untuk 

mengurangi ketergantungan impor minyak pada tahun 2006-2017 dengan 

berdasarkan pada konsep keamanan energi Mason Willrich. 

Kata Kunci: Energi Security, Indonesia, Ketergantungan Impor Minyak, 

Keamanan Energi, KEN. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the energy security strategy undertaken by Indonesia in 

reducing dependence on oil imports in 2006-2017. Energy is a driving force that 

runs all sectors such as the economy, politics and socio-culture of a country. 

Energy security is closely related to the role of the state as a primary actor who 

can guaranteed the energy supply chain. Every year, the level of Indonesia's 

energy needs always increases. However, this condition is not supported by an 

increase in domestic energy production. Indonesia is one developing countries 

with an unsecured energy condition because Indonesia is still dependent on 

foreign import to meet its domestic needs. The dependence of high oil imports 

poses a threat to Indonesia's energy security conditions. To ensure its energy 

security, Indonesia must have a strategy. 

The purpose of this study is to see what kind of Indonesia’s energy security 

strategy used for their oil import dependence in 2006-2017 based on concept of 

energy security by Mason Willrich.  

Keywords: Energy Security, Indonesia, Oil Import Depedency, Energy Security 

Strategy, KEN. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji mengenai strategi keamanan energi yang dilakukan 

Indonesia dalam mengurangi ketregantungan impor minyak pada tahun 2006-

2017. Energi adalah kekuatan pendorong yang menjalankan semua sektor seperti 

ekonomi, politik dan sosial budaya sebuah negara. Keamanan energi erat 

kaitannya dengan peran negara sebagai aktor yang dapat mewujudkaan rantai 

suplai energi yang terjamin. Setiap tahunnya, tingkat kebutuhan energi  Indonesia 

selalu meningkat. Namun kondisi ini tidak didukung dengan peningkatan 

produksi energi domestik. Indonesia adalah salah satu negara yang  belum 

terjamin keamanannya terutama karena Indonesia masih bergantung terhadap 

impor asing untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Ketergantungan impor 

minyak yang tinggi menjadi ancaman terhadap kondisi keamanan energi 

Indonesia. Untuk menjamin keamanan energinya, maka Indonesia harus memiliki 

strategi.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa strategi keamanan Indonesia untuk 

mengurangi ketergantungan impor minyak pada tahun 2006-2017 dengan 

berdasarkan pada konsep keamanan energi Mason Willrich. 

Kata Kunci: Energi Security, Indonesia, Ketergantungan Impor Minyak, 

Keamanan Energi, KEN. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the energy security strategy undertaken by Indonesia in 

reducing dependence on oil imports in 2006-2017. Energy is a driving force that 

runs all sectors such as the economy, politics and socio-culture of a country. 

Energy security is closely related to the role of the state as a primary actor who 

can guaranteed the energy supply chain. Every year, the level of Indonesia's 

energy needs always increases. However, this condition is not supported by an 

increase in domestic energy production. Indonesia is one developing countries 

with an unsecured energy condition because Indonesia is still dependent on 

foreign import to meet its domestic needs. The dependence of high oil imports 

poses a threat to Indonesia's energy security conditions. To ensure its energy 

security, Indonesia must have a strategy. 

The purpose of this study is to see what kind of Indonesia‘s energy security 

strategy used for their oil import dependence in 2006-2017 based on concept of 

energy security by Mason Willrich.  

Keywords: Energy Security, Indonesia, Oil Import Depedency, Energy Security 

Strategy, KEN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak baik 

tingkat individu hingga negara. Energi sangat penting untuk pembangunan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Energi merupakan bagian penting bagi 

semua sektor ekonomi, mendorong dan menopang kehidupan seperti untuk bahan 

bakar bidang transportasi dan menyediakan listrik untuk industri, perdagangan, 

pertanian, dan layanan sosial penting seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh 

sebab itu, agenda mengenai kebutuhan energi akan selalu menjadi agenda penting 

yang akan dibahas oleh  negara  baik di tingkat nasional, regional, maupun 

internasional.
1
 

Ketika berbicara mengenai kondisi energi suatu negara maka secara otomatis 

akan membahas pula mengenai isu keamanan nasional. Keamanan nasional secara 

umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga 

kepentingan nasional suatu bangsa dan menggambarkan terbebasnya negara, 

masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman yang dipengaruhi oleh 

faktor eksternal maupun internal dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi 

                                                 
1
Agus Sugiyono. Perubahan Paradigma Kebijakan Energi Menuju Pembangunan yang 

Berkelanjutan, diakses melalui  

https://www.researchgate.net/publication/268047762_Perubahan_Paradigma_Kebijakan_Energi_

Menuju_Pembangunan_yang_Berkelanjutan 
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dan militer.
2
 Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman militer 

seperti serangan militer, aksi teror, dan sebagainya namun juga dapat pula berupa 

ancaman yang tidak selalu bersifat militer seperti bencana alam, krisis ekonomi, 

kemiskinan, kebodohan, pemanasan global, kelangkaan energi, krisis energi dan 

lain-lain yang mana ancaman ini berasal dari eksternal maupun internal.
3
 

Banyak kondisi atau kejadian yang bisa dianggap sebagai ancaman tergantung 

dari pandangan tiap negara dalam memandang kondisi keamanan negara mereka. 

Prinsip keamanan energi pada dasarnya adalah keamanan nasional. Sesuai dengan 

buku putih pertahanan Indonesia dimana disebutkan mengenai agenda prioritas 

pertahanan pemerintah yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian 

ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
4
 

Terwujudnya kemandirian ekonomi berkaitan dengan perwujudan kemandirian 

energi yang merupakan bagian dari keamanan energi Indonesia. 

 Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang 

sangat dinamis, ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga 

jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman 

nonmiliter, dan ancaman hibrida.
5
 Sumber ancaman dapat berasal dari dalam 

maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, yang 

bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan 

meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan. 

                                                 
2
Konsep dan Sistem Keamanan Nsional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional,XV (1) April 2010 

Hal7 
3
Hal.30 

4
Kementerian Pertahanan RI. Buku Putih Pertahanan Indonesia . 2015. Hal.37 

5
Ibid. Hal.22 
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Terjadinya beberapa peristiwa yang membawa Indonesia mengalami krisis 

energi terutama dari bidang energi fosil yakni minyak. Dimulai dari terjadinya Oil 

Shock yakni terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia dan juga kurangnya 

pasokan pada tahun 1970-an hingga terjadi kembali peningkatan harga minyak 

pada tahun 1990-an hingga 2000-an.
6
 Keadaan ini diperparah ketika pada tahun 

1997-1998 terjadinya depresiasi tajam atas Rupiah selama krisis keuangan Asia 

yang membuat Rupiah Indonesia jatuh menjadi lebih dari 17.000 per dollar. 

Keadaan ini berefek pada meningkatnya jumlah pengeluaran pemerintah untuk 

subsidi energi dari hampir tidak ada pada tahun 1996 menjadi sekitar 21 persen 

dari total pengeluaran pemerintah pada tahun 2005.
7
  

Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) 

yang menyebabkan banyak pemadaman dan pematian listrik bergilirsehingga 

membuat aktivitas masyarakat terganggu yang akhirnya membuat perkenonomian 

Indonesia tahun tersebut menurun.
8
 Masalah keamanan energi Indonesia menjadi 

semakin kompleks ketika pada tahun 2005, Indonesia mulai menjadi pengimpor 

minyak mentah disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat 

sementara produksinya terus menurun. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

                                                 
6
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI. Indonesia Economic Outlook 

2010 hal.5  Grasindo 
7
Djoni Hartono & Budy P. Resosudarmo, 2007. The Economy-wide Impact of Controlling Energy 

Consumption in Indonesia: An Analysis Using a Social Accounting Matrix Framework, diakses 

dari https://ideas.repec.org/p/pas/papers/2007-05.html 
8
Kompas. Krisis Energi dan Gejolak Ekonomi, diakses dari 

https://ekonomi.kompas.com/read/2013/10/21/0723372/Krisis.Energi.dan.Gejolak.Ekonomi 
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minyak nasional per hari sekitar 350.000 sampai 500.000 barel bahan bakar di 

pasok dari impor.
9
 

Lalu pada tahun 2015, kebutuhan minyak dalam negeridipenuhi melalui impor 

minyak dari berbagai negara di dunia seperti Azerbaijan 43 persen, Malaysia 15 

persen, Angola 23 persen, Algeria 10 persen, Australia 4.5 persen, Brunei 

Darrusalam 3.8 persen, Kazakhstan 0.56 persen, dan lain-lain.
10

 Pada tahun 2015, 

Indonesia menjadi negara pengimportir energi terbesar di dunia nomor 2 dalam 

mengimpor energi berupa bahan bakar minyak.
11

 Rasio ketergantungan impor 

rata-rata meningkat dari 35 persen pada tahun 2007 menjadi 44 persen di tahun 

2015.
12

 

Grafik 1.Perkembangan Produksi, Impor, dan Ekspor Minyak Bumi Indonesia :
13

 

 

                                                 
9
Kompas.com. Menuju Krisis Energi, Apa yang akan Terjadi pada Indonesia?, diakses melalui  

https://biz.kompas.com/read/2017/04/21/173454928/menuju.krisis.energi.apa.yang.akan.terjadi.pa

da.indonesia. 
10

OEC. Where does Indonesia import Crude Petroleum from? (2015)  diakses dari 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/idn/show/2709/2015/ 
11

DetikFinance.'RI Importir BBM Terbesar No.2 Dunia' diakses dari 

https://finance.detik.com/energi/2922125/ri-importir-bbm-terbesar-no2-dunia 
12

Kompas.com. Ini Cara Pertamina Kurangi Ketergantungan Impor Minyak Mentah, diakses dari 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/31/064500326/ini.cara.pertamina.kurangi.ketergantung

an.impor.minyak.mentah 
13

 DEN. Outlook Energi 2016 

http://kompas.com/
https://biz.kompas.com/read/2017/04/21/173454928/menuju.krisis.energi.apa.yang.akan.terjadi.pada.indonesia.
https://biz.kompas.com/read/2017/04/21/173454928/menuju.krisis.energi.apa.yang.akan.terjadi.pada.indonesia.
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Indonesia masih terpaku pada pemakaian sumber energi fosil seperti minyak 

bumi yang masih mendominasi pasokan energi nasional, yakni sebesar 41,5 

persen dari total konsumsi final energi nasional pada 2015 mencapai 1.070.647  

BOE.
14

 Pesatnya pertumbuhan industri serta ekonomi rata-rata 6,2 persen per 

tahun di Indonesia dan makin bertambahnya populasi penduduk Indonesia sekitar 

1,49 persen per tahun mendorong peningkatan kebutuhan energi sebesar 6,2 

persen.
15

 Sebenarnya jika dilihat dari keadaan di lapangan, Indonesia sampai saat 

ini masih memproduksi minyak meski tidak memenuhi kebutuhan dari kebutuhan 

konsumsi minyak Indonesia. Masih tetap ada hasil produksi minyak domestik di 

negara ini, bukan sudah tidak ada sama sekali. 

Namun pemerintah mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara net 

importir minyakmelalui pemberitaan-pemberitaan publik serta pernyataan publik 

figur di bidang energi Indonesia.
16

 Salah satunya adalah pernyataan yang 

diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
17

 Adanya 

konstruksi yang sengaja dibangun oleh pemerintah mengenai kondisi migas di 

Indonesia dimana disebutkan bahwa kita sebagai net importir minyak 

mengindikasikan bahwa bagi pemerintah ketergantungan akan impor minyak ini 

                                                 
14

Ibid. 
15

Kementerian Perindustrian RI. BPPT Prediksi 2027, RI Tergantung Penuh Dengan Impor Energi 

diakses melalui http://www.kemenperin.go.id/artikel/8089/BPPT-Prediksi-2027,-RI-Tergantung-

Penuh-Dengan-Impor-Energi 
16

Detik Finance.Pemerintah Harus Jelaskan Kalau RI Sudah Net Importir Minyak diakses dari  

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-158803/pemerintah-harus-jelaskan-kalau-ri-

sudah-net-importir-minyak 
17

Kompas.com. Mitos atau Fakta, Indonesia Kaya Migas?, diakses dari 

https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/19/124849126/mitos.atau.fakta.indonesia.kaya.migas. 
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sudah menjadi kekhwatiran yang ditanggapi sebagai ancaman akan keamanan 

energi Indonesia.  

Melalui adanya pemberitaan dan klaim mengenai status Indonesia sebagai net 

importir kepada masyarakat luas merupakan salah satu upaya pemerintah supaya 

membangkitakan kepedulian masyarakat akan kondisi konsumsi di Indonesia agar 

masyarakat peduli akan tingkat konsumsi minyak dan tidak terlalu boros 

mengonsumsi energi terutama dari minyak serta membuat seluruh komponen 

negara seperti aparat pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi pemakaian 

minyak dan meningkatkan pengembangan sumber energi lainnya. Yang akhirnya 

mendorong pemerintah untuk benar-benar fokus menangani isu energi dan 

lingkungan di Indonesia, membuat isutentang pengelolaan dan pemanfaatan 

energi di Indonesia menjadi agenda prioritas penting nasional Indonesia.
18

 

Selain itu, ancaman jangka panjang yang berpotensial mengganggu 

keamanan energi Indonesia di masa yang akan datang adalah ketika konsumsi 

energi fosil terus meningkat dan disatu sisi kemampuan kita memproduksi makin 

menurun. Saat ini, cadangan minyak bumi di Indonesia hanya 3,7 juta barel atau 

0,2 persen dari jumlah cadangan dunia sebesar 1.700 miliar barel.
19

 Persediaan 

gas di Indonesia hanya bisa bertahan sekitar 30 tahun, bahan bakar batu bara 

sekitar 50 tahun, dan yang paling mengkhawatirkan adalah persediaan bahan 

bakar minyak yang hanya mampu bertahan sekitar 11 tahun saja sesuai dengan 

perkiraan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

                                                 
18

KESDM. Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014. 

2010 
19

Kompas.com. Direktur Hulu Pertamina: Untuk Ketahanan Energi, Contohlah Jepang., diakses 

melalui https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/07/142126826/direktur-hulu-pertamina-untuk-

ketahanan-energi-contohlah-jepang 
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Gas Bumi (SKK Migas).
20

 Tanpa cadangan baru, Indonesia berpotensi mengalami 

krisis energi. Dan jika Indonesia masih bergantung pada penggunaan energi fosil 

saja, berdasarkan hasil penelitian BPPT dalam Outlook Energi Indonesia pada 

2012 menyebutkan bahwa pada tahun 2027 Indonesia diprediksi tidak hanya 

menjadi negara importir minyak saja saja, tapi juga menjadi negara yang 

tergantung pada impor energi secara keseluruhan.
21

 

Prediksi ini menjadi ancaman bagi keamanan energi Indonesia. 

Tergantungnya keberlangsungan negara oleh konsumsi minyak dan menurunnya 

kemampuan produksi minyak domestik sehingga mengharuskan negara untuk 

impor minyak maka Indonesia harus berebutan untuk mendapatkan energi minyak 

dimana banyak negara lain yang juga membutuhkan minyak tersebut dan 

memiliki kekuasan serta kemampuan yang lebih baik dari Indonesia untuk meraih 

dan mendapatkan sumber energi minyak tersebut. Ketika Indonesia tidak mampu 

bersaing dengan negara lain dalam mendapatkan minyak sedangkan kebutuhan 

akan minyak sangat tinggi maka akan terjadi kembali krisis darurat energi di 

Indonesia yang akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. 

Melihat kondisi energi Indonesia tersebut, terlebih tingkat ketergantungan 

Indonesia terhadap penggunaan dan impor energi minyak dari negara lain, 

menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerentanan energi yang bisa 

berkembang menjadi kondisi krisis energi. Hal tersebut tersebut sudah dapat 

dikategorikan sebagai ancaman akan keamanan energi oleh pemerintah Indonesia 

                                                 
20

Ibid 
21

Kemenperin.BPPT Prediksi 2027, RI Tergantung Penuh Dengan Impor Energi, diakses melalui 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/8089/BPPT-Prediksi-2027,-RI-Tergantung-Penuh-Dengan-

Impor-Energi 
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dan kondisi yang menjadi batasan aman bagi  Indonesia agar tidak merasa 

terancam lagi adalah ketika negara dapat mengurangi dan mengatasi 

ketergantungannya akan impor energi fosil terutama minyak dengan target 

membuat peranan minyak bumi menurun menjadi maksimum 20% pada bauran 

energi primer tahun 2025 dan tercapainya elasitas energi lebih kecil dari 1 pada 

tahun 2025 melalui cara salah satunya fokus mengembangkan energi terbarukan 

secara masif upaya mensubtitusikan peranan energi konvensional di bauran energi 

primer Indonesia.
22

 

Saling terhubungnya permasalahan energi di Indonesia membuat Indonesia 

menjadi negara dengan kondisi keamanan energi yang tidak terjamin. Sedangkan 

Indonesia merupakan negara yang membutuhkan jaminan ketersediaan energi 

sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Maka dari itu Indonesia 

membutuhkan serangkaian strategi yang dapat mengatasi masalah keamanan 

energinya dari semua sektor baik domestik maupun pasokan dari luar. Hal ini 

kemudian menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi 

ketergantungan impor minyaknya. Pada umumnya, negara pengimpor minyak 

menerapkan kebijakan diversifikasi minyak dimana diversifikasi ini dalam 

kontekstual sumber impor atau negara pemasok minyak.
23

 

Namun melihat dari bagaimana Indonesia melihat hakikat dari suatu 

keamanan energi dan ancaman akan hal tersebut serta jika disesuaikan Undang-

                                                 
22

Republik Indonesia.2006. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025.Hal.6 
23

Science Direct.Diversification of oil import sources and energy security: A key strategy or an 

elusive objective? diakses dari 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509004315 
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undang yang melandasi arah kebijakan energi pemerintah, membuat penulis 

menyimpulkan bahwa kondisi yang ingin dan seharusnya dicapai oleh Indonesia 

bukan hanya sekedar mengurangi ketergantungan akan impor minyak saja tapi 

juga lebih ke bagaimana Indonesia secara penuh mampu mengatasi 

ketergantungannya akan impor minyak dari negara pemasok manapun dan target 

yang lebih jauh adalah agar Indonesia tidak lagi bergantung pada dominasi 

penggunaan energi fosilseperti minyak, gas, dan batubara pada bauran energi 

primernya di masa yang akan datang sesuai dengan Blueprint Kebijakan Energi 

Nasional Indonesia.
24

 

Penulis tertarik untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh 

pemerintah utuk mewujudkan keamanan energi Indonesia. Bagaimana pemerintah 

Indonesia berupaya untuk mengamankan kondisi keamanan energinya dimasa 

yang akan datang dari potensi acaman yang telah terasa nyata dari sekarang. 

Kemudian apakah strategi-strategi yang telah mulai dijalankan oleh pemerintah 

berhasil sesuai dengan targetnya. Dengan latar belakang masalah yang dijelaskan 

diatas, penulis akan mendeskripsikan strategi Indonesia untuk mencapai 

keamanan energinya ini dengan konsep Strategi Keamanan Energi oleh Mason 

Willrich. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimana strategi keamanan energi 

                                                 
24

Republik Indonesia.2006. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025.Hal.6 
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Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor minyak tahun 2006-

2017?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan energi Indonesia pada 

tahun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK. 

2. Mendeskripsikan strategi yang digunakan Indonesia dalam  upaya 

ketahanan energi/ kepentingan nasional dalam bidang keamanan energi 

baru terbarukan melalui kerjasama energi dengan berbagai negara.  

3. Mengetahui dan menjelaskan penerapan konsep keamanan energi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Diperolehnya pemahaman mengenai penggunaan konsep keamanan energi 

dan strateginya. 

2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai kondisi 

kemananan energi di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan keterampilan untuk membuat dan menyelesaikan 

penelitian. 

2. Memberikan tambahan pengalaman bagi penulis untuk menulis sebuah 

penelitian terstruktur. 
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3. Memberikan kemampuan bagi penulis untuk merumuskan masalah 

dalam penelitian serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah penelitian, maka 

penulis memerlukan studi terdahulu sebagai rujukan yang memiliki keterkaitan 

atau hubungan dengan tulisan penulis. Tujuan dari studi terdahulu adalah untuk 

menjadi referensi bagi penelitian yang akan penulis guna mengindari adanya 

kesamaan penelitian, membantu membangun kerangka teori, dan mengidentifikasi 

penelitian lain yang mendukung topik penelitian. Penulis akan menggunakan dua 

studi terdahulu dalam penelitian ini. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua buah studi terdahulu, yang 

pertama adalah jurnal yang ditulis oleh YU Jianhua & DAI Yichen pada tahun 

2012 dengan judul Energy Politics and Security Concepts from Multidimensional 

Perspectives.
25

 Penulis memilih tulisan dalam jurnal ini sebagai studi terdahulu 

karena adanya kesamaan konsep yang digunakan sehingga dapat memahami 

penulis tentang konsep keamanan energi secara umum dan luas dari sudut 

pandang politik internasional dan bagaimana konsep keamanan energi juga 

mengalami evolusi dari konsep keamanan tradisional hingga konsep keamanan 

non-tradisional.  

                                                 
25

Yu Jianhua dan DAI Yinchen,2012. Energy Politics and Security Concepts from 

Multidimensional Perspectives dalam Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 

Vol. 6, No. 4, 2012  hal.91-113 diakses dari 

http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/ca/55/a1e69f6b4267b633a9596f602eab/1f8b8b28-f161-

4714-bd91-0ab2012d4618.pdf. 
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 Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana berubahnya konsep 

keamanan energi dipandang dari konsep keamanan tradisional hingga konsep 

keamanan non-tradisional. Selain itu juga membahas mengenai ketahanan 

nasional dan hubungan interdepedensi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia 

menyangkut mengenai energi terutama dalam kasus kepemilikan dan penguasaan 

akan energi minyak. Meskipun teori dan konsep yang digunakan oleh Jianhua dan 

Yinchen beragam untukmemberikan interpretasi yang berbeda mengenai masalah 

energi ini, teori dan konsep ini sebenarnya salingberinteraksi dan tumpang tindih. 

Dengan percepatan globalisasi ekonomi sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-

negara bangsa semakin saling bergantung di sektor energi sementara persaingan 

dan koordinasinya menjadi arus utama politik energi internasional. Akibatnya, 

semua pihak semakin penting dalam kerjasama energi internasional dan 

pembangunan institusionalnya. Mereka percaya bahwa keamanan energi harus 

dicapai melalui kerja sama internasional dan koordinasi, karena hal itu terkait erat 

dengan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan serta 

hubungan politik dan ekonomi eksternal negara-negara bangsa. 

 Selain itu dalam tulisan ini Jianhua dan Yinchen menggunakan 

pemahaman mengenai keamanan energi yang dijelaskan oleh Mason dan Yergin 

melalui sudut pandang yang berbeda. Melalui tulisan Mason, mereka melihat 

keamanan energi dilihat sebagai konsep keamanan tradisional. Masalah keamanan 

ini tidak hanya mencakup sumber pasokan energi, tetapi juga rute dan sarana 

transportasi energi. Untuk mengetahui tingkat keamanan energi, sebagian besar, 

adalah untuk menilai ketergantungan suatu negara terhadap jenis energi tertentu, 
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dan apakah dapat mencapai energi di dalam wilayah atau harus bergantung pada 

impor dari luar negeri. Jika harus mengandalkan impor, maka keamanan energi 

akan melibatkan ketergantungan pada energi asing, diversifikasi sumber energi 

serta kerusuhan politik sumbernya. Oleh karena itu, dalam pengertian tradisional, 

keamanan energi mengacu pada tingkat kemandirian dan kemampuan negara 

untuk mengatasi gangguan pasokan energi sementara atau abadi tanpa 

menimbulkan konsekuensi ekonomi atau militer yang serius. 

 Studi terdahulu yang kedua tesis yang ditulis oleh Alfan Enzary yang 

berjudul Implementing The National Energy Policy (KEN) : A Study of Energy 

Security and Interrelation Among The Actors, Case Study : The Province of Jambi 

(Indonesia).
26

Thesis yang ditulis oleh Enzary ini membahas mengenai dilemma 

yang dihadapi oleh sebagian besar negara produsen sumber energi dalam 

mengelola sumber daya alam. Konflik antara kepentingan politik dan sosio-

ekonomi telah menjadi masalah utama yang menyebabkan dilema, terlebih ketika 

opsi untuk ekspormenjadi pilihan paling banyak yang telah dilakukan oleh negara-

negara produsen daripada digunakan untuk pemenuhan domestik. Oleh karena itu, 

kebijakan energi dianggap sebagai instrumen terbaik dalam manajemen energi. 

Dalam tulisan ini, Provinsi Jambi (Indonesia) diambil sebagai studi case, dengan 

tujuan untuk menganalisis proses implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) 

di lingkup provinsi.  

 Enzary menggunakan The Contextual Interaction Theory (CIT) sebagai 

kerangka teoritis untuk menjelaskan interaksi di antara para aktor berdasarkan 

                                                 
26

Alfan Enzary.2017.Implementing The National Energy Policy (KEN) : A Study of Energy 

Security and Interrelation Among The Actors, Case Study : The Province of Jambi (Indonesia) 
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karakteristik mereka dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi proses 

implementasi. Dalam tulisan ini, Enzary berusaha membuktikan ada atau tidaknya 

dampak dari KEN mempengaruhi pasokan layanan listrik di provinsi ini. Mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KEN melalui analisis 

konteks internal dan eksternal. 

 Penulis memilih tulisan dalam thesis ini sebagai studi terdahulu karena 

adanya persamaan kasus yang digunakan sehingga dapat memahami penulis 

tentang pengimplementasian KEN di Indonesia meski fokus dari tulisan berbeda 

dimana di dalam thesis ini berfokus pada ruang lingkup Provinsi Jambi dan 

pengaruhnya KEN pada pengembangan teknologi dan kondisi listrik di provinsi 

tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada pengimplementasian KEN secara 

general dan dalam lingkup yang luas yakni secara keseluruhan (nasional). 

 

2.2 Kajian Konsep 

2.2.1 Konsep Keamanan Energi 

Definisi  Keamanan Energi atau yang dikenal pula sebagai energy 

securitydapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kondisi dan konteks cara 

pandangnya berkaitan dengan keadaan energi suatu negara. Belum terdapat 

definisi umum yang secara pasti menjelaskan konsep keamanan energi namun 

terdapat banyak definisi oleh para ahli dan beberapa departemen tertentu. Definisi 

keamanan energi oleh International Energy Agency (IEA) adalah kondisi dimana 

terdapat keamanan dari komponen adequate supply (kecukupan supply), 

affordable supply (keterjangkauan) dan reliable supply (jaminan supply) dengan 
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maksud terdapatnya ketersediaan sumber energi tanpa adanya gangguan serta 

pada kondisi harga yang terjangkau
27

. Adequate supply berarti keadaan yang 

mendukung tersedianya suplai energi yang mencukupi untuk mendukung kegiatan 

ekonomi dan politik. Affordable supply berarti keadaan dimana tersedianya energi 

dengan harga yang terjangkau dan biaya penyediaan yang efisien dan tidak 

berdampak negatif pada daya saing ekonomi dan dapat mendukung investasi 

berkelanjutan di sektor energi. Realiable supply berarti keadaaan yang 

mendukung jaminan suplai energi yang aman dari gangguan gangguan suplai 

maupun teknis.
28

 

Selain itu terdapat pula definisi konsep keamanan energi oleh Departement 

of Energy and Climate Change (DECC) yakni keamanan energi adalah kondisi 

dimana pemerintah dapat menjamin akses energi dari kebutuhan secara fisik dan 

kestabilan harga.
29

 Lalu menurut Asia Pacific Enery Research Center (APERC) 

mendefinisikan keamanan energi sebagai kemampuan negara secara ekonomi 

untuk menjamin suplai sumber energi negara agar terus tersedia secara terus 

menerus dan berkelanjutan dengan harga energi berada pada level normal tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan harga sehingga terjadinya perkeonomian 

baik dan stabil dikalangan masyarakat.
30

 Menurut Fillipos Proedrou dalam 

bukunya EU Energy Security in the gas sector : Envolving Dynamics, Policy 

Dilemas and Prospect  menjelaskan bahwa pengertian keamanan energi dibagi 

                                                 
27

IEA. What is energy security?, diakses melalui 

https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/ 
28

Benjamin K.Sovacool (2011). The Routledge Handbook of Energy Security.New York.Routledge 

Publisher. Hal.4  
29

DECC (Deprtement of Energy and Climate Change) 
30

Asia Pasific Energy Research Centre. 2007. A Quest For Energy Security in The 21st Century: 

Resources and Constraints.Hal.6. 
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menjadi dua, yakni menurut sudut pandang negara pengimpor energi dan negara 

pengekspor energi.
31

 

Secara umum tiga definisi mengenai konsep keamanan energi diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keamanan energimerupakan kondisi dimana negara atau 

pemerintah dapat menjamin ketersediaan energi berserta aksesnya dan dapat 

menjamin energi tersebut dapat dijangkau dengan harga yang efisien dilihat dari 

kemampuan negara tersebut kepada warga negaranya sehingga dapat terjalannya 

fungsi ekonomi serta politik. Namun setiap negara akan memiliki definisinya 

tersendiri, karena ada perbedaan pemahaman dan kondisi pada masing-masing 

negara. Keamanan energi adalah isu yang sering muncul dalam agenda kebijakan 

pemerintah di banyak negara dan sebagai alat untuk membingkai isu atau framing 

dengan cara  mengkontruksi, menormalisasikan, dan menjadi justifikasi 

kebijakan-kebijakan tertentu.
32

 

Menurut Daniel Yergin sebagai Chair Of Cambridge Energy Research 

Associates, keamanan energi akan menentukan bagaimana negara melakukan 

interaksi dalam sistem internasional dan merancang strategi nasional terkait 

keamanan energi negaranya. Yergin membagi definisi keamanan energi yang 

dapat dilihat dari sudut pandang developed countries dan developing countries.
33

 

Dari sudut pandang developed countries, energy security dilihat sebagai 

ketersediaan jaminan suplai energi pada harga yang sesuai dengan kondisi harga 

yang normal, sedangkan dari sudut pandang developing countries lebih 

                                                 
31

Fillipos Proedrou. 2012.EU Energy Security in the gas sector : Envolving Dynamics, Policy 

Dilemas and Prospect .Hal.3 
32

Gavin Bridge. 2014. Energy (in)security: world-making in an age of scarcity. Hal.329  
33

Daniel Yergin.2006.Ensuring Energy Security.Foreign Affairs Journal. Hal 70 
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memerhatikan perubahan harga pada energi yang akan mempengaruhi balance of 

payement negara tersebut.
34

 

2.2.2 Strategi Keamanan Energi Menurut Mason Willrich 

Dalam buku yang berjudul Energy and World Politics yang terbit pada 

tahun 1975, Mason Willrich mengatakan bahwa keamanan energi (energy 

security) adalah salah satu bentuk dari kepentingan nasional (national security) 

suatu negara. Ketika membahas keamanan suatu negara maka tak lepas dari 

pembahasan mengenai keamanan setiap orang yang tinggal di negara tersebut, dan 

juga kepentingan-kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Dalam hal 

ini, national security suatu negara berkaitan pula dengan keberlangsungan hidup 

individu dalam negara tersebut dimana negara berusaha untuk menjamin 

ketersedian energi untuk memungkinkan aktivitas perekonomian suatu negara 

berfungsi, berjalan lancar, serta dapat diterima secara politik.
35

 

Menurut pandangan Willrich diperlukannya pengklasifikasian akan 

perspektif dalam mendefinisikan keamanan energi, dimana Willrich 

membedakannya dalam dua sudut pandang berdasarkan potensi energi tiap 

negara, yakni berdasarkan sudut pandang dari negara eksportir energi dan sudut 

pandang dari negara importir energi.
36

 Diantara dua sudut pandang ini, negara 

eksportir dan negara importir memiliki fokus dan definisi yang berbeda pula 

dalam memaknai kondisi keamanan energi. Perbedaan pandangan ini pula yang 

                                                 
34

Ibid. 
35

Mason Willrich.1975. Energy and World Politics .Hal.65 
36

Ibid. 
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membuat kedua sudut pandang ini menawarkan  strategi yang berbeda-beda bagi 

negara untuk mencapai keamanan energinya.  

2.2.2.1Negara Eksportir 

Dari sudut pandang negara eksportir, terdapat tiga pemahaman tentang 

kemananan energi. Pertama adalah kedaulatan atas sumber energinya 

(sovereignity over natural resources).
37

 Adanya pengakuan akan kedaulatan 

energi dan memegang hak kendali penuh akan energinya merupakan hal yang 

sangat penting bagi negara eksportir. Kedua, di bidang akses pasar, terdapatnya 

jaminan akan keterbukaan pasar bagi negara pengeskspor. Lalu yang ketiga adalah 

melihat investasi yang diberikan negara importir dapat menjamin kebutuhan 

finansial eksportir yang berasal dari hasil ekspornya.   

Negara eksportir lebih berfokus pada akses pasar dan pengamanan 

permintaan energinya.
38

  Bagi negara eksportir membuat kondisi yang aman 

secara energi berarti mereka berusaha untuk membuat negara importirnya 

ketergantungan secara fundamental, atau setidaknya tercipta hubungan yang 

seimbang di bidang ekspor dan impor. Biasanya negara dengan sumber daya 

terutama sumber daya energi fosil seperti minyak mentah, batubara, dan gas alam 

akan menjadi menjadi ketergantungan kepada negara-negara yang memiliki pasar 

dan industri yang besar. 

Negara eksportir memiliki strategi atau tindakan sendiri yang berbeda 

dengan strategi yang dimiliki oleh negara importir. Strategi negara pengekspor 

sesuai dengan pemahaman mereka akan keamanan energi adalah sebisa mungkin 
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membuat negara pengimpor memiliki ketergantungan terhadap sumber energi 

yang diekspornya secara fundamentally dependent atau paling tidak terjadinya 

hubungan ketergantungan yang seimbang.
39

 Negara eksportir difokuskan harus 

memiliki posisi tawar menawar yang kuat sehingga negara importir tidak 

memiliki pilihan lain selain untuk bergantung pada negara tersebut. 

Terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan negara pengekspor untuk 

meningkatkan keamanan energi, yaitu jaminan bebas dari intervensi militer negara 

pengimpor dan juga akses pasar. Tindakan negara eksportir adalah menjamin 

keamanan energi mereka yaitu jaminan terhadap tidak ada terjadinya intervensi 

militer dan energi di dalam negeri tersebut dan akses pasar yang terbuka. Jaminan 

terhadap intervensi militer hal itu sangat penting bagi negara eksportir karena 

pada faktanya  di negara ekportir yang rawan akan konflik internal dikarenakan 

kecenderungan negara pengimpor untuk mengintervensi  konflik internal yang 

sering terjadi pada negara pengimpor yang tinggi. 

Selanjutnya akses pasar, maksudnya adalah negara eksportir harus mampu 

menjamin keamanan serta kemudahan akses terhadap pasar asing untuk 

mendistribusikan energinya ke negara importir.
40

 Akses pasar adalah kepentingan 

pengekspor yang berhubungan langsung dengan kepentingan negara pengimpor 

untuk sumber energi. Hal tersebut dikarenakan karena semakin besar akses pasar 

yang didapat negara pengekspor, semakin kecil pengaruh negara pengimpor 

tersebut kepada negara pengekspor. Ekonomi negara pengekspor akan semakin 

berkembang dengan sumber daya tinggi, dan dengan akses pasar negara 
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pengekspor akan menjadi semakin independen. Dengan cara ini akan 

meningkatkan hubungan interdependence atau ketergantungan antara negara 

eksportir dan importir. 

2.2.1.2 Negara Importir 

Lalu dilihat dari sudut pandang negara importir, mereka mempunyai 

definisi sendiri tentang apakah itu keamanan energi berbeda dengan definisi 

mengenai keamanan energi yang dimiliki oleh negara eksportir, serta bagaimana 

strategi dasar serta tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan keamanan pasokannya. Negara importir memfokuskan 

perhatiannya kepada jaminan pasokan, yaitu pada akses terhadap sumber energi 

(access to resources) dan keamanan terhadap pasokan energi (energy security of 

supply).
41

 Hal ini berarti keamanan energi negara pengimpor bergantung pada 

suplai negara lain, sehingga ancaman keamanan energi dipengaruhi oleh pasokan 

energi dari luar negeri. 

Dalam sudut pandang negara importir, terdapat tiga sudut pandang konsep 

berbeda mengenai keamanan energi, yaitu:
42

 

1. Pertama, definisi secara sempitkeamanan energi dapat dilihat dari sudut 

pandang sebagai jaminan atas pasokan energi untuk memungkinkan sebuah 

negara dapat menjalankan fungsinya di masa perang. 
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2. Kedua, definisi keamanan energi secara luas dapat diartikan sebagai 

jaminan akan pasokan energi yang cukup untuk mempertahankan pertahanan 

keadaan ekonomi nasional pada tingkat normal.  

3. Ketiga, keamanan energi merupakan gabungan dari kedua sudut pandang 

sebelumnya dimana dapat diartikan sebagai jaminan atas pasokan energi yang 

cukup sehingga memungkinkan berfungsinya perekonomian nasional melaui 

tindakan yang dapat diterima secara politik. Pilihan strategi yang dijelaskan oleh 

Mason Willrich untuk negara pengimpor energi tergantung kepada aset-aset 

energi negara tersebut, seperti aset yang berupa sumber daya alam, teknologi, 

modal, dan keterampilan manajemen.  

Ketika berbicara mengenai strategi yang dapat digunakan oleh negara 

importir, Willrich mengelompokkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh 

negara importir untuk mencapai keamanan energinya berdasarkan efek yang 

ditimbulkan. Berikut merupakan strategi keamanan energi Willrich menurut efek 

yang ditimbulkan:
43

 

1. Decreasedamage  from possible supply interruptions: 

Upaya untuk mengurangi kerusakan yang terjadi dalam lingkup domestik dari 

kemungkinan terjadinya interupsi pasokan dari negara pemasok energi asing, 

yang dapat dilakukan dengan cara rationing plans dan stockpiling dimana 

tindakan ini termasuk dalam level domestik.  Ini termasuk rencana penjatahan 

dan penimbunan cadangan. Melalui rationing plans atau penjatahan berarti 
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dilakukannya pembatasan permintaan dan perangkat alokasi selain dari harga. 

Rationing dimungkinkan untuk dilakukan oleh  setiap negara importir.
44

 

Selain itu dengan cara stockpiling atau melakukan penimbunan cadangan 

energi. Namun dalam menciptakan cadangan energi yang cukup besar, 

bukanlah hal yang praktis dan mudah untuk dilakukan selain itu juga 

membutuhkan biaya lebih dari apa yang mampu dibiayai oleh negara.  

2. Enhance energy security through increasing self-sufficiency:  

Upaya untuk meningkatkan produksi energi domestik, dilakukan melalui self-

suffiency. Secara kenyataannya, langkah-langkah ini terbatas pada negara-

negara industri yang memiliki sumber daya energi dalam negeri yang relatif 

besar dan belum dikembangkan.
45

 Prospek bagi banyak negara yang kurang 

atau belum berkembang untuk meningkatkan kemandirian energi mereka 

tampak terbatas. Bahkan jika mereka memiliki sumber daya yang belum 

dikembangkan, mereka harus mengimpor teknologi, modal, dan manajemen.  

3. Enchance energy security through strengthened guarantees of foreign 

supply : 

Upaya untuk memperkuat jaminan terhadap pasokan energi asing, dilakukan 

melalui diversification dan increased interdependence.
46

 Tidak hanya melaui 

diversifikasi sumber pasokan tetapi juga dengan meningkatkan tingkat saling 

ketergantungan melalui investasi atau foreign direct investment kepada 

                                                 
44

Ibid.Hal.71 
45

Ibid. Hal.68 
46

Ibid. 



 

24 

 

eksportir dan development assistance pada bidang industri. Secara umum, 

langkah-langkah ini tersedia terutama untuk negara-negara pengimpor yang 

sudah terindustrialisasi.  

Tiga strategi tersebut dapat digunakan negara importir untuk mencapai 

keamanan energinya. Namun sebelum membahas lebih lanjut strategi mana yang 

akan digunakan, Willrich membedakan negara importir menjadi dua kategori 

negara berdasarkan kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Dua kategori negara 

tersebut yaitu:
47

 

1. Negara-negara importir yang memiliki sumber daya energi domestik 

(Possesses  a large domestic resource). 

2. Negara-negara importir yang tidak memiliki sumber daya energi domestik 

atau sangat sedikit memiliki sumber energi (Lacking a large domestic 

resource). 

Pengkategorian yang berdasarkan kepemilikan sumber daya ini membuat 

strategi-strategi yang dilakukan tiap negara importir berbeda pula. Untuk kategori 

pertama, terdapat tiga strategi yang diajukan yakni dengan mengurangi kerugian 

atau kerusakan dari kemungkinan adanya gangguan pasokan energi asing atau dari 

luar negeri, meningkatkan dan memperkuat jaminan pasokan terhadap suplai 

energi asing, dan meningkatkan keamanan energi dengan meningkatkan energi 

domestik. Sedangkan untuk negara kategori kedua yakni yang tidak memiliki 

sumber daya energi ataupun memiliki sedikit sekali sumber energi maka hanya 
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ada satu strategi yang bisa dilakukan yaitu memperkuat pasokan atau jaminan 

terhadap suplai energi asing.
48

 

2.2.3 Strategi Keamanan Energi bagi Negara Importir yang Memiliki 

Sumber Daya 

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada konsep 

keamanan energi milik Mason Willrich dari sudut pandang negara importir energi 

yang mana memiliki sumber daya energi sesuai dengan Indonesia yang statusnya 

sebagai negara yang melakukan impor energi untuk memenuhi kebutuhan 

domestiknya. Upaya untuk mengurangi dan mengatasi kemungkinan gangguan 

terhadap pasokan energi asing, dapat dilakukan dengan cara rationing plans dan 

stockpiling:
49

 

a. Rationing plans ialah tindakan yang dilakukan oleh negara dengan cara 

melakukan penghematan atau pengendalian konsumsi energi domestik 

untuk menunda kelangkaan atau ancaman keamanan energi dan 

memperpanjang waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Penghematan konsumsi ini dilakukan dengan mengendalikan jumlah 

permintaan energi dalam negeri serta mengalokasikan pasokan energi yang 

tersedia agar terhindar dari efek ketidakstabilan harga energi global.
50

 

Penghematan konsumsi energi nasional ini akan berdampak pada 

pengurangan impor dan juga mengurangi kerusakan lingkungan yang 
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diakibatkan oleh konsumsi energi berlebihan terutama dari konsumsi 

energi fosil atau energi tidak dapat diperbaharui. 

b. Stockpiling merupakan strategi yang dilakukan negara dengan menimbun 

sejumlah energi yang tersedia untuk mengurangi kerentanaan energi 

domestik. Penimbunan ini direncanakan untuk membantu pemerintah 

ketika terjadinya masa darurat energi atau krisis terlebih jika terjadinya 

hambatan pasokan asing dan juga dapat menjadi penguat bargaining 

negara dalam hubungan energi antar negara.
51

 Cadangan bahan bakar 

darurat juga dapat berfungsi sebagai perlindungan negara  terhadap 

fluktuasi harga yang abnormal. Keadaan di mana persediaan darurat 

mungkin diinginkan tergantung pada penilaian tentang sejumlah faktor, 

signifikansi bahan bakar tertentu dengan ekonomi energi negara, tingkat 

ketergantungan pada impor, jumlah sumber pasokan asing dan reliabilitas 

politik masing-masing, prospek pasar dunia dan kemungkinan kartelisasi, 

dan substitusi bentuk lain dari bahan bakar.
52

 Pelaksanaan stockpilingakan 

sangat bervariasi tergantung pada bahan bakar, bentuk dan di mana energi 

itu  disisihkan, serta geografi negara pengimpor. Dari sudut pandang 

memperkuat keamanan energi negara pengimpor, penimbunan minyak 

adalah alat taktis untuk mengurangi kerentanan terhadap interupsi jangka 

pendek. Dalam menerapkan skema cadangan bahan bakar darurat, 

pemerintah negara pengimpor menghadapi sejumlah masalah dominasi 
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yang sulit yang sering menjadi bola politik dalam pemerintahan.
53

 Salah 

satu masalah yang paling mendasar adalah mengenai kepemilikan. 

Kepemilikan akan cadangan energi tersebut dapat dimiliki oleh pemerintah 

namun dapat pula tanggung jawab atas kepemilikan tersebut dapat 

dikenakan pada sektor swasta dari industri energi. 

2. Upaya untuk memperkuat jaminan terhadap pasokan energi asing, 

dilakukan melalui diversification dan increased interdependence:
54

 

a. Diversification merupakan salah satu strategi keamanan energi utama yang 

biasa dilakukan oleh beberapa negara untuk menjamin pasokan energinya. 

Dalam hal ini negara akan melakukan kerjasama dengan negara penghasil 

energi lain (diversification supply source) untuk menciptakan energi-

energi baru. Selain itu, diversification juga dapat dilakukan dengan cara 

mencari sumber lain selain bahan bakar minyak dalam arti ini mencari 

bahan bakar subtitusi minyak, yakni melalui gas ataupun batu bara ataupun 

energi baru terbarukan. Diversifikasi juga berbicara tentang peralihan 

sumber energi yang dipakai. Jika awalnya memakai minyak maka 

memakai sumber energi lainnya seperti batubara, gas alam, nuklir, dan 

energi baru terbarukan.
55

 

b. Increased Interpendence yang merupakan tindakan negara untuk 

menciptakan ketergantungan antara negara importir dan negara eksportir. 
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Dimana strategi interdependence ini dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu melalui pemberian foreign investment kepada negara pemasok energi 

secara long term (berjangka panjang) atau development assistance di 

negara eksportir.
56

 Pemberian foreign investment secara long term akan 

membuka kesempatan bagi negara importir untuk terus mengamankan 

jalan bagi impor energi di negara tersebut karena negara eksportir merasa 

terbuka dan tergantung akan investasi yang diberikan negara importir, 

terlebih jika investasi tersebut bergerak di bidang industri energi yang 

mampu meningkatkan efisiensi dari produksi energi di negara eksportir.
57

 

Adanya pemberian development assistance ke negara eksportir adalah 

untuk menjamin suplai energi asing melalui pemberian bantuan 

pembangunan dengan tujuan meningkatkan ketergantungan negara 

eksportir kepada negara pemberi bantuan. Dalam kondisi ini, masing-

masing pihak bagi sebagai importir dan eksportir sama-sama saling 

membutuhkan dan menguntungkan sehingga meningkatkan tingkat 

ketergantungan antara kedua negara.
58

 Ketidakamanan energi tidak hanya 

diciptakan oleh keharusan mengandalkan sumber pasokan luar negeri 

tetapi juga oleh fakta bahwa sumber-sumber asing tertentu menikmati 

ketergantungan negara importir yang mengandalkan sumber pasokan 

energinya. 
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3. Upaya untuk meningkatkan produksi energi domestik, dilakukan melalui 

Self-suffiency. 

Self-Suffiency adalah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk lebih 

bergantung pada cadangan dalam negerinya sendiri dan  memaksimalkan 

potensi sumber-sumber energi yang dimiliki negara tersebut untuk 

menjamin pasokan energinya Willrich membagi definisi Self-Suffieciency 

menjadi tiga yaitu bergantung secara penuh pada sumber daya domestik, 

bergantung pada sumber daya dometik secara tidak terbatas setelah 

melewati satu masa transisi dan bergantung secara ekslusif pada sumber 

daya domestik yang masih terbatas. Hal ini bisa diawali dengan usaha 

pencarian sumber energi baru yang belum tereksplor. 

Selain di luar sumber daya, dalam rangka melakukan ekspansi pasokan 

domestik untuk meningkatkan keamanan, suatu negara harus memiliki 

atau mengembangkan aset-aset lain yang diperlukan untuk kemandirian 

energi seperti fasilitas siklus bahan bakar yang diperlukan, kemampuan 

manajerial, dan keuangannya.
59

 Jika tidak ada pengembangan aspek-aspek 

tersebut dalam mengembangkan sumber energi dalam negeri, maka negara 

akan memperdagangkan satu bentuk ketergantungan untuk yang lain. Efek 

peningkatan keamanan dari ekspansi produksi energi domestik hanya 

terbatas untuk negara-negara industri dengan sumber energi yang belum 

tersentuh. Banyak negara yang kurang berkembang, bahkan mereka yang 

memiliki sumber daya domestik yang berpotensi memadai, mungkin tidak 
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dapat meningkatkan keamanan mereka dengan cara ini ataupun akan sulit 

dilakukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan modal. 

Tabel 1.  Konsep Keamanan Energi Mason Willrich 

Konsep Keamanan Energi Mason Willrich 

 

 

1. Konsep 

Keamanan 

Energi Negara 

Importir 

 

Jaminan pasokan 

energi agar negara 

dapat berfungsi saat 

perang, menjaga 

perekonomian agar 

dapat berfungsi 

secara politik 

Strategi Tindakan  

1. Possesses a large 

domestic resources : 

1. Strengthen guarantees 

of domestic supply 

2. Strengthen guarantees 

of foreign supply 

 

 

2. Lacking a large 

domestic resources : 

Strengthen guarantees of 

foreign supply 

1. Rationing plans 

2. Stockpiling  

3. Self-sufficiency 

 

 

4. Diversification  

5. Interdependence 

 

 

2. Konsep 

Keamanan 

Energi   Negara 

Eksportir  

Kedaulatan atas 

sumber energi tanpa 

adanya intervensi 

militer serta 

terjaminnya akses 

pasar dan investasi. 

1. Fundamentally 

dependent 

2. Attempt to forge more 

balance 

interdependent export-

import relationship 

1. National Sovereignty 

2. Guaranteed access to 

foreign market 

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan dari buku Mason Willrich 
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Dalam sub bab ini penulis akan menggunakan konsep Energy Security 

dalam menganalisa fenomena yang dipilih. Dalam menganalisis fenomena 

tersebut penulis akan mengoperasionalisasikan data yang penulis dapat mengenai 

fenomena tersebut kedalam indikator yang ada di tiap-tiap konsep.  Penulis 

memilih menggunakan definisi konsep energy security milik Willrich yang mana 

mengelompokkan strategi energy security berdasarkan negara importir dan negara 

eksportir dimana penulis memposisikan Indonesia sebagai negara importir yang 

memiliki sumber daya energi dalam menganalisa kondisi energi domestik 

Indonesia. 

Indonesia merupakan negara yang masuk dalam daftar 23 negara dengan 

konsumsi energi terbesar dunia melalui daftar yang dikeluarkan oleh organisasi 

American Council for An Energy-Efficient Economy (ACEEE), dimana hal ini 

juga diugkapkan oleh Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) bahwa Indonesia berada diurutan ke-18 dari 23 negara terkait 

tingkat efisiensi energi yang rendah.
60

 Kondisi ini makin diperburuk karena 

Indonesia sampai saat ini belum mampu memaksimalkan pengelolaan sumber 

energinya secara mandiri. Hal ini membuat kebutuhan akan energi Indonesia 

semakin tinggi sehingga Indonesia mengimpor kebutuhan akan energinya dari luar 

negeri dengan tujuan menjamin kebutuhan energi dalam negeri.  
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Indonesia merupakan salah satu negara pengimportir energi yang mana 

sebenarnya memiliki potensi energi dalam negeri yang sangat besar hanya saja 

belum mampu memaksimal dan mengefesiensikan produksi energi dalam negeri. 

Indonesia mulai terancam ketergantungan impor enegeri khususnya energi fosil 

seperti minyak bumi. Dalam situasi yang mengancam akan terjadinya krisis energi 

di Indonesia di masa yang akan datang, membuat pemerintah Indonesia 

melakukan beberapa strategi untuk mengurangi kerentanan akan sumber 

energinya serta mencapai keamanan energinya yang dituangkan dalam bentuk 

kebijakan dan program kerja yang dilandasi dan didukung oleh Undang-Undang 

dan Peraturan Presiden. Penulis berusaha melihat tindakan-tindakan apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui konsep strategy energy 

security milik Willrich. 

Berikut strategi dan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia:  

2.3.1 Strengthen guarantees of domestic supply 

Dalam strategi ini terdapat tiga tindakan yang bisa dilakukan, yaitu: 

1. Rationing Plan 

Rationing Plan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia 

dengan cara menghemat konsumsi energi domestik terutama yang menggunakan 

energi fosil terutama minyak bumi. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara 

membuat progam-program konservasi dan efisiensi melalui peraturan dan 

kebijakan yang dibuat terhadap energi seperti minyak bumi yang diterapkan pada 

sektor-sektor yang memiliki konsumsi tinggi di Indonesia seperti sektor industri, 
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transportasi dan rumah tangga. Lalu kebijakan pengurangan anggaran subsidi 

BBM oleh pemerintah Indonesia juga merupakan salah satu upaya penghematan 

pengunaan konsumsi bahan bakar minyak. Penghematan yang dilakukan dalam 

sektor industri dan sektor listrik seperti adanya subtitusi energi dengan 

mengunakan renewable energy atau energi baru terbarukan yang lebih ramah 

lingkungan.
61

 

2. Stockpiling 

Stockpilling bertujuan untuk menjamin pasokan energi serta menghindari 

ancaman kerentanan pasokan energiketika terjadi gangguan atau krisis dengan 

cara melakukan penimbunan atau penumpuan cadangan energi negara.
62

 Indonesia 

mewujudkan tindakan ini dengan berusaha untuk memulihkan kembali kapabilitas 

produksi minyak domestik melalui upaya upaya pengembangan dan pencarian 

kilang-kilang minyak baru untuk menghasilkan cadangan minyak yang lebih 

banyak. Sampai saat ini, Indonesia belum mampu memaksimalkan tindakan 

stockpiling dikarenakan kemampuan negara yang belum bisa menimbun cadangan 

energi dengan baik dan sesuai ketentuan dari IEA mengenai cadangan energi 

domestik karena konsumsi energi yang terus meningkat tiap tahun dan produksi 

energi domestik yang tidak begitu besar. 

3. Self-Sufficiency 

Tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang sangat berfokus pada ranah 

domestik dimana negara melakukan pemaksimalan sumber-sumber energi 
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domestik yang dimiliki demi menjamin pasokan energi. Sampai saat ini, Indonesia 

masih berusaha untuk mengoptimalkan pengelolan dan produksi energi 

konvensional seperti minyak, gas, dan batu bara. Namun pemerintah Indonesia 

sadar bahwa negara ini tidak bisa menggantungkan diri pada sumber energi 

konvensional saja apalagi sumber energi jenis ini akan habis dan tidak bisa 

diperbaharui. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga berupaya melakukan self-

sufficiency pada energi baru terbarukan, dimana Indonesia menargetkan 

pemaksimalan produksi dan penggunaan energi terbarukan hingga 23% dalam 

bauran energi Indonesia pada tahun 2025.
63

 

2.3.2 Strengthen guarantees of foreign supply 

Dalam strategi ini terdapat dua tindakan yang bisa dilakukan, yaitu: 

1. Diversification 

Diversification dapat dilakukan oleh Indonesia melalui dua cara, yakni 

Indonesia dapat melakukan diversifikasi terhadap negara pemasok sumber energi 

minyaknya dan Indonesia dapat mencari alternatif sumber energi lain.
64

 Indonesia 

berupaya melakukan kedua cara tersebut. Indonesia berusaha mencari negara-

negara baru yang dapat mengekspor minyaknya ke Indonesia. Namun tidak seperti 

negara-negara lain, diversifikasi negara pemasok ini bukanlah upaya utama yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesiamengingat keadaan yang ingin dilalui oleh 

Indonesia adalah ketergantungan akan impor minyak. Saat ini, pemerintah 

Indonesia sedang memfokuskan diri dalam mengembangkan penggunaan sumber 
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energi alternatif lainnya seperti gas bumi, batu bara dan yang paling utama energi 

baru terbarukan guna mengatasi ketergantungan impor minyak.
65

 

2. Interdepedency 

Interdepedency adalah tindakan untuk meningkatkan atau menciptakan 

ketergantungan dengan negara eksportir energi. Terdapat dua cara untuk 

meningkatkan ketergantungan yaitu melalui long term investmentdan development 

assistance.
66

 Penulis tidak menemukan adanya upaya investasi Indonesia ke 

negara pengekspor minyaknya, justru yang malah terjadi adalah justru pemerintah 

Indonesia yang berusaha untuk mendatang investasi dari negara-negara lain.  

Sedangkan padacara Development Assistance, berarti Indonesia dapat 

memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain terutama pada 

negara pemasok minyak untuk meningkatkan ketergantungan satu sama lain.  

Tetapi pada cara ini, penulis tidak menemukan adanya data dan infomasi 

mengenai upaya bantuan pembangunan yang diberikan oleh Indonesia kepada 

negara-negara pengekspor minyak. Justru Indonesia yang kemudian mendapatkan 

bantuan pembangunan ini, seperti contoh development assistance yang diberikan 

oleh negara-negara Scadinavia sepeti Norwegia dan Finlandia dalam bidang 

teknologi EBT.
67

 

Menurut penulis, alasan hal ini terjadi alasan tidak adanya bantuan 

pembangunan dari Indonesia ke luar negeri adalah karena Indonesia merupakan 

negara yang biasanya justru menerima bantuan luar negeri dari negara lain. 
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Dengan kata lain, strategi untuk meningkatan ketergantungan melalui bantuan 

pembangunan tidak dilakukan oleh Indonesia untuk menjamin keamanan 

energinya. Keadaannya terbalik, malah Indonesia yang berupaya untuk menarik 

investor asing dan mendapatkan development assistance dari negara lain. 

Untuk memperjelas operasionalisasi konsep diatas, penulis menyampaikan 

operasionalisasi dari konsep keamanan energi milik Mason Willrich melalui 

pemberian tabel operasionalisasi dan penjabarannya. 

 

Tabel 2. Operationalization of the concept Energy Security Strategy by 

Domestic Ownership Energy Sources by Mason Willrich 

Sub-Konsep Variabel 

(Strategi) 

Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

Keamanan 

Energi 

Negara 

Importir 

1. Strengthen 

assurances of 

domestic 

supply 

 

 

1. Rationing Plan 

 

Adanya kebijakan tentang energi atau 

program konservasi dan efisiensi 

energi untuk menghemat konsumsi 

energi domestik yang dimiliki oleh 

pemerintah Indonesia. 

2. Self-Sufficiency 

 

 

 

 

 

1. Adanya eksplorasi dan 

pengembangan terkait energi di 

Indonesia dan adanya 

pengembangan potensi dan 

eksplorasi sumber energi domestik 

di Indonesia 

2. Adanya pembangunan infrastruktur 

domestik terkait energi di Indonesia 
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dengan 

Kepemilikan 

Sumber 

Energi 

Domestik 

 

3. Stockpiling 

Menimbun sejumlah energi yang 

tersedia untuk mengurangi 

kerentanaan energi domestik.  

 

2. Strengthen 

assurances 

of foreign 

supply 

 

 

1. Diversification 1. Adanya kerjasama pada eksplorasi 

sumber energi baru terbarukan 

(Renewable Energy) dengan 

pemasok energi yang lain yaitu 

Norwegia, Denmark, Swedia, 

Finlandia, dll. 

2. Adanya kerjasama migas dengan 

negara pengekspor migas  

2. Interdependence 1. Adanya bantuan luar negeri berupa 

development assistance yang 

diberikan oleh Norwegia,Denmark, 

dan Finlandia pada Indonesia 

2. Adanya investasi langsung asing 

(FDI) oleh banyak negara kepada 

Indonesia 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konsep energy security Mason Willrich, sudut pandang 

negara importir yang memiliki sumber daya energi 

Decrease damage from 

possible supply 

interruption  

Strenghten assurances of 

domestic supply  

Mendapatkan 

investasi dari 

negara 

eksportir untuk 

memperkuat 

keamanan 

Rationing 

Plans  

Strenghten assurances 

of foreign supply  

Self-Sufficiency Stockpilling   Interdep

endency 

Diversification 

Memaksimalkan 

produksi energi 

domestik untuk 

menutupi 

kebutuhan 

konsumsi dan 

mengurangi 

ketergantungan 

impor terutama 

dari satu negara 

saja 

Menimbun 

energi untuk 

menghadapi 

krisis dalam 

kebijakannya 

ditekankan 

menimbun 

cadangan 

energi baru 

Melakukan 

program 

penghematan 

energi 

domestik serta 

meningkatkan 

penggunaan 

renewable 

energy dalam 

kebijakan 

Mencari sumber 

energi asing 

baru dengan 

berlakunya 

integrasi  

Argumen Utama: 

Untuk memenuhi keamanan energinya Indonesia melakukan tindakan yang 

sesuai dengan konsep milik Willrich dilihat dari sudut pandang negara 

importir yang memiliki sumber daya energi, yaitu melakukan rationing plan, 

stockpilling, diversification, self sufficiency, dan interdependency. 

Indonesia merupakan negara yang bergantung pada impor minyak untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negerinya. Ketergantungan erhadap impor 

minyak dan naiknya harga minyak menjadi pemicu terganggunya jaminan 

keamanan energi di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan strategi 

untuk menjamin keamanan energinya 
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2.5 Argumen Utama 

Argumen utama dari penulis adalah bahwa Indonesia melakukan strategi 

keamanan untuk mengatasi ketergantungan akan impor energi minyaknyadengan 

meningkatkan ketersediaan energi domestik melalui tindakan rationing plan, 

stockpiling, dan self sufficiency serta memperkuat jaminan terhadap pasokan 

energi dari pihak asing melalui tindakan diversification dan interdependence.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Bab 3 ini berisi penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan beserta aspek-aspek didalamnya 

seperti jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data, dan sistematika penulisan yang kemudian akan dijadikan sub bab 

dalam bab 3 ini. Metode penelitian ini penting dalam melihat data dan fakta yang 

harus diamati dalam suatu kerangka penelitian yang sistematis.
68

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian didalam proposal ini adalah penelitian deskriptif. Penulis 

berusaha untuk menjelaskan dan menjabarakan dengan sistematis tentang 

bagaimana strategi keamanan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor 

minyak pada tahun 2006-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deduktif, yaitu metode yang memungkinkan penulis untuk terlebih dahulu 

menggambarkan secara umum kasus penelitian kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus, detail dan rinci.
69

 

3.2 Peringkat Analisa 

Dalam penelitian ini, peringkat analisa yang penulis gunakan adalah 

negara. Peringkat analisa negara menekankan proses perpolitikan yang dilakukan 
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oleh indivdu, kelompok, dan organisasi atau lembaga yang selalu berkaitan 

dengan tindakan internasional negara yang diteliti.
70

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Diperlukannya pembatasan ruang lingkup penelitian sehingga penulisan 

dan penelitiannya dapat lebih terarah dan spesifik serta lebih mudah untuk 

dipahami serta memudahkan penulis untuk tidak kebingungan karena cangkupan 

yang terlalu luas. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini akan difokuskan pada 

strategi keamanan energi Indonesia terhadap ketergantungan impor minyak tahun 

2006-2017. Tingkatan analisa penelitian yang digunakan oleh penulis adalah level 

negara, yaitu Indonesia.  

Dalam masalah keamanan energi akan dibahas mengenai minyak bumi 

sebagai salah satu sumber daya energi Indonesia yang memiliki ketergantungan 

tinggi terhadap impor dibandingkan dengan sumber daya  energi yang lain dan 

berpotensi di Indonesia. Sedangkan pengambilan tahun 2006 hingga 2017 karena 

berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan pada bab satu. Untuk batas 

tahun yaitu 2017 penulis pertimbangkan  dari sisi ketersediaan data terutama dari 

pemerintah Indonesia yang gencar melakukan strategi-strategi keamanan energi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data  yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan 

data sekunder yakni  teknik pengumpulan data melalui pengumpulan studi pustaka 

yang berasal baik dari buku,jurnal,media cetak,dokumen resmi, hingga data-data 
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yang berasal dari media online (internet). Penelitian hanya mencari dokumen-

dokumen resmi terkait fenomena yang sedang diteliti dan berasal dari sumber 

yang akurat. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik analisa kualitatif 

karena data yang disajikan dan dibahas untuk menjelaskan fenomena yang diteliti 

berwujud kata-kata dan fenomena yang dijelaskan hanya bisa dijelaskan secara 

kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang 

akan diteliti, kemudian data tersebut akan dianalisa sehingga menghasilkan 

jawaban penelitian. Dalam proses pengolahan data terdapat tiga tahap yang akan 

dilakukan oleh penulis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.
71

 

3.6 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penelitian ini kedalam bab-bab tersendiri yang terdiri 

dari bab-bab yang berurutan guna memudahkan penjelasan serta menjaga 

sistematika penulisan agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan 

sistematis. Penulis akan membagi penelitian ini kedalam 6 bab yaitu, bab 1 yang 

berupa bab pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah 

dan tujuan penelitian, bab 2 adalah bab yang berisi penjelasan mengenai kerangka 

pemikiran dan hipotesis, bab 3 yang berisi penjelasan tentang  jenis penelitian, 

metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika 
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penulisan,  bab 4 mengenai hal yang menjelaskan mengenai strategi keamanan 

energi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjamin ketahanan energinya dan 

menghindari terjadi krisis energi di Indonesia, bab 5 merupakan rangkuman 

analisa untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan yang terakhir bab 6 

akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
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BAB IV 

KONDISI KEAMANAN ENERGI INDONESIA 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum tentang negara Indonesia 

yang terkait dengan tema skripsi ini yaitu keamanan energi. Dalam penjabaran di 

bab ini akan berisi data data dari bidang maupun hal yang berkaitan dengan situasi 

keamanan energi Indonesia. Terdapat empat topik utama pada bab ini yaitu latar 

belakang keamanan energi Indonesia yang mencakup mengenai tingkat produksi 

dan konsumsi energi Indonesia, penjelasan mengenai ketergantungan Indonesia 

terhadap impor minyak dari luar negeri serta penjabaran mengenai kebijakan 

energi nasional di Indonesia. 

4.1 Latar Belakang Keamanan Energi Indonesia 

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, isu energi 

merupakan salah satu isu yang menjadi concern negara-negara saat ini, khususnya 

bagi negara-negara yang menjadikan isu lingkungan sebagai ancaman langsung 

terhadap eksisitensi dari negaranya. Tiap negara memiliki pengertian dan bentuk 

mengenai ancaman akan keamanan energi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

bab ini kemudian akan menjabarkan mengenai kondisi energi Indonesia selama 

beberapa tahun belakang yang menjadi latar belakang atas kondisi ketidakamanan 

energi Indonesia yang direspon oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan 

energi dalam meresponketidakamanan tersebut yang berkaitan pula dengan isu 

lingkungan serta perubahan iklim, baik di level domestik maupun di level sistem 

Internasional.  
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Terjadinya beberapa peristiwa yang saling berpengaruh membuat 

pemerintah Indonesia merasakan bahwa adanya ancaman yang menggangu 

keamanan energi di Indonesia. Hal ini diawali ketika terjadinya oil shock pada 

tahun 1970-an tepatnya tahun 1973, 1975, dan 1978.
72

 Oil Shock adalah kondisi 

melonjaknya harga minyak bumi dunia secara tiba-tiba yang sering disertai 

dengan menurunnya pasokan dan berakibat pada ekonomi dunia.
73

 Pada tahun 

1973 terjadinya embargo minyak yang membuat dunia bertekuk lutut.
74

 Karena 

minyak menyediakan sumber energi utama bagi ekonomi industri maju, krisis 

minyak dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan politik di seluruh ekonomi 

global. Realisasi tiba-tiba dari kerentanan negara terhadap fluktuasi harga minyak 

yang liar telah membawa perubahan global yang sangat besar. 

Indonesia adalah salah satu negara yang mulai merasakan tekanan kenaikan 

harga minyak. Pada tahun 1970-an produksi minyak Indonesia sedang berada di 

puncak kejayaannya. Jumlah volume produksi BBM dalam negeri pada tingkat 

yang paling tinggi sementara konsumsinya masih relatif rendah. Pada tahun 1977 

kemampuan PT Pertamina untuk memasok minyak di Indonesia mencapai 

puncaknya dengan tingkat produksi mencapai hampir 1,7 juta barel per hari.
75

 

Jumlah produksi tersebut menyumbang 60 persen ekspor, dengan pendapatan 
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minyak berkontribusi sekitar 70 persen terhadap anggaran negara.
76

 Selain itu, 

ketika itu tingkat konsumsi BBM rakyat Indonesia masih hanya sebesar 440.000 

barel per hari. Hal ini membuat pemerintah Indonesia pada saat itu tidak langsung 

khawatir akan potensi krisis energi karena produksi minyak yang masih 

berlimpah. 

Namun saat ini, kondisinya sudah sangat berbeda. Beberapa tahun setelah 

terjadinya oil shock, Indonesia mulai mengalami penurunan produksi minyak dan 

selalu bertambahnya tingkat konsumsi minyak dari tahun ke tahun. Makin 

bertambahnya GDP serta makin maju ekonomi di Indonesia membuat kebutuhan 

dan permintaan akan energi makin meningkat. Pemakaian energi di Indonesia baik 

dalam bidang listrik, transportasi yang merupakan sektor dengan jumlah konsumsi 

terbanyak di Indonesia dalam konsumsi final Indonesia tiap tahunnya berasal dari 

minyak bumi. 

Selain itu terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1998 makin 

memperparah keadaan. Inflasi ekonomi yang terjadi di asia membuat kemampuan 

ekonomi negara Inndoesia menjadi sangat buruk.
77

 Selama periode inflasi ini, 

pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM yang diamanatkan 

IMF. Namun karna kenaikan harga ini, mengakibatkan terjadinya kerusuhan oleh 

masyarakat sehingga harga bahan bakar pun diturunkan kembali. Aksi kerusuhan 

dan demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga terjadinya penembakan 

terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Universitas Trisakti 
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yang makin memperkeruh keadaan, sampai pada akhirnya Presiden Soeharto 

mengundurkan diri.
78

 Dampak harga minyak yang melonjak sangat tinggi dan 

krisis ekonomi global sangat mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan baik 

ekonomi, politik hingga sosial budaya Indonesia.  

Konsumsi minyak dunia tiap tahun makin meningkat namun produksi 

serta cadangan minyak dunia juga selalu berkurang. Begitupula dengan Indonesia 

yang juga mengalami turunnya produksi minyak yang sangat jauh dibanding satu 

dekade sebelumnya. Selain itu, cadangan terbukti minyak bumi Indonesia juga 

makin menyusut, yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sampai 30 tahun 

hingga pada akhirnya sekarang hanya bisa untuk pemenuhan kebutuhan selama 10 

tahun.
79

 

Ketika minyak makin susah sedangkan tingkat konsumsi dan ekonomi 

dunia akan terus meningkat membuat negara-negara berlomba untuk mendapatkan 

sumber minyak bumi dan memenuhi kebutuhan energi nasional mereka. Jika 

dibandingkan dengan kemampuan negara lain terutama negara-negara maju untuk 

mendapatkan minyak bumi, Indonesia memiliki keterbatasan biaya dan 

kemampuan untuk bersaing. Kondisi-kondisi ini membuat pemerintah Indonesia 

makin sadar akan betapa pentingnya minyak bumi dalam pelaksanaan kehidupan 

di negara ini. Karena produksi minyak domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan 
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dan permintaan minyak dalam negeri, maka mau tidak mau pemerintah harus 

mulai mengimpor minyak bumi dari negara lain.  

Impor minyak ini dilakukan pemerintah hingga sampai taraf 

mengkhawatirkan dimana jumlah minyak yang diimpor mencapai jumlah 86 

persen dari pemenuhan kebutuhan minyak bumi Indonesia. Angka impor minyak 

diperkirakan akan terus membengkak dari tahun ke tahun hingga mencapai 1 juta 

BPH-2 juta BPH pada periode 2020-2025 mendatang.
80

 Pemerintah Indonesia 

menggangap kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini terbukti dari banyaknya 

kajian-kajian yang dilakukan oleh akademisi dan pemangku kepentingan di 

bidang energi. Perkiraan akan ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan energi dimasa depan akibat dari besarnya peran minyak bumi dan juga 

energi fosil lainnya terhadap jumlah bauran konsumsi final Indonesia serta 

habisnya sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui di Indonesia pada 

masa yang akan datang merupakan potensi besar terjadinya krisis energi di 

Indonesia.  

Potensi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup negara Indonesia 

sehingga pemerintah pun menggangap potensi krisis ini adalah sebuah ancaman 

yang serius terhadap keamanan energi Indonesia dan harus dilakukannya strategi 

keamanan energi guna menghindari terjadinya krisis energi Indonesia di masa 

yang akan datang. Potensi krisis energi ini serius untuk menjadi insecuritas atas 

keamanan energi Indonesia dan juga berkaitan dengan potensi krisis-krisis lainnya 

seperti krisis ekonomi, politik dan sosial-budaya. 
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Dari mulai tahun 1970-an hingga 2010-an, pemerintah Indonesia terus 

meningkatkan keamanan energinya dengan strategi-strategi yang dilaksanakan 

melalui kebijakan-kebijakan yang selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi. 

Menurut penulis, strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah mengalami 

kegagalan jika dilihat dari target yang diinginkan. Strategi tersebut sudah ambisi 

untuk meningkatkan kemakmuran dalam pegelolan energi di Indonesia namun 

jeleknya sistem implementasi dari strategi tersebut dan kurangnnya dukungan dari 

banyak pihak membuat strategi ini mengalami kegagalan.  

Dari awal strategi yang dibuat oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai 

strategi yang memiliki target sangat tinggi terlebih jika dibandingkan dengan 

kondisi nyatanya. Jika ingin berhasil seharusnya usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam lapangan juga sebaik yang direncakan dalam kertas kebijakan. 

Selain itu dukungan dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan lainya 

sangat diperlukan dalam keberhasilan strategi ini. Sayangnya aspek dukungan ini 

masih sangat kurang, bahkan dalam banyak kasus justru masyarakat tidak 

mendukung dan malah memprotes banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah.  

Sampai saat ini Indonesia masih terpaku pada pemakaian sumber energi 

fosil seperti minyak bumi yang masih mendominasi pasokan energi nasional, 

yakni sebesar 72,6 MTOE (Million Tonnes Oil Equivalent) atau 41,5 persen dari 

total kebutuhan pada akhir 2016.
81
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Gambar 1. Konsumsi Energi Menurut Sektor: 

 

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2017 

Pada tahun 2015 pangsa terbesar konsumsi energi final adalah sektor rumah 

tangga sebesar 35 persen diikuti oleh sektor transportasi sebesar 31 persen, 

industri sebesar 29 persen,  komersial sebesar 4,0 persen dan lainnya sebesar 2,0 

persen. Selama kurun waktu 2010-2015, sektor transportasi mengalami 

pertumbuhan terbesar yang mencapai 5,2 persen per tahun, diikuti sektor rumah 

tangga 3,8% persen, dan sektor komersial 2,9 persen. Adapun pertumbuhan sektor 

industri dan sektor lainnya mengalami penurunan sebesar 4,6 persen dan 10 

persen.
82
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Gambar 2. Konsumsi Energi Menurut Jenisnya:
83

 

 

Sumber : Konsumsi Energi Minyak Masih Tertinggi diakses 
dari:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/09/14/2016-konsumsi-energi-minyak-masih-terbesar 

 

Total produksi energi primer (batubara, gas bumi, minyak bumi dan EBT) 

Indonesia tahun 2015 adalah 2.848.025 ribu BOE dimana sekitar 1.887.366 ribu 

BOE diekspor ke luar negeri. Pada tahun yang sama Indonesia harus mengimpor 

energi sebesar 348.267 ribu BOE. Sebagian besar ekspor adalah batubara dan 

sebagian besar impor adalah minyak bumi, BBM dan LPG.
84

 Konsumsi final 

energi nasional pada 2015 mencapai 1.070.647  BOE . Jumlah tersebut terdiri atas 

72,6 MTOE energi minyak atau 41,5 persen dari total konsumsi, batubara (35,8 
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persen), gas alam (19,38 persen), tenaga air (1,87 persen), dan energi terbarukan 

(1,46 persen).
85

 

Pesatnya pertumbuhan industri serta ekonomi rata-rata 6,2 persen per tahun di 

Indonesia dan makin bertambahnya populasi penduduk Indonesia sekitar 1,49 

persen per tahun mendorong peningkatan kebutuhan energi sebesar 6,2 persen.
86

 

Padahal angka kebutuhan konsumsi tersebut belum maksimal karena  pengunaaan 

energi di Indonesia masih belum merata di setiap wilayahnya dan belum semua 

rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan menggunakan energi secara langsung  

seperti contoh pengunaan listrik untuk kehidupan sehari-hari.
87

 

Konsep keamanan energi merupakan bagian dari keamanan nasional Indonesia 

yang mana nilai-nilai keamanan nasional Indonesia berangkat  dari nilai-nilai 

Pancasila. Bagi Indonesia, keamanan energi diartikan sebagai kondisi dimana 

negara mampu menjamin ketersediaan energi dan aksesnya yang mana energi 

tersebut dapat dijangkau dengan harga yang efisien oleh warga negaranya 

sehingga dapat terjalannya fungsi dan pertumbuhan ekonomi serta politik di 

Indonesia.
88

 Kondisi ini kemudian dimaknai sebagai ketahanan energi Indonesia. 

Jika dilihat dari pemahaman pemerintah akan keamanan energi Indonesia maka 

konteks ancaman akan keamanan energi Indonesia diartikan sebagai terjadinya 

atau adanya potensi tidak terjaminnya ketahanan energi Indonesia, yang berarti 
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terjadinya krisis energi atau adanya potensi kerentanan energi yang mungkin 

terjadi pada Indonesia di masa yang akan datang.    

Dalam mencapai kondisi yang aman akan energi  maka dibentuklah suatu 

strategi keamanan. Strategi keamanan energi adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh negara untuk mengatasi atau mengurangi rasa insecuritas atau 

kondisi yang tidak aman bagi energi negara tersebut dimana dilakukan oleh 

Indonesia dengan cara mewujudkan ketahanan energi nasional Indonesia. 

Ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat 

terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
89

 Rasa aman akan 

energi bagi pemerintah Indonesia disamakan dengan tercapainya kondisi 

ketahanan energi oleh Indonesia. Implementasi strategi keamanan energi dikelola 

secara sinergis oleh pemerintah baik dari Presiden, segala komponen semua 

kementerian terutama kementerian energi dan sumber daya mineral, dewan energi 

nasional, dan lembaga serta didukung partisipasi masyarakat, berjangkauan ke 

depan dan adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan.
90

 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan keamanan energi sebagai salah satu 

prioritas kebijakannya. Kementerian Energi  dan Sumber Daya Mineral 

menyatakan bahwa salah satu misinya adalah menyediakan keamanan energi dan 

memastikan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi yang 

mempertimbangkan masalah lingkungan dan menyajikan manfaat terbesar bagi 

                                                 
89

Kusnanto Anggoro.Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 

Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum.2013 
90

Loc.cit 



 

54 

 

kesejahteraan rakyat.
91

 Pada dasarnya masalah keamanan energi telah menjadi 

bahan diskusi di Indonesia sejak lama, meski hingga tahun 1990-an isu mengenai 

keamanan energi di Indonesia masih belum menjadi pusat perbincangan kebijakan 

negara. Namun pada akhir tahun 1990-an terjadinya beberapa peristiwa yang 

membawa Indonesia mengalami krisis energi terutama dari bidang energi fosil 

yakni minyak.  

Pada tahun 1997-1998 terjadinya depresiasi tajam atas Rupiah selama krisis 

keuangan Asia. Rupiah Indonesia jatuh dari 2.300 ke dolar pada Juni 1997 

menjadi lebih dari 17.000 pada Januari 1998. Inflasi naik menjadi 78 persen dan 

pertumbuhan PDB secara keseluruhan sekitar minus 13 persen.
92

 Kondisi ini 

menghancurkan perekonomian Indonesia pada saat itu. Jatuhnya nilai uang rupiah 

ini berefek pada meningkatnya jumlah pengeluaran pemerintah untuk subsidi 

energi dari hampir tidak ada pada tahun 1996 menjadi sekitar 21 persen dari total 

pengeluaran pemerintah pada tahun 2005 akibat dari kebijakan pemerintah 

Indonesia untuk mengendalikan harga bahan bakar domestik dan ingin 

mempertahankan harga sebelum krisis sehingga diberikannya subsidi energi, yang 

menciptakan beban fiskal yang signifikan pada pemerintah.
93

 

Krisis energi minyak bumi dunia memiliki efek domino pada perekonomian 

dan bidang lainnya bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Vitalnya 

kebutuhan akan energi terutama minyak bagi Indonesia menimbulkan efek 
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domino ketika naiknya harga minyak bumi dunia. Dari naiknya harga minyak di 

tataran global, mempengaruhi kemampuan beli Indonesia yang berdampak pada 

pemenuhan kebutuhan energi dan aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat 

(mempengaruhi sektor industri, transportasi, dan listrik kebutuhan rumah 

tangga).
94

  Disinilah bagaimana kondisi harga minyak dunia berhubungan dengan 

keuangan pemerintah sehingga pemerintah Indonesia memasukkan masalah energi 

menjadi salah satu masalah yang menjadi agenda nasionalnya.
95

 

Krisis energi terjadi ditandai dengan adanya kenaikan harga bakar minyak 

(BBM) sebagai akibat naiknya minyak mentah dunia.
96

 Pada tahun 2008, harga 

minyak bumi  meningkat hampir tiga kali lipat dari sebelumnya dalam kurun 

waktu 18 bulan.
97

  Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami krisis BBM berupa 

kenaikan harga subsidsi BBM dan juga suplai listrik yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan tak hanya menimbulkan kenaikan biaya 

transportasi saja tapi semua biaya lainnya akan ikut serta naik. Tingginya tingkat 

konsumsi minyak ini dan harganya yang mahal, menghambat aktivitas di bidang 

transportasi karena biaya bahan bakar yang mahal dan juga terjadinya kelangkaan 

pasokan bahan bakar. Selain bidang transportasi, bidang listrik negara Indonesia 

juga jadi terganggu yang berakibat terjadinya krisis listrik di Indonesia. Banyak 

pemadaman dan pematian listrik bergilir membuat aktivitas masyarakat terganggu 

                                                 
94

Lestari Kurniawati  .2017. Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem 

Neraca Sosial Ekonomi Indonesia,diakses melalui  

jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/115 
95

Bappenas.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, diakses melalui 

www.bappenas.go.id 
96

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI. Indonesia Economic Outlook 

2010. Loc.cit 
97

BBC. Q&A: Volatile Oil Price, diakses dari  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7425489.stm 



 

56 

 

yang mana akhirnya membuat perkenonomian Indonesia tahun tersebut 

menurun.
98

 

Masalah keamanan energi Indonesia menjadi semakin kompleks ketika 

pada tahun 2005 untuk memenuhi kesenjangan antara produksi daan konsumsi 

minyak, Indonesia mulai menjadi pengimpor minyak mentah seperti yang 

diputuskan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan minyak 

yang terus meningkat sementara produksinya terus menurun.Terjadinya 

penurunan produksi minyak tiap tahunnya dan mengakibatkan penurunan jumlah 

produksi dan ekspor minyak mentah Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. 

Terlebih pada tahun 2005, terjadinya kembali kenaikan harga minyak bumi.
99

 

4.2Tingkat Produksi dan Konsumsi Energi Indonesia 

Mulai tahun 1990an produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami 

tren penurunan yang stabil karena kurangnya eksplorasi dan investasi di sektor ini. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor minyak dan gas negara itu benar-benar 

menghambat pertumbuhan PDB nasional. Target produksi minyak, yang 

ditetapkan oleh pemerintah pada awal setiap tahun, belum tercapai selama 

beberapa tahun berturut-turut karena sebagian besar produksi minyak berasal dari 

ladang minyak yang matang.  

Saat ini, total kilang minyak Indonesia memiliki kapasitas gabungan yang 

sama kira-kira satu dekade yang lalu, menunjukkan bahwa ada kemajuan terbatas 
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dalam produksi minyak, yang mengakibatkan kebutuhan saat ini untuk 

mengimpor minyak untuk memenuhi permintaan domestik. Sektor minyak dan 

gas Indonesia secara tradisional memberikan kontribusi signifikan terhadap 

perekonomian Indonesia melalui pendapatan ekspor negara dan cadangan devisa. 

Namun, karena kontribusi minyak telah menurun selama dekade terakhir, begitu 

juga kontribusinya terhadap pendapatan negara. Saat ini, gabungan minyak dan 

gas menyumbang sekitar 13 persen dari pendapatan domestik yang berbeda jauh 

pada tahun 1990 yang mana menyumbang angka sebesar 40 persen.  

Penurunan produksi minyak Indonesia dalam kombinasi dengan 

peningkatan permintaan domestik menjadikan Indonesia sebagai importir minyak 

bersih sejak tahun 2004 dan seterusnya, lalu pada akhirnya membuat Indonesia 

keluar dari keanggotaan OPEC. Dari data yang dicatat oleh CIA Factbook on 

Indonesia, Indonesia telah menjadi importir minyak bersih pada tahun 2004 

karena produksi yang menurun dan kurangnya investasi eksplorasi baru.
100

 

Kurangnya eksplorasi dan investasi lain di sektor ini yang telah mengakibatkan 

penurunan produksi minyak Indonesia adalah karena manajemen pemerintah yang 

lemah, birokrasi yang sulit, kerangka peraturan yang tidak jelas dan 

ketidakpastian hukum mengenai kontrak. Ini menciptakan iklim investasi yang 

tidak menarik bagi investor, terutama jika melibatkan investasi jangka panjang 

yang mahal.  

Sejak 2013, Indonesia sudah menjadi net importir minyak sesuai denga 

pengakuan dari pihak pemerintah melalui Kementerian ESDM. Konsumsi BBM 
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sudah mencapai 1,2 juta per barel per hari, tetapi produksi menurun menjadi 1,1 

juta barel per hari. Pertamina harus mengimpor minyak mentah untuk diolah 

menjadi BBM. Produksi minyak Indonesia hanya di baiah srr.rrrbarel per hari. 

nebaliknya, konsumsi sudah melonjak menjadi 1,6 juta barel per hari.  

Porsi konsumsi minyak bumi masih mencapai sekitar 60 persen dari 

seluruh sumber energi yang ada. Rasio penemuan cadangan minyak di Indonesia 

hanya sebesar 40 persen. Hal tersebut membuat perusahaan – perusahaan minyak 

luar negeri enggan mengeksplorasi minyak di daerah Indonesia.
101

 Untuk 

memenuhi permintaan domestik, Indonesia harus terus bergantung pada minyak 

impor, terutama dari Timur Tengah.
102

 Akhirnya pemerintah pun mengakui 

keadaan dimana Indonesia telah menjadi negara net importir minyak. Rangkaian 

peristiwa ini membuat pemerintah Indonesia menyadari sesuatu hal bahwa betapa 

rentannya masalah energi bisa mempengaruhi kehidupan bernegara dan hal ini 

dianggap sebagai ancaman yang menggangu keamanan energi di Indonesia. 

Terlebih karena saat ini, pemenuhan konsumsi minyak bumi di Indonesia melalui 

impor minyak telah dapat dikategorikan sebagai hubungan ketergantungan impor.   

Menurut informasi dari Kementerian ESDM, cadangan minyak mentah 

yang sudah terbukti di Indonesia akan bertahan sekitar 23 tahun.
103

 Sebagian besar 

produksi minyak dilakukan oleh kontraktor asing di bawah pengaturan kontrak 

bagi hasil produksi. Kontribusi terbesar produksi minyak nasional berasal dari 10 
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Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) terbesar yang memberikan kontribusi 

produksi mencapai 86 persen dari produksi nasional secara keseluruhan. Berikut 

Chevron Pacific Indonesia, anak perusahaan dari Chevron Corporation, adalah 

penghasil minyak mentah terbesar di negara ini, menyumbang sekitar 40 persen 

dari produksi nasional. Pemain utama lainnya dalam industri minyak Indonesia 

adalah Pertamina, Total, ConocoPhillips, PetroChina, CNOOC, Medco, BP, 

Kodeco, dan Exxon Mobil.
104

 

Tabel 5.10 KKS yang menyumbang kontribusi produksi minyak terbesar:
105

 

No Nama Perusahaan  Blok  Hasil produksi  

1 Chevron Pasific Indonesia  Blok Rokan 226.000 BOPD 

2 Mobil Cepu LTD  Blok Cepu 199.800 BOPD 

3 PT Pertamina EP Di seluruh Blok Indonesia  78.900 BOPD 

4 Total E&P Indonesie/PHM Blok Mahakam 55.100 BOPD 

5 PHE ONWJ  Blok ONWJ 33.400 BOPD 

6 Cnooc SES LTD/PHE Blok South East Sumatera 30.600 BOPD 

7 Medco Natuna  Blok South Natuna Sea B 18.400 BOPD 

8 Chevron Indonesia/PHI Blok East Kalimantan 18.200 BOPD 

9 PC Ketapang II LTD Blok Ketapang 17.600 BOPD 

10 VICO Blok Sangan-Sangan 14.400 BOPD 

 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (SKK Migas) memperkirakan cadangan sumur minyak Indonesia saat ini 
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hanya cukup untuk 11 tahun ke depan.
106

 Tanpa cadangan baru, Indonesia 

dinyatakan berpotensi mengalami krisis energi. Tingkat konsumsi bahan bakar 

minyak (BBM) secara nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan 

kemampuan produksi hanya 834 ribu barel/hari.Jika tingkat konsumsi BBM 

masyarakat tidak berkurang, impor bahan bakar tersebut akan semakin besar dan 

membebani keuangan negara.
107

 

Meningkatnya jumlah konsumsi energi per tahunnya di Indonesia ini tidak 

berbanding lurus dengan jumlah produksi minyak di Indonesia. Kenyataannya 

jumlah produksi minyak Indonesia per hari tidak memenuhi kebutuhan konsumsi 

minyak Indonesia per harinya. Konsumsi harian minyak di dalam negeri saat ini 

per harinya sudah mencapai 1,6 juta barrel. Dari angka itu, hanya sekitar 800.000 

barrel yang dipasok dari produksi di dalam negeri dan selebihnya sekitar 350.000 

sampai 500.000 barel bahan bakar per hari masih harus dipasok dari impor.
108

  

Berikut data : 

Tabel 3. Produksi Minyak Mentah Indonesia Tahun 2009-2016:109 

Year  Production Year  Production 

2009 949,000 bpd 2013 826,000 bpd¹ 
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2010 945,000 bpd 2014 794,000 bpd 

2011 900,000 bpd 2015 789,000 bpd 

2012 869,000 bpd 2016 834,000 bpd 

* barrels per day 

Sumber : Crude Oil Production & Exploration 2016 Update Indonesia diakses  

dari:https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/crude-oil-production-exploration-

2016-update-indonesia/item6979 
 

Tabel 4. Konsumsi Minyak di Indonesia:110 

   2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011  2012  2013  2014  2015 

Bpd¹ 1,303 1,244 1,318 1,287 1,297 1,402 1,589 1,631 1,643 1,676 1,628 

*dalam ribuan  

Sumber : BP Statistical Review of World Energy 2016 diakses   

dari:https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267 

 

 

Pada awalnya Indonesia merupakan negara pengeskpor minyak bumi 

bahkan bergabung dalam organisasi OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) pada tahun 1962 yang merupakan organisasi internasional 

antar pemerintahan beranggotakan negara-negara pengekspor minyak dengan 

tujuan melakukan koordinasi dan menyatukan kebijakan perminyakan negara-

negara anggotanya.
111

 Namun semenjak tahun 2004 dikarenakan terjadinya 

penurunan produksi minyak Indonesia dikombinasikan dengan permintaan 

domestik yang meningkat mengubah Indonesia menjadi negara importir minyak. 

Lalu pada akhirnya pada tahun 2009, lantaran terus mengalami penurunan 
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produksi disertai dengan ketimpangan pola konsumsi minyak domestik yang 

menyebabkan defisit akirnya Indonesia memutuskan  keluar dari keanggotaan 

OPEC dengan status suspended.
112

 Pada bulan Januari 2016 Indonesia 

memutuskan untuk mengaktifkan kembali status keanggotaanya di OPEC, 

meskipun memutuskan untuk menangguhkannya kembali pada bulan November 

2016.
113

 

Biaya subsidi harga bahan bakar domestik telah meningkatkan ketegangan 

pada anggaran. Dengan harga BBM yang lebih rendah ketimbang harga di pasar 

internasional, pemerintah harus terus memberikan subsidi dari APBN. Subsidi 

BBM, nilainya terus meningkat. Pada 2007, subsidi energi masih sebesar Rp 

150,2 triliun. Kemudian tahun ini membengkak jadi Rp 316,1 triliun. APBN 2015 

sudah mencantumkan besarnya subsidi energi sebesar Rp 344,7 triliun. 

Proporsinya sudah mencapai 83% dari seluruh subsidi yang dialokasikan oleh 

pemerintah.
114

 Indonesia telah menghabiskan dana sampai Rp 2.600 triliun untuk 

subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam 10 tahun terakhir.
115

 

Subsidi membuat harga BBM murah, namun membuat Indonesia pun 

makin bergantung pada energi dari minyak bumi. Bergantungnya Indonesia pada 

penggunaan minyak bumi membuat  konsumsi BBM yang terus meningkat dan 
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hal ini berbanding lurus dengan tingkat impor yang berakibat pada ketergantungan 

pada impor  minyak asing. Harga EBT saat ini memang relatif lebih mahal 

dibanding energi fosil. Namun dengan penelitian terus menerus, inovasi, dan 

pengembangan teknologi, harga EBT akan semakin murah.
116

 

Pada tahun 1991 Indonesia memiliki 5,9 miliar barel cadangan minyak 

terbukti tetapi jumlah ini telah menurun hingga 3,7 miliar barel pada akhir 2014. 

Sekitar 60 persen potensi ladang minyak baru Indonesia terletak di perairan lepas 

pantai yang membutuhkan teknologi maju dan investasi modal besar untuk 

memulai produksi.Pemerintah Indonesia masih memiliki harapan yang tinggi 

untuk memulihkan kekuatan sektor minyaknya karena negara ini masih memiliki 

cadangan minyak yang besar, dan permintaan minyak khususnya domestik 

meningkat.  

Hal ini memerlukan upaya serius dari semua pemangku kepentingan 

(terutama pemerintah Indonesia) untuk mencapai jumlah produksi lebih dari satu 

juta barel per hari lagi yang merupakan target ambisius yang masih diinginkan 

oleh pemerintah. Untuk mencapai target ini, investasi skala besar, didukung oleh 

kerangka peraturan yang transparan dan aman serta koordinasi yang baik antara 

kementerian dan pemerintah daerah jelas diperlukan. Kurangnya investasi dalam 

eksplorasi minyak baru telah mengakibatkan penurunan tingkat produksi minyak 

selama dua dekade terakhir. 
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4.3 Kebijakan Energi Nasional di Indonesia Periode 2006-2007 

Keamanan energi telah menjadi bagian dari masalah nasional di banyak 

negara di dunia. Manajemen energi terpadu diperlukan untuk mencapai keamanan 

pasokan, oleh karena itu, kebijakan energi yang dapat diandalkan adalah 

jawabannya. Kebijakan energi telah dianggap sebagai instrumen untuk 

menyelesaikan masalah energi. Selain itu, tidak hanya kebijakan di atas kertas, 

tetapi implementasi kebijakan sangat penting untuk mendapatkan sasaran 

kebijakan keamanan energi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan 

energi sejak 1981.
117

 

Pada tahun 1970, perhatian utama pemerintah adalah memaksimalkan 

produksi minyak melalui contractsharing. Karena pendapatan nasional 

bergantung pada produksi minyak, ini diikuti oleh peningkatan pendapatan 

anggaran nasional secara signifikan. Pada tahun 1976, gagasan pertama untuk 

menetapkan kebijakan energi nasional Indonesia muncul. Tujuan dari kebijakan 

ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi. Pemerintah 

membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 

yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan sebagai koordinator 

implementasi kebijakan.
118

 BAKOREN  diketuai oleh Menteri ESDM dengan 

anggota Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri 

Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara 
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Perencanan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala Badan 

Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).  

Tugas utama dari BAKOREN adalah merumuskan kebijakan di bidang 

energi, merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi dan 

koordinasi pelaksanaan program. Dalam kurun waktu yang cukup panjang 

tersebut, BAKOREN telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang energi baik 

kebijakan umum maupun kebijakan penunjang.
119

 Kebijakan energi nasional 

pertama yakni Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) diluncurkan pada tahun 

1981, setelah itu kebijakan telah diperbarui secara berkala sesuai dengan 

perkembangan strategis dan lingkungan.
120

 KUBE direvisi pada tahun 1987, dan 

pada tahun 1991 fokus kebijakannya adalah pada intensifikasi, diversifikasi dan 

konservasi energi.
121

 

Intensifikasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan 

survei untuk mengetahui potensi ekonomi dari sumber daya. Diversifikasi 

bertujuan untuk mengurangi konsumsi minyak dan menggantikannya dengan 

batubara sebagai energi utama untuk pembangkit listrik. Konservasi difokuskan 

pada teknologi untuk peralatan listrik untuk mendapatkan efisiensi. Pada awal 

1990an, pemerintah mulai menggunakan sumber daya energi untuk pembangunan. 

Keputusan untuk mengubah komoditas ekspor menjadi produk manufacturer 

industri telah mendorong industrialisasi yang berdampak pada lingkungan. Oleh 

karena itu, aspek lingkungan harus dimasukkan dalam pertimbangkan dalam 
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merumuskan kebijakan energi dan mulai mempertimbangkan untuk menggunakan 

energi terbarukan.  

Pada tahun 1998, BAKOREN merevisi kembali KUBE untuk 

menggantikan KUBE 1991.
122

 Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan 

investasi untuk mendukung strategi pembangunan di sektor energi, seperti 

pengadaan procurement, penyediaan dan penggunaan energi. Kebijakan baru ini 

menunjukkan/memperlihatkan keterbatasan sumber daya energi, terutama minyak. 

Konsumsi minyak secara implisit ditargetkan untuk penggunaan domestik dan 

industri untuk menghasilkan nilai tambah produk. Dengan demikian, target kritis 

pada sisi suplai ditambahkan ke kebijakan, seperti: investasi, pemberian insentif 

dan disinsentif, standardisasi dan sertifikasi, pembangunan infrastruktur, 

pemberdayaan, manajemen sistem informasi, kapasitas kelembagaan, penelitian 

dan pengembangan.   

Lalu pada akhir 2003, Departemen Energi Nasional merilis Kebijakan 

Energi Nasional (KEN) dan Kebijakan Energi Hijau.
123

 Hal ini merupakan 

pembaharuan dari kebijakan KUBE 1998 yang disusun oleh pemerintah bersama 

dengan para pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadi instrumen 

hukum dasar untuk kebijakan energi di Indonesia. Secara umum, target utama 

adalah mengurangi konsumsi minyak melalui diversifikasi dan intensifikasi. 

Namun, efisiensi dan konservasi energi gagal tercapai karena kontradiksi antara 

kebijakan konservasi energi dan kebijakan subsidi bahan bakar. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sebagian tanpa target tertentu secara 

berurutan, seperti target jangka pendek, menengah dan panjang.  

Kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan energi 

nasional atau terjadinya  keterpurukan di bidang penyediaan energi akan 

menimbulkan dampak besar pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan 

lingkungan di Indonesia. Studi perencanaan energi yang dilakukan pada tahun 

2003-2004 terdiri atas empat tahap perhitungan yaitu mengembangkan sebuah 

skenario yang realistik, membuat proyeksi kebutuhan (demand), membuat rencana 

pengembangan pembangkit listrik, membuat kesetimbangan energi yang 

mempertemukan kebutuhan dan pasokan (supply) berdasar prinsip market 

equilibrium. Studi ini memperkirakan pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% per 

tahun atau dari 212 juta tahun 2002 menjadi 273 juta pada tahun 2020.
124

 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diasumsikan naik rata-rata sekitar 6% pertahun. 

Harga minyak bumi diasumsikan 25 US$/barrel di awal studi dan meningkat 

menjadi 28 $/barrel, harga batubara 24 US$/ton dan meningkat menjadi 27 

US$/ton, harga gas adalah 2.2 US$/MMBTU (FOB) dengan peningkatan sesuai 

harga minyak.
125

 

Perkembangan tentang ketersediaan energi di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh situasi internasional, terutama terkait dengan harga minyak 

mentah internasional. Sejak akhir tahun 2004,harga minyak mentah telah 

bergejolak dan bahkah sampai saat ini masih memperlihatkan situasi yang belum 
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kembali ke harga yang semula digunakan sebagai referensi dalam kajian 

tersebut.Dalam perkembangannya, pada tahun 2005 harga minyak dunia rata-rata 

sebesar 53 US$/barel, harga-harga energi fosil biasanya menyesuaikan dengan 

harga minyak bumi.
126

 Dengan kondisi seperti ini, permasalahan energi di 

Indonesia menjadi semakin berat. 

Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi pemicu mengapa dirancang 

dan dibentuknya Kebijakan Energi Nasional oleh Pemerintahan Indonesia karena 

terjadinya beberapa peristiwa yang saling berkaitan dan menciptakan kerentanan 

energi yang menggangu ketahanan energi Indonesia, hal tersebut menjadi sebuah 

ancaman akan keamanan energi Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan 

nasional jangka panjang di bidang energi yang dapat menjawab beberapa 

tantangan utama yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan 

penyediaan energi yang berkelanjutan (energy sustainability). Penyediaan energi 

berkelanjutan meliputi antara lain: memperluas akses kepada kecukupan pasokan 

energi dan terjangkau dengan memperhatikan seluruh sarana/prasarana yang 

diperlukan (energy security) dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Untuk itu 

perlu dibuat suatu studi perencanaan energi jangka panjang yang dapat  

memberikan kepastian jaminan pasokan energi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, negara telah 

mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Energi 
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Nasional (DEN). Dewan Energi Nasional sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 

2007 bertugas: 
127

 

1.  Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan 

oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. 

2.  Menetapkan rencana umum energi nasional. 

3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat 

energi. 

4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas 

sektoral. 

Pemerintah diharapkan untuk memenuhi permintaan energi selama empat 

puluh tahun ke depanyang dimulai pada tahun 2010.
128

 Titik kritis dari kebijakan 

yang tertuang pada Pasal 6 adalah perubahan paradigma dari penjualan sumber 

daya energi sebagai komoditas ekspor untuk memanfaatkannya sebagai modal 

pengembangan.
129

 Selain itu, kebijakan tersebut juga menunjukkan target efisiensi 

energi di semua sektor dan akses energi bagi warganya. Selanjutnya, prioritas 

pengembangan energi adalah (pasal 11 poin (1) dan (2), PP No. 79/2014) sebagai 

berikut:
130

 

1. Pengembangan energi mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan 

ekonomi, keamanan pasokan, dan perlindungan lingkungan; 

a. Dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan yang 

mempertimbangkan tingkat ekonomi 
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b. Mengurangi konsumsi minyak 

c.  Mengoptimalkan penggunaan gas alam dan energi baru; Penggunaan 

batubara sebagai pasokan energi primer nasional 

d. Penyediaan energi termasuk akses ke listrik, gas untuk memasak, 

energi untuk transportasi, industri, dan pertanian. 

2. Prioritas pengembangan energi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber 

daya lokal. 

3. Sumber daya energi dan prioritas pengembangan adalah untuk memenuhi 

penggunaan domestik. 

4. Industri yang membutuhkan energi lebih tinggi harus dikembangkan di 

daerah yang diperkaya sumber energi. 
131

 

Perkembangan ini juga sangat berpengaruh terhadap konsep pengelolaan 

energi nasional. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia membuat 

Kebijakan Energi Nasional yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden 

No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Tahun 2006-2025, 

kebijakan yang secara eksplisit mendorong negara untuk mengurangi 

ketergantungannya pada minyak mentah dan mencari sumber energi lainnya.
132

 

KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional, 

guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dan untuk 

mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. 
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan prioritas 

pertamanya pada jaminan keamanan dan kemandirian energi, dengan penekanan 

pada pasokan sumber energi dalam negeri.
133

 Berdasarkan Blueprint Kebijakan 

Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 yang dijadikan dasar dalam penyusunan 

dibentuklah pula Rancangan Umun Energi Nasional (RUEN) yang merupakan 

kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional 

yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN.
134

 RUEN dapat ditinjau 

dan dimutakhirkan secara berkala dalam kurun waktu 5 tahun sekali atau sewaktu-

waktu.
135

 

KEN dilaksanakan dalam jangka waktu sampai tahun 2025 dan 2050.
136

 

KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional, 

guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dan untuk 

mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan serta mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya krisis energi di masa mendatang.
137

 

Isi KEN menekankan pada:  

1. Mengoptimalkan penggunaan bauran energi (diversifikasi) 

2. Melakukan penghematan dan meningkatkan efisiensi energi (konservasi)  

3. Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan yang sudah siap secara teknis 

maupun ekonomis serta ramah lingkungan, seperti: Bahan Bakar Nabati 
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(biodiesel, bio-ethanol/gasohol, bio-oil dan Pure Plant Oil),  Bahan bakar sintetis ( 

Batubara Cair, GTL, DME,dll),  Panas Bumi, Mini dan mikro hidro, Nuklir, 

Surya, Angin/bayu, Hidrogen (fuel cell), dan Energi arus & gelombang samudera  

4. Meningkatkan eksplorasi energi fosil (intensifikasi)  

5. Meningkatkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur energi, baik 

disisi hulu maupun disisi hilir, seperti: Industri pengilangan minyak dan sarana 

transportasinya, Instalasi pemipaan atau terminal LNG dan sarana distribusinya, 

Sarana transportasi dan pelabuhan batubara, dan Pembangkit listrik dan sarana 

transmisi serta distribusinya. 

 6. Memperhatikan permasalahan lingkungan, khususnya di Jawa yang 

mempunyai populasi sekitar 945 orang/km2, antara lain:  

a. Pengembangan teknologi energi fosil bersih  

b. Melakukan penelitian daya dukung lingkungan (lokasi, populasi, sos-bud, 

dll) 

c. Melakukan penelitian dan kajian tentang dampak lingkungan dan biaya 

kerugian yang ditimbulkannya (eksternalitas).  

7. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada sektor tersebut di atas, serta melibatkan industri 

nasional dalam rangka peningkatan kemampuan nasional. 

Berdasarkan isi KEN tersebut maka keamanan energi bagi Indonesia 

adalah kondisi dimana terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional 

dimana kondisi tersebut terwujud ketika terjaminnya ketersedian dan 

terjangkaunya pasokan energi bagi rakyat demi berlangsungnya kegiatan ekonomi 
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dan politik dalam tingkat normal. Indonesia memberlakukan  Keputusan Presiden 

No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yakni kebijakan yang 

secara eksplisit mendorong negara untuk mengurangi ketergantungannya pada 

minyak mentah dan mencari sumber energi lainnya.
138

 

Untuk menerapkan KEN secara menyeluruh, BluePrint Pengelolaan 

Energi Nasional (2006-2025) ditetapkan. Dalam cetak biru ini, aspek-aspek 

seperti pertumbuhan produksi, diversifikasi, permintaan, moneter, kebijakan fiskal 

dan multi-tata kelola dicakup untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya 

energi. Selain itu, cetak biru ini menjadi instrumen hukum yaitu Perpres No. 

5/2006. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi permintaan domestik, 

dengan target khusus, yaitu : 

1. Untuk mencapai elastisitas energi kurang dari satu pada 2025-2050 

2.  Untuk mencapai bauran energi pada tahun 2025 yang terdiri dari 

Minyak kurang dari 25%, Gas bumi lebih dari 22%, Batubara minimal 

dari 30%,  Energi terbarukan lainnya paling sedikit 23%. Ini adalah 

tantangan besar menurut bauran energi utama saat ini yang 

menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada minyak. 

3. Lalu untuk target pada bauran energi tahun 2050 adalah minyak 

kurang dari 20%, Gas bumi lebih dari 24%, Batubara minimal dari 

25%, Energi terbarukan lainnya paling sedikit 31%. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan prioritas 

pertamanya sebagai jaminan keamanan dan kemandirian energi, dengan 
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penekanan pada pasokan sumber energi dalam negeri.
139

 Blueprint Pengelolaan 

Energi Nasional 2005-2025 kemudian direvisi menjadi Blueprint Pengelolaan 

Energi Nasional 2006-2025 untuk mengakomodasikan kondisi perubahan harga 

minyak mentah yang akhirnya juga mempengaruhi harga energi fosil lainnya. 

Berdasarkan Blueprint Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 yang 

dijadikan dasar dalam penyusunan dibentuklah pula Rancangan Umun Energi 

Nasional (RUEN) yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana 

pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana 

pelaksanaan KEN.
140

 

RUEN dapat ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala dalam kurun 

waktu 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu. Pembentukan Peraturan Presiden dan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia 

untuk mencapai keamanan energinya yakni terlepas dari ancaman kerentanan 

energi yang mengancam keamanan energi Indonesia yang disebabkan oleh adanya 

ketergantungan impor energi. Jika diceritakan sesuai dengan masa pemerintahan 

Kepresidenan Republik Indonesia maka kebijakan energi dimulai pada masa 

kepemimpinan Presiden Megawati dengan menteri energi nya adalah Susiolo 

Bambang Yudhoyono.  

Pada masa ini pemerintah Indonesia mulai peduli dengan kebijakan energi 

di Indonesia terutama tapi pada masa ini pemerintah masih berfokus pada 
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Kamar Dagang Indonesia.Ketahanan Pangan, KetersediaanEnergi, dan Percepatan 

PembangunanInfrastruktur, diakses melalui http://www.kadin-

indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-116-2869-21052008.pdf 
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pengembangan minyak gas dan batu bara terlebih pada saat ini Indonesia sedang 

mencapai masa kejayaannya dalam produksi minyak bumi dan menjadi 

penginisiasi organisasi OPEC. Namun ketika dunia mengalami oil shock pada 

tahun yang membuat harga minyak turun/naik dan krisis ekonomi di Asia 

membuat kemampuan Indonesia akan minyak menjadi berkurang dan mengalami 

krisis.  

Semenjak saat itu, pemerintah mulai melirik dan tertarik pada 

pengembangan energi baru tebaukan hingga dibentuknya  Direktorat Energi 

Terbarukan di KESDM untuk mengurusi bidang EBT di Indonesia. Dari tahun ke 

tahun, ketika produksi minyak bumi di Indonesia makin menurun bahkan 

membuat Indonesia harus mengimpor minyak bumi sampai sebesar 60% membuat 

pemerintah menjadi khawatir akan ancaman krisis enegi yang bisa saja terjadi di 

Indonesia akibat ketergantungannya akan penggunaaan minyak bumi dan mulai 

mencari langkah-langkah agar untuk menghindari dan mengatasi ancaman akan 

energi tersebut. 

Mulailah kemudian pemerintah benar-benar serius mengelola kebijakan 

energi ini dengan membuat buku putih mengenai kebijakan energi yang kemudian 

disusul dengan pembuatan rancangan umum energi nasional dimana rancangan ini 

kemudian menjadi landasan pemerintah untuk mengatur kebijakan mengenai 

energi di Indonesia. Dalam KEN ini disebutkan bahwa pengembangan energi 

terbarukan menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk dilaksanakan 

demi mencapai ketahanan energi Indonesia.  
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Meski sudah ada kebijakannya, namun pengimplementasian kebijakan di 

Indonesia baru mulai terasa pada saat masa pemerintahan Jokowi. Pengembangan 

mulai pada masa kepemimpian SBY tepatnya pada masa jabatan kedua beliau 

tahun 2009-2014. Namun pengembangan ini mengalami masa stagnan karena 

tidak adanya perkembangan malah justru berhenti atau terhambat di tengah jalan. 

Lalu barulah pada masa kepemimpinan Jokowi pengembangan ini benar-benar 

digenjot oleh pemerintah. Bahkan rencana ini dianggap ambisius bagi beberapa 

kalangan melihat keadaan Indonesia pada saat itu dengan target yang ditetapkan 

oleh pemerintah.  

Sampai akhir tahun 2017, tercatat terdapatnya 70 kontrak perjanjian 

pengembangan EBT di Indonesia dengan negara-negara serta perusahaan asing 

yang diantaranya sudah dilaksanakan dan menunggu proyek tersebut selesai dan 

berjalan. Lalu banyaknya peraturan dan undang-undang yang telah dikaji ulang 

bahkan beberapa diantaranya telah dihapuskan oleh pemerintah demi menciptakan 

lingkungan investasi yang menarik para investor. Hal ini jika dibandingkan 

dengan keadaan Indonesia di masa sebelumnya, bisa dikatakan bahwa Indonesia 

mengalami perkembangan atau peningkatan yang cukup tinggi dalam bidang 

pengembangan EBT serta energinya secara keseluruhan.  
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BAB V 

STRATEGI KEAMANAN ENERGI INDONESIA DALAM MENGURANGI 

KETERGANTUNGAN IMPOR MINYAK TAHUN 2006-20017 

 

Pada bab ini akan menjelaskan seperti apa strategi keamanan energi 

Indonesia pada tahun 2006-2017 untuk menghadapi ketergantungan impor minyak 

dari luar negeri. Sesuai dengan penjelasan pada bab dua tentang kerangka teoritis, 

maka penjelasan pada bab ini akan menggunakan konsep keamanan energi Mason 

Willrich. Sudut pandang yang akan digunakan adalah sudut pandang dari negara 

importir dengan kepemilikan sumber energi domestik, karena Indonesia termasuk 

negara pengimpor impor yang juga mampu meghasilkan minyak sendiri dan juga 

jenis energi  lainnya.  

Ketika berbicara mengenai strategi yang dapat digunakan oleh negara 

importir, Willrich mengelompokkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh 

negara importir untuk mencapai keamanan energinya berdasarkan efek yang 

ditimbulkan, yaitu :
141

 

5.1Strengthen guarantees of domestic supply 

    Dalam strategi ini terdapat tiga tindakan yang bisa dilakukan, yaitu: 

5.1.1 Rationing Plan 

Penghematan konsumsi energi nasional ini akan berdampak pada pengurangan 

impor dan juga mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
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konsumsi energi berlebihan terutama dari konsumsi energi fosil atau energi tidak 

dapat diperbaharui. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat progam-program 

konservasi dan efisiensi melalui peraturan dan kebijakan yang dibuat terhadap 

energi seperti minyak bumi yang diterapkan pada sektor-sektor yang memiliki 

konsumsi tinggi di Indonesia seperti sektor industri, transportasi dan rumah 

tangga.  

Kebijakan pengurangan anggaran subsidi BBM oleh pemerintah Indonesia 

juga merupakan salah satu upaya penghematan pengunaan konsumsi bahan bakar 

minyak. Penghematan yang dilakukan dalam sektor industri dan sektor listrik 

seperti adanya subtitusi energi dengan mengunakan renewable energy atau energi 

baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
142

 Kebijakan rationg plans yang 

dibentuk oleh pemerintah terkait dengan suplai energi, manajemen permintaan, 

dan kebijakan yang terkait dengan harga jual energi.  

Selama ini, pengelolaan energi di Indonesia selalu berfokus untuk memenuhi 

pasokan energi  dari sisi supply dengan menambah kapasitas produksi energi 

primer, menambah pembangunan pembangkit tenaga listrik nasional ataupun 

menambah jumlah impor, tetapi kurang memperhitungkan faktor 

pemborosan energi di sisi pemanfaatannya atau demand side. Selain itu kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan penghematan dan efisiensi 

pada pemakaian energi dikarenakan masyarakat tidak tahu betapa mahalnya harga 

energi khususnya minyak bumi akibat dari adanya subsidi energi yang diberikan 
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I Care Indonesia Foundation, Energi Terbarukan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan 

diakses melalui https://icare-indonesia.org/energi-terbarukan-dan-dampaknya-terhadap-

lingkungan/ 

http://www.tribunnews.com/tag/energi
http://www.tribunnews.com/tag/energi
http://www.tribunnews.com/tag/energi
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oleh pemerintah yang mana subsidi ini anggarannya terus membengkak selama 

berpuluh tahun.  

Kebijakan penghematan energi sering disalah artikan oleh sebagian besar 

masyarakat sebagai tindakan yang seolah-olah dapat mengorbankan kenyamanan 

hidup masyarakat terutama yang berasal dari kalangan menegah dan menegah ke 

bawah, karena pada kenyataannya tingkat pemakaian energi yang dinikmati 

mereka pun masih rendah. Perbedaan pandangan oleh masyarakat terhadap 

tindakan penghematan, membuat upaya penghematan energi menjadi tidak 

efisien. Padahal dalam kebijakan pemerintah mengenai penghematan energi 

terdapat aturan bahwa penghematan ini dilakukan dengan dasar tetap efisien dan 

tidak mengurangi apapun yang penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. 

Upaya efisiensi energi tidak hanya membuat energi menjadi lebih produktif tetapi 

juga mampu menghemat atau  mengkonservasi jumlah energi yang dipakai, 

karena pengurangan jumlah pemakaiannya.
143

 

Ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 

langkah penghematan dicanangkan Presiden setelah DPR RI menolak rencana 

pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pada tahun 

2012.Penolakan kenaikan harga BBM oleh Parlemen juga berimplikasi pada 

peningkatan penggunaan BBM bersubsidi. Pemerintah Indonesia melalui 
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Tribunnews. Upaya Efisiensi Energi Nasional Masih Disalahartikan, diakses dari 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/06/upaya-efisiensi-energi-nasional-masih-

disalahartikan. 

http://www.tribunnews.com/tag/energi
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Kementerian ESDM menjalankan kebijakan energi nasional yang 

pencanangannya meliputi enam hal yaitu diantaranya:
144

  

1. Petama, pengendalian distribusi dalam SPB. Adanya larangan pemakaian 

premium BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas atau operasional Pemerintah 

Pusat dan Daerah di wilayah Jabodetabek, Jawa dan Bali serta BUMN dan 

BUMD.Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk 

transportasi jalan dilaksanakan untuk penggunaan jenis bensin dan minyak 

solar.
145

 

2. Kedua, mobil barang ataupun kegiatan dalam usaha perkebunan dan 

pertambangan dilarang menggunakan jenis bbm bersubsidi berupa solar. 

Pengawasan dilakukan oleh BPH Migas terpadu bersama dengan aparat dan 

Pemda. 

3. Ketiga, mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) 

yang akan dimulai di Pulau Jawa.  

4. Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM 

dan mulai menggantikan yang ada dengan non BBM. Konversi BBM ke BBG 

untuk transportasi untuk mengurangi ketergantungan ke BBM. 

5. Kelima, kampanye dan gerakan penghematan penggunaan energi, listrik, dan 

air secara masif, dimulai dari gedung-gedung kantor dan rumah dinas 
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Kompas. Ini Kronologi Pidato Hemat Energi Ala SBY, diakses dari 

https://nasional.kompas.com/read/2012/05/29/07023211/ini.kronologi.pidato.hemat.energi.ala.sby 
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Kebijakan Hemat Energi Nasional, diakses dari 

http://www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorised/15-kebijakan-hemat-energi-

nasional.html 
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pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan penerangan 

jalan.
146

 

6. Keenam, LPG 3 Kg adalah LPG bersubsidi hanya untuk rumah tangga dan 

usaha mikro, dilarang untuk Hotel, restoran, komersial, industri dan 

transportasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menghemat sekitar 

390 juta liter BBM/ tahun dari kendaraan dinas se-Indonesia. 
147

 

Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik ini meliputi bangunan 

gedung negara,   Bangunan gedung BUMN, BUMD dan BHMN,  rumah tinggal 

pejabat, penerangan jalan umum dan lampu hias dan papan reklame. Penghematan 

pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara dilakukan dengan cara:
148

 

a.      Untuk bangunan gedung negara serta bangunan gedung BUMN, BUMD dan 

BHMN  apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara: 

        1. Menggunakan AC hemat energi dengan daya sesuai dengan besarnya 

ruangan. 

        2. Mematikan AC jika ruangan tidak digunakan. 

        3. Memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan. 

        4. Mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia 

(SNI). 
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Kompas.Himbauan Penghematan Energi Tidak Ada yang Baru, diakses dari 

 https://ekonomi.kompas.com/read/2012/05/27/22071485/himbauan.penghematan.energi.tidak.ada.

yang.baru.  
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Depok go.id, Enam Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan Energi diakses dari 

https://www.depok.go.id/04/06/2014/01-berita-depok/enam-kebijakan-pemerintah-dalam-

penghematan-energi 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik 
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b.     Menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari 

yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami. 

c.    Mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman 

tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air. 

Sedangkan pengendalian penggunaan BBM untuk penyediaan tenaga listrik, 

PT.PLN wajib melakukan pengendalian volume BBM sesuai asumsi dalam 

APBN. Pemerintah mempercepat program konversi bahan bakar Minyak (BBM) 

ke pengunaan bahan bakar gas dan batubara dimulai di Pulau Jawa sebagai 

konsumen terbesar demi mendukung kegiatan penghematan BBM dan juga 

melakukan kampanye gerakan hemat energi secara masif dimulai dari gedung-

gedung pemerintahan. PT.PLN tidak diperbolehkan lagi untuk membangun 

pembangkit listrik bertenaga BBM  yang baru dan mulai menggantinya dengan 

pembangkit listrik tenaga uap yang dihasilkan oleh batu bara serta PLT berenaga 

lain minyak.
149

 

Kebijakan penghematan melalui upaya pengendalian penggunaan BBM, 

konversi BBM ke Bahan Bakar Gas, dan juga penghematan listrik ini bertujuan 

untuk dapat membantu mengurangi pemborosan energi di Indonesia dalam jangka 

panjang.
150

 Selain kebijakan yang dilakukan di level pemerintahan dan perusahaan 

energi milik negara, penghematan energi juga dilakukan di kalangan masyarakat 

melalui kampanye-kampanye hemat energi yang dilakukan oleh pemerintah dan 
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang  Percepatan  

Pembangunan  Infrastruktur  Ketenagalistrikan 
150

Tribun News, Inilah Kebijakan Pemerintah Hemat BBM dan Listrik diakses dari 

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/05/05/inilah-kebijakan-pemerintah-hemat-bbm-dan-

listrik. 
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juga lembaga sosial kepada masyarakat agar lebih peduli akan isu hemat energi 

dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah masa pemerintahan Presiden 

SBY, kebijakan penghematan energi dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia 

dibawah kepemimpinanan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, aturan mengenai subsidi makin 

diperhatikan. Subdsidi akan bahan bakar minyak makin dikurangi supaya tidak 

terjadinya permasalahan pada kebijakan  fiskal negara dan  hal ini untuk 

mendorong hemat dan berkurangnya tigkat konsumsi masyarakat akan BBM. 

Pada akhir tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan terobosan terkait 

subsidi BBM yakni mencabut subsidi Premium dan pemberian subsidi tetap (fixed 

subsidy) pada solar  Rp 1.000/liter.
151

 Kedua kebijakan ini diharapkan mampu 

menekan anggaran subsidi BBM sangat signifikan.  

Pemerintah berfokus pada pelaksanaan konservasi energi karena tindakan 

konservasi energi lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan memproduksi 

energi. Potong 10 persen ini setara dengan  penghematan pembangunan 3.5 GW 

PLTU.
152

 Menghemat energi sejumlah  10 persen lebih mudah dilakukan daripada 

membangun setara 10 megawatt (MW) yang membutuhkan dana sekitar Rp450 

triliun.
153

 Berdasarkan data statistik PLN 2014 total energi yang terjual adalah 

sekitar 200 TWh, 93 persen (187.175 Gwh) dari energi tersebut berasal dari sektor 

rumah tangga, industri dan bisnis. 
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Detik Finance. Pemerintahan Jokowi Hemat Anggaran Subsidi BBM Rp 200 Triliun Lebih, 

diakses dari https://finance.detik.com/energi/d-2791052/pemerintahan-jokowi-hemat-anggaran-

subsidi-bbm-rp-200-triliun-lebih 
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KESDM. Menteri ESDM: Potong 10 Persen Setara Penghematan Pembangunan 3.5 GW 

PLTU, diakses dari  https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/menteri-esdm-
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Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM), mengajak masyarakat untuk melakukan hemat energi 

melalui ―Gerakan Potong 1r persen‖, yakni upaya pemerintah untuk 

mensosialisasikan hemat energi yang dimulai dari hal yang paling mudah yaitu 

dari kehidupan sehari-hari.
154

 Gerakan potong  10% merupakan aksi bersama yang 

dilakukan oleh pemerintah, pelaku bisnis, organisasi, masyarakat sipil, dan 

indvidu yang berisi ajakan untuk mematikan lampu dan peralatan elektronik 

terutama penerangan dan pendingin ruangan yang tidak sedang dipakai, 

menghindari alat elektronik dalam posisi stand by dan cabut tusuk saklar dengan 

istilah 3 M (Mematikan, Mencabut, Mengatur), lalu menggunakan peralatan 

elektronik yang sudah efisien dan mendapat label atau sertifikasi hemat energi, 

serta menjadikan hemat energi sebagai gaya hidup sehari-hari.  

Kampanye perubahan perilaku "potong 10 persen" dikembangkan dalam tiga 

tahapan dalam periode 2015 hingga 2019. Target utama gerakan ini adalah 

penghematan konsumsi energi hingga 10 persen. Untuk itu kampanye gerakan ini 

akan terus digaungkan antara lain melalui kegiatan pemberian label efisiensi 

energi, membentuk manajer dan auditor energi, penggunaan lampu hemat energi, 

mengoptimalkan peran perusahaan jasa energi, dan mendorong efisiensi energi ke 

dalam kurikulum pendidikan dasar. Program gerakan potong 10 persen ini 

dianggap sebagai kampanye yang mudah dilakukan semua orang, bahasanya 

sederhana dan mudah diukur. 
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Kampanye hemat energi ini  merupakan aksi nasional yang mencakup 11 

provinsi dan 20 kota yang merupakan konsumen listrik terbesar. Beberapa kota 

yang menjadi sasaran utama kampanye ini adalah  kota - kota besar di Jawa Bali. 

Hal ini dikarenakan konsumsi energi listrik di Indonesia terfokus di Jawa Bali 

atau 78 persen total keseluruhan konsumsi listrik nasional karena 68 persen 

konsumennya berada di Pulau Jawa Bali.
155

 Kampanye publik  dilakukan serentak 

di 20 kota besar yakni Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Lampung, 

Jabodetabek, Cilegon, Bandung, DIY, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Denpasar, 

Makassar dan Balikpapan.
156

 

Sejak kampanye ini digulirkan pada mei 2016, pemerintah mengevaluasi 

gerakan tersebut bahwa semenjak itu masyarakat sudah mulai lebih bijak dalam 

mengonsumsi listrik. Meskipun begitu, pemerintah belum dapat mengungkapkan 

sebesar apa keberhasilan gerakan penghematan nasional tersebut, karena memang 

butuh waktu untuk melihat seperti apa capaiannya terlebih hal yang ingin dirubah 

oleh pemerintah melalui kampanye ini adalah kesadaran akan pentingnya hemat 

energi dan perubahaan perilaku terhadap pengkonsumsian energi oleh masyarakat. 

Kampanye gerakan ini akan terus digaungkan antara lain melalui kegiatan 

pemberian label efisiensi energi, membentuk manajer dan auditor energi, 

penggunaan lampu hemat energi, mengoptimalkan peran perusahaan jasa energi, 

dan mendorong efisiensi energi ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Pemerintah 

juga mendorong penerapan ini berlangsung  di sektor industri, bangunan atau 
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EBTKE ESDM, Pelaksanaan Potong 10 Persen Hingga 2019 diakses dari  

http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/05/15/1233/pelaksanaan.potong.10.persen.hingga.2019 
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gedung juga fasilitas publik yaitu melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM 

tentang Energi Service Company (ESCO).
157

 Selain itu juga menerapkan ISO 

50001 Energy Management yakni standar yang digunakan untuk mengelola 

kinerja energi termasuk efisiensi dan konsumsi energi dengan menggunakan 

model Sistem Manajemen dengan pendekatan siklus Plan, Do, Check, Action 

untuk perbaikan berkelanjutan. Standar ini dikeluarkan oleh The International 

Organization for Standardization (ISO)  Indonesia selaku anggota ISO 

mengadopsi secara identik standar tersebut menjadi SNI ISO 50001 Sistem 

Manajemen Energi.
158

 

Salah satu pencapaian pemerintah dalam menjalani kebijakan manajemen 

energi ini terbukti dari keberhasilan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) yang melakukan efisiensi dalam penggunaan energi kini menjadi gaya 

hidup di berbagai kota besar, termasuk di lingkungan perkantoran swasta dan 

pemerintahan. Lembaga ini berhasil melakukan penggunakan tenaga listrik 

melalui penggunaan lampu LED sejak 2014 dan penerapan teknologi sensor 

gerakan untuk menyalakan dan mematikan listrik di lingkungan perkantoran 

BPPT di Jakarta Pusat. Tindakan  berhasil menurunkan tagihan biaya listrik 

hingga 21 persen yakni biasanya per tahun tagihan sebesar Rp 2 miliar menjadi 

turun sekitar Rp 1,2 miliar.
159
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EBTKEESDM. Pemerintah Ajak Masyarakat Hemat Energi, diakses dari 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/05/15/1234/pemerintah.ajak.masyarakat.hemat.energi 
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ISO CENTER INDONESIA. Sistem Manajemen Energi ISO 50001 dan Penerapannya di 
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 Sukses Terapkan Hemat Energi di Gedung Perkantoran, BPPT DIganjar 2 Penghargaan Subroto 
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Kebijakan efisiensi ini dilakukan dengan ganti LED, monitoring efisiensi 

energi, memasang sensor gerakan untuk lampu dan keran air sertatindakan 

menampung air hujan. Diharapkan jika keberhasilan ini turut dialami oleh 

lembaga-lembaga pemerintahan yang lain kedepannya akan menambah jumlah 

pengurangan konsumsi energi di Indonesia. 

5.1.2 Stockpiling 

Dari sudut pandang memperkuat keamanan energi negara pengimpor, 

penimbunan minyak adalah alat taktis untuk mengurangi kerentanan terhadap 

interupsi jangka pendek.
160

 Salah satu masalah yang paling mendasar mengenai 

tindakan penimbunan energi ini  adalah mengenai kepemilikan. Kepemilikan akan 

cadangan energi memang dimiliki oleh pemerintah namun dapat pula tanggung 

jawab atas kepemilikan tersebut dapat dikenakan pada sektor swasta dari industri 

energi.
161

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi 

Nasional, pemerintah diharapkan memiliki kebijakan untuk memastikan 

ketersediaan cadangan energi nasional, yang terdiri dari cadangan strategis, 

cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional.
162

 

Cadangan strategis adalah cadangan energi yang masih belum dieksplor atau 

belum diproduksi bahan mentahnya yang nantinya dapat dipergunakan oleh 

negara pada kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Cadangan strategis 

ini dijamin dan dikuasai oleh pemerintah. Lalu cadangan penyangga energi adalah 
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cadangan energi yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan 

energi dan hanya digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi krisis dan darurat 

energi. Cadangan penyangga ini seharusnya dikuasai oleh negara.Yang terakhir 

adalah cadangan operasional yaitu cadangan energi yang wajib disediakan oleh 

badan usaha atau industri energi demi melancarkan dan menjamin kelangsungan 

operasi industrinya sehari-hari. 

Selain itu berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah, badan usaha juga harus 

memiliki cadangan nasional diluar cadangan operasional, yakni cadangan 

penyangga yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional dan 

penggunaannya harus berdasarkan izin resmi dari pemerintah.
163

 Namun masih 

belum diketahui besaran pasti mengenai jumlah cadangan operasional dan 

adangan penyangga yang harus disediakan oleh badan usaha atau industri energi.  

Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang diterapkan Indonesia merupakan bentuk 

tindakan lanjut dari ancaman kerentanan akan ketahanan energi dan sebagi 

mekanisme tanggap darurat International Energy Agency (IEA) yang dibentuk 

berdasarkan Perjanjian tentang Program Energi Internasional (Perjanjian PEI) 

tahun 1974, yang mengharuskan setiap negara anggota IEA memiliki cadangan 

penyangga minyak setara dengan setidaknya 90 hari impor net minyak.  
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Kementerian ESDM juga menyiapkan Peraturan Presiden mengenai cadangan 

penyangga energi sebagai payung hukumnya. Ada sembilan poin utama yang akan 

diatur dalam Perpres tersebut, yaitu
164

:  

1. Pertama, energi yang akan digunakan sebagai pasokan. Opsinya adalah 

minyak mentah atau produk Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Solar, 

Avtur, bensin atau LPG. Pertimbangan penentuan jenis energi yakni peran 

strategis dalam konsumsi nasional, sumber perolehan yang berasal dari 

impor faktor geopolitik dan ketahanan nasional. Selain opsi itu 

penambahan jenis cadangan penyangga energi berdasarkan perkembangan 

kebutuhan strategis nasional. Kementerian ESDM sebenarnya lebih 

mengutamakan minyak mentah daripada produk olahan minyak karena 

minyak mentah memiliki daya tahan yang cukup lama dibandingkan 

produk BBM. 

2. Kedua, volume dan durasi cadangan penyangga energi. Berdasarkan 

kebutuhan rata-rata harian nasional tahun sebelumnya, cadangan 

penyangga ini bisa digunakan untuk 30 hari, tapi ada kemungkinan naik 

secara bertahap. 

3. Ketiga, adalah lokasi. Untuk memiliki lokasi harus memenuhi aspek 

geologi, geografis, keekonomian, persyaratan tata ruang dan lingkungan 

hidup serta studi kelayakan teknis dan non teknis.  
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4. Keempat, mengenai infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur yang telah ada 

dan pembangunan infrastruktur baru dengan skema kerjasama pemerintah 

dan badan usaha.  

5. Kelima, mengenai persediaan. Berasal dari produksi dalam negeri, baik 

bagian negara dan bukan bagian negara dan impor.  

6. Keenam, perpres akan mengatur mengenai pengelolaan. Di mana pejabat 

eselon I unit pelaksana teknis di kementerian ESDM mendapatkan 

penugasan terkait hal ini. 

7.  Ketujuh, penggunaan cadangan penyangga energi. Dalam aturan ini 

cadangan akan digunakan ketika situasi krisis dan darurat energi. Ini sesuai 

ketentuan Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan 

penanggulangan krisis dalam negeri.  

8. Kedelapan, mengatur tentang pemulihan cadangan jika telah terpakai. 

Pengadaan persediaan minyak paling lama  90 hari setelah krisis berakhir. 

9. Kesembilan, terkait pendanaan. Dalam perpres itu pengadaan minyak akan 

bersumber dari APBN, sementara pembangunan infrastruktur dapat dari 

sumber lainnya baik BUMN maupun swasta.
165

 

Urusan mengenai perencanaan CPE merupakan wewenang yang diberikan 

kepada Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai bagian dari arah KEN.
166

 

Pengelolaan CPE dilakukan oleh badan pemerintahan yang akan dibentuk khusus 

dengan memanfaatkan tangki-tangki idle yang tersedia di Indonesia, baik yang 
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dimiliki Pertamina maupun SKK Migas yang ada di KKKS.
167

 DEN berencana 

untuk menginventaris kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia yang 

diperkirakan bisa dijadikan tempat penampung cadangan penyangga. Menampung 

cadangan penyangga bisa dilakukan dengan membangun teknologi depleted oil 

reservoir di lapangan migas terdekat dengan kilang-kilang minyak yang ada. 

Pertamina memiliki banyak reservoir di Subang, Pamanukan, sampai Indramayu 

dan  terutama di Cepu. 

Terdapat dua persoalan besar yang menghambat Indonesia untuk memiliki 

cadangan BBM nasional, yaitu pembiayaan dan kemampuan daya timbun atau 

penyimpanan. Untuk masalah pembiayaan terdapat tiga alternatif pembiayaan 

yang bisa dipilih dan diterapkan dalam pembangunan CPE di Indonesia, yaitu  

pembiayaan yang seluruhnya oleh pemerintah, lalu pembiayaan seluruhnya oleh 

swasta, dan yang terakhir pembiayan campuran antara pemerintah dan swasta. 

Masalah yang kedua, menyangkut terbatasnya kemampuan menimbun cadangan 

energi, baik dari pasokan energi dan tempat penyimpanan yang berkaitan erat 

dengan masalah pembiayaan. Terkait dengan kebutuhan tempat penyimpanan 

yang masih terbatas, maka sebenarnya bisa menggunakan jasa dari perusahaan 

penyedia jasa penyimpanan tangki. Terdapat banyak jasa service logictic 

provider di dunia dan diantaranya ada dua perusahaan penimbunan kelas dunia 

yang pernah dikunjungi, yaitu Oil Tanking dan Vopak yang bergerak dibidang 
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usaha penyimpanan ataupun OPEC yang bersedia menyediakan tangki untuk 

cadangan.
168

 

Namun sayangnya sampai tahun 2016, Indonesia masih kekurangan 

tempat untuk menyimpan cadangan minyak mentah. Indonesia hanya memiliki 

cadangan operasional bahan bakar minyak hanya sekitar setara 21 hari dan 

ketiadaan cadangan strategis. Bahkan cadangan operasional itu pun sebenarnya 

adalah milik Badan Usaha PT. Pertamina dan tersebar di SPBU, dalam 

pengiriman, serta di depot BBM.
169

 Peraturan mengenai peranan badan usaha 

harus punya cadangan operasional yang dijalankan melalui BPH Migas KESDM 

masih berkendala mengenai pengadaan tangki. Wacana untuk menyewa tangki 

Pertamina pun tidak bisa, karena kapasitas Pertamina juga tidak memadai untuk 

menyediakan tangki besar. Pertamina saja untuk mempertahankan 21-23 hari 

impor sebagai cadangan operasional, memasang target hingga 2020 mendatang 

akan membangun 15 storage untuk BBM dan 4 depo LPG (liquified petroleum 

gas) di wilayah Indonesia Timur yakni, Kupang, Jayapura, Ambon dan Maluku 

Utara. 

Melihat dari dua masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia, terbukti 

butuh dana yang besar untuk mewujudkan CPE ini. Pembangunan fasilitas 

penyimpanan ini menggunakan dana baik dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) maupun non APBN. Pada tahun 2016, Kementerian ESDM 
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mendapat alokasi dana untuk Dana Ketahanan Energi (DKE) dan cadangan 

strategis minyak sebesar Rp1,6 triliun. Alokasi  dana tersebut akan digunakan 

Rp800 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik di wilayah timur Indonesia 

dan sisanya yakni sebesar akan digunakan untuk pengelolaan CPE. Alokasi dana 

sebesar Rp800 miliar akan digunakan pemerintah untuk membeli minyak mentah 

yang kemudian disimpan di storage atau tanki-tanki penyimpanan. CPE di 

Indonesia masih diprioritaskan untuk minyak bumi..
170

 

Indonesia memiliki tangki minyak yang telah ada (idle) baik milik swasta, 

BUMN, ataupun milik KKKS yang akan memberikan tambahan kemampuan 

penyimpanan selama 3,58 hari. Selain itu sedang dibangun tangki baru yang  

diperkirakan bisa menyimpan 6,56 hari. Barulah ke depannya jika 

memungkinkan, pemerintah kembali membangun tangki baru untuk kapasitas 

19,86 hari.
171

Langkah ini juga merupakan bagian dari rencana pemerintah 

sebelumnya yang berniat bangun 25 fasilitas penyimpanan di 15 lokasi yang 

ditentukan oleh Dirjen Migas yang sebagian besar terletak di Indonesia Timur.
172

 

Tahun 2016, Pertamina sudah mulai membangun di Sambu dan Tanjung 

Uban, dan akan ditarget selesai pada triwulan ketiga 2016. Hingga awal tahun 

2017, pembangunan di Sambu dan Tanjung  sudah mencapai proses persiapan 
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untuk beroperasi.
173

 Pembangunan ini dilakukan olehPertamina yang bekerjasama 

dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.Selain 

menyiapkan pendanaan dari APBN, pemerintah mencari sumber pasokan 

cadangan penyangga BBM. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM 

membuka lebar peluang bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk 

membangun storage  minyak di dalam negeri. 

Pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara anggota Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk membangun storage dan kilang di 

dalam negeri. Meski pembangunan cadangan minyak tersebut membutuhkan 

waktu yang lama, namun pemerintah melalui ESDM sudah melakukan negosiasi 

dengan negara anggota OPEC untuk mendapatkan komitmen dari negara-negara 

tersebut terkait dengan pasokan minyak sejak saat ini. Pemerintah Indonesia 

menargetkan dapat meningkatkan stok minyak untuk operasional hingga 60 hari 

dan SPR diharapkan dapat mencapai 30 hari dalam lima tahun dimulai dari tahun 

2016.
174

 

Bentuk usaha yang dilakukan pemerintah dalam menjalin kerjasama 

adalah melakukan diskusi intensif untuk buffer stock dengan Arab Saudi, Iran dan 

Kuwait. Meski besaran volume minyak mentah atau BBM yang dapat dipasok 

ketiga negara tersebut masih belum dibahas. Namun demikian, Arab Saudi sudah 

menyatakan bersedia memberikan satu bulan stok strategis mereka yang setara 
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dengan 45 juta barel stok minyak apabila Indonesia dapat membangun tangki 

minyak atau BBM.
175

 Pemerintah menyatakan ingin memperoleh 45 juta barel 

stok minyak mentah ini secara business to business (BtoB) demi kelangsungan 

pasokan jangka panjang.  

Selain itu, Pertamina bersama 9 perusahaan migas nasional negara-negara 

di Kawasan Asia Tenggara juga sedang berencana membuat stok minyak untuk 

kawasan regional di masing-masing negara. Rencana itu sudah disetujui oleh 

seluruh perusahaan migas yang tergabung dalam Asean  mouncil on Petroleum 

( iscope , tetapi alur detail secara teknisnya masih belum dibahas lebih lanjut.
176

 

Ide itu muncul sebagai bentuk solidaritas antar negara anggota ASEAN serta 

meningkatkan konektivitas energi di kawasan sebagai upaya bersama menjaga 

ketahanan, aksesibilitas, keterjangkauan dan keberlanjutan energi. setiap negara 

akan menganggarkan pasokan untuk digunakan sebagai cadangan bagi negara-

negara anggota yang mengalami kesusahan bisa menggunakan stok negara lain. 

Dengan begitu ketahanan sektor energi kawasan dapat dicapai. 

Dibandingkan dengan negara lain, CPE Indonesia memang masih 

tertinggal. Banyak negara telah memiliki cadangan BBM nasional seperti Jepang 

yang memiliki CPE sekitar 100 hari.
177

 Bahkan sebagai sesama negara anggota di 

ASEAN, yakni Malaysia dan Singapura punya cadangan BBM cukup hingga 3 
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bulan, selain itu kedua negara itu punya kilang minyak yang banyak makanya 

sampai bisa ekspor BBM.
178

 Singapura yang bahkan tidak mempunyai sumber 

energi tidak seperti Indonesia yang memiliki sumber energi berlimpah, memiliki 

ketahanan cadangan BBM mencapai 90 hari dan masih mampu melakukan ekspor 

BBM dengan Indonesia sebagai negara pengimpor.
179

 Hingga tahun 2017, 

strategistockpilingyang dilakukan Indonesia belum berkontribusi utuk menjaga 

keamanan energi minyak di Indonesia dan belum mencapai target yang sudah 

ditetapkan dikarenakan masih dalam proses pembangunan tempat untuk 

menyimpan energi. 

 

5.1.3 Self-Sufficiency 

Willrich membagi definisi Self-Suffieciency menjadi tiga yaitu bergantung 

secara penuh pada sumber daya domestik, bergantung pada sumber daya dometik 

secara tidak terbatas setelah melewati satu masa transisi dan bergantung secara 

ekslusif pada sumber daya domestik yang masih terbatas.  Hal ini bisa diawali 

dengan usaha pencarian sumber energi baru yang belum tereksplor. Selain di luar 

sumber daya, dalam rangka melakukan ekspansi pasokan domestik untuk 

meningkatkan keamanan, suatu negara harus memiliki atau mengembangkan aset-

aset lain yang diperlukan untuk kemandirian energi seperti fasilitas siklus bahan 

bakar yang diperlukan, kemampuan manajerial, dan keuangannya.
180
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Jika tidak ada pengembangan aspek-aspek tersebut dalam mengembangkan 

sumber energi dalam negeri, maka negara akan memperdagangkan satu bentuk 

ketergantungan untuk yang lain. Efek peningkatan keamanan dari ekspansi 

produksi energi domestik hanya terbatas untuk negara-negara industri dengan 

sumber energi yang belum tersentuh. Banyak negara yang kurang berkembang, 

bahkan mereka yang memiliki sumber daya domestik yang berpotensi memadai, 

mungkin tidak dapat meningkatkan keamanan mereka dengan cara ini ataupun 

akan sulit dilakukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan modal.    

Halini berlaku pada negara Indonesia dimana Indonesia masih belum memiliki 

pengetahuan,, teknologi, dan modal yang cukup untuk mengembangkan energinya 

secaramandiri. Maka dari itu pemerintah saat ini sedang giat-giatnya 

mempermudah pihak asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia dalam bidang 

energi dan juga dengan cara melakukan kerjasama. Tindakan ini merupakan salah 

satu tindakan yang sangat berfokus pada ranah domestik dimana negara 

melakukan pemaksimalan sumber-sumber energi domestik yang dimiliki demi 

menjamin pasokan energi.  

5.1.1.1 Minyak Bumi  

Dalam menambah jumlah produksi minyak dalam negeri, pemerintah 

Indonesia berusaha mencari dan membangun kilang minyak yang baru. Dalam 

upaya eksplorasi kilang minyak ini,, pemerintah Indonesia butuh bantuan dari 

Pihak asing baik itu dari segi pendanaan dan juga teknologi. Indonesia berusaha 

untuk mendapatkan invetasi dari pihak asing untuk melakukan eksplorasi dan juga 

eksploitasi tempat yang berpotensi menjadi kilang-kilang minyak di Indonesia dan 
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juga melelangkan kilang-kilang minyak bumi yang ada kepada pihak asing untuk 

dikelola.   

Menurut data dari KESDM, cadangan terbukti (proven reserve) minyak 

Indonesia bukan hanya 3,7 miliar barel saja, tapi masih ada tambahan 21,5 miliar 

barel lagi. Namun, cadangan yang dihitung hanya 3,7 miliar barel, karena yang 

lainnya masih tidak ekonomis untuk diekstraksi. Cadangan minyak sebanyak 21,5 

miliar barel itu berada di tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau dan sangat 

tersebar, bukan cadangan dalam jumlah besar yang terkonsentrasi di satu 

lokasi.Untuk mengambil minyak dari lokasi-lokasi itu sangat sulit, jumlahnya pun 

kecil-kecil sehingga secara ekonomis tidak layak dikembangkan.Namun, bukan 

berarti cadangan itu akan didiamkan begitu saja. 

Pemerintah terus mencari cara agar cadangan-cadangan tersebut bisa 

ekonomis dan dapat dieksplorasi. Walaupun masih ada cadangan sebesar itu, 

Indonesia tetap akan terus bergantung pada impor minyak. Tentu tak seluruh 

cadangan nantinya bisa diproduksi, penambahan produksi minyak tak akan terlalu 

besar. Sebab konsumsi minyak Indonesia saat ini sudah 1,6 juta barel per hari 

(bph), dan meningkat hingga 2,2 juta bph dalam 10 tahun ke depan. Kondisi ini 

akan makin membuat impor minyak menjadi sesuatu yang sama sekali tidak 

terhindarkan lagi. Hal yang bisa dilakukan kini hanya meminimalkan impor. 

Impor tak akan bisa dihilangkan kecuali kita menemukan sumber minyak baru 
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yang besar-besar dan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan 

mengelola sumber tersebut.
181

 

5.1.1.2 Batu Bara 

Dari bidang batubara, pemerintah Indonesia membuat sebuah perjanjian 

kerjasama kepada perusahaan tambang batu bara untuk memberikan berapa persen 

demi operasional di Indonesia. Perusahaan wajib untuk memberikan sebesar 25% 

dari produksinya untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi domestik. Berdasarkan 

data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) bahwa cadangan batubara Indonesia mencapai 26,2 miliar ton. Dengan 

produksi batubara sebesar 461 juta ton pada tahun 2017, maka umur cadangan 

batubara masih 56 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. 

Selain cadangan batubara, masih ada juga sumber daya batubara yang tercatat 

sebesar 124,6 miliar ton. 

Pemerintah terus mendorong upaya eksplorasi dalam rangka meningkatkan 

cadangan batubara tersebut. Kalimantan tercatat sebagai wilayah yang menyimpan 

cadangan batubara terbesar, yaitu 14,9 miliar ton, disusul oleh Sumatera (11,2 

miliar), dan Sulawesi (0,12 juta).
182

 Di wilayah Kalimantan, cadangan terbesar 

berada di wilayah Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar ton, Kalimantan Selatan 

sebesar 4,2 miliar ton dan Kalimantan Tengah 2,1 miliar ton. Sementara, 
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Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki cadangan terbesar di wilayah 

Sumatera dengan cadangan 8,9 miliar ton, disusul Jambi sebesar 1,1 miliar ton.  

Dari jumlah produksi batubara tahun 2017, sebanyak 97 juta ton 

dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market 

Obligation/DMO). Tren pemanfaatan dalam negeri selalu meningkat dari tahun ke 

tahun. Terhitung sejak 2013 hanya 72 juta ton kemudian menjadi 97 juta ton pada 

2017 dengan rincian yaitu 2014 (76 juta ton), 2015 (86 juta ton) dan 2016 (91 juta 

ton). Rata-rata pemanfaatan dalam negeri tersebut terbesar diperuntukkan untuk 

kelistrikan yaitu 83% dan selebihnya untuk industri semen, pupuk, tekstil pulp, 

metalurgi, briket dan lainnya sebesar 17%.
183

 Selain pemanfaatan dalam negeri, 

batubara juga diekspor dalam rangka kontribusi terhadap penerimaan negara. 

Beberapa negara tujuan ekspor antara lain China (51 juta ton), India (46 juta ton) 

dan Jepang (22 juta ton) disamping 25 negara lainnya. Ekspor batubara 

diupayakan terus menurun bertahap, seiring dengan meningkatkan pemanfaatan 

dalam negeri utamanya sebagai energi primer untuk pembangkit listrik.
184

 

Setelah mengalami jatuhnya harga komoditas batubara secara global dalam 

beberapa tahun belakangan, batubara telah mengalami kenaikan harga yang 

signifikan sejak kuartal pertama 2017. Di pasar domestik Indonesia, batubara 

tetap diminati karena PT.PLN mengalokasikan 55,6% bauran energinya pada 

tahun 2017 ke pembangkit listrik tenaga batu bara. Ini lebih tinggi daripada gas 

alam dengan 17%, LNG sebesar 8%, hidro di 6,4% di samping panas bumi yang 

menyumbang 4,6%. Proyek listrik 35 gigawatt (GW) pemerintah Indonesia, akan 
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tetap mengandalkan batubara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. 

Megaproyek ini diharapkan dapat mempertahankan permintaan batubara selama 

beberapa dekade ke depan dan harus memainkan peran kunci dalam menopang 

permintaan batubara domestik. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merevisi naik 

target produksi batubara pada tahun 2017 sebesar 13,8% dari 413 juta ton menjadi 

470 ton berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja dan anggaran (WP & B) 

penambangan batubara perusahaan. Hingga akhir Agustus 2017, realisasi produksi 

batubara di Indonesia mencapai 62% atau 294,5 juta ton. Sementara itu, 

kewajiban pasar domestik (DMO) hingga akhir Agustus hanya mencapai 30,8 juta 

ton atau 29% dari targetnya 107,9 juta ton. Di sisi lain, perusahaan tambang batu 

bara di Indonesia tidak dapat berharap banyak dari pasar domestik baik karena 

pembeli batubara terbesar di negara itu, PLN, telah mengusulkan kepada 

pemerintah Indonesia bahwa ia menetapkan harga DMO khusus untuk perusahaan 

listrik negara.  

Harga yang diajukan adalah biaya produksi ditambah margin 15% - 25% 

yang diharapkan membuat harga lebih efisien karena akan menghilangkan 

fluktuasi harga batubara. Selain harga, PLN juga meminta pemerintah menaikkan 

DMO untuk batu bara. Saat ini, hanya sekitar 20% dari produksi batubara nasional 

Indonesia dari 46 pemegang kontrak karya batu bara (PKP2B) yang disisihkan 

untuk pasar domestik, sementara 80% sisanya diekspor. Pada tahun 2017, DMO 

untuk produksi batubara ditetapkan sebesar 107,9 juta ton, atau meningkat 

19,22% dari realisasi DMO pada tahun 2016 sebesar 90,5 juta ton. 
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Meskipun harga batubara melonjak, industri perbankan di Indonesia masih 

enggan untuk memberikan kredit kepada penambang batu bara dan perusahaan 

pertambangan pada umumnya. Sektor perbankan Indonesia masih menganggap 

pertambangan sebagai industri berisiko tinggi yang rentan terhadap fluktuasi 

harga. Pendekatan ini telah diperkuat oleh keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

untuk menghapus PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dari indeksnya. BEI 

menganggap perusahaan memiliki kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif 

dan signifikan terhadap kelangsungan bisnisnya, baik secara finansial maupun 

hukum.
185

 

5.1.1.3 Gas  

Pengunaan gas dialokasikan sebagai energi pembangkit listrik di Indonesia 

dan juga sebagai bahan bakar untuk transportasi. Pada pertengahan tahun ini, tidak 

ada lagi pembangkit memakai BBM yang beroperasi di Jawa. Target tersebut bisa 

tercapai seiring beroperasinya unit penampungan dan regasifikasi terapung 

(floating storage and regasification unit/FSRU) di laut utara Jakarta mulai akhir 

Mei ini. FSRU Jakarta tersebut akan memasok gas ke PLTGU Muara Karang dan 

PLTGU Tanjung Priok di Jakarta Utara. Pemakaian BBM sebagai tenaga 

pembangkit listrik hanya akan digunakan pada pembangkit di luar Jawa dan Bali. 

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di luar Jawa, maka perlu ditambah 

pembangkit BBM. Dengan rencana penghentian ini, otomatis terjadi pengalihan 

penghematan BBM pembangkit di Jawa ke luar Jawa. Berbagai pembangkit yang 
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sebelumnya menggunakan BBM berhenti beroperasi dan akan dihidupkan lagi 

setelah ada gasnya dan permintaan listrik bertambah. Salah satu contohnya adalah 

PLTGU Tambak Lorok.  

Untuk pembangkit listrik di Jawa yang masih menggunakan BBM sebagai 

bahan bakarnya, akan berkurang sejalan dengan pengoperasian kabel transmisi 

Jawa-Bali pada September 2012. Sebelumnya pembangkit BBM yang beroperasi 

di Bali mencapai 600-700 MW. Sudah terpenuhi 200 MW dan akan bertambah 

200 MW lagi pada September, sehingga tersisa tidak sampai 50 persennya yang 

masih pakai BBM. Sementara untuk program pengurangan penggunaan BBM di 

pembangkit listrik Sumatera, dilakukan dengan membangun pembangkit mulut 

tambang. Tertuang dalam APBN Perubahan 2012, pemakaian BBM untuk 

kebutuhan operasional PLN dipatok hanya 7,46 juta kiloliter dengan alokasi 

subsidi listrik Rp 88 triliun, termasuk cadangan Rp 23 triliun.
186

 

Pemerintah akhirnya menandatangani kontrak jual dan beli gas metana 

batubara (coal bed methane/CBM) untuk pertama kalinya antara Konsorsium 

Virginia Indonesia Co CBM Limited dan PT PLN. Kontrak tersebut menyepakati 

harga gas sebesar USD 7,5 per juta British thermal unit(MMBTU). Harga gas 

tersebut berlaku sejak pertama mengalir sampai persetujuan rencana 

pengembangan (POD) pertama atau sampai 31 Desember 2014. Penandatanganan 

kontrak CBM tersebut merupakan sejarah bagi dunia migas Indonesi. Ini energi 

masa depan dan pemerintah akan serius mengembangkannya. CBM akan 

digunakan sebagai substitusi bahan bakar minyak ke depan. Produksi CBM akan 
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ditingkatkan dibandingkan produksi pada tahun 2012 menjadi 500 MMSCFD 

pada 2015. Selanjutnya, gas CBM di mana akan dimanfaatkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sindang Jaya, Kaltim berkapasitas 3 MW.
187

 

Usaha untuk menambah jumlah produksi merupakan hal dasar yng harus 

selalu di lakukan dan ditingkatkan setiap periode pemerintahan bahkan setiap 

tahunnya. Strategi ini berguna untuk mengurangi ketergantungan Indonesia 

terhadap pasokan energi khususnya minyak dari luar negeri. Usaha peningkatan 

produksi minyak pada kurun waktu 14 tahun, Indonesia telah mengeluarkan 

kebijakan untuk memaksimalkan produksi sumber-sumber energi domestiknya 

terutama terhadap pengembangan produksi akan sumber energi terbarukan yang 

tertuang dalam Blueprint Kebijakan Energi Nasional.
188

 

Sampai saat ini, Indonesia masih berusaha untuk mengoptimalkan pengelolan 

dan produksi energi konvensional seperti minyak, gas, dan batu bara. Pemerintah 

Indonesia juga berupaya untuk mengelola lahan-lahan minyak di Indonesia 

dengan berusaha merawat kilang sumur minyak yang lama dan mencari serta 

mengeksplor kilang sumur minyak yang baru untuk memaksimalkan produksi 

minyak di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga berupaya menarik 

peratian investor untuk berinvestasi terhadap bidang minyak terutama kilang 

minyak Indonesia. 

Namun pemerintah Indonesia sadar bahwa negara ini tidak bisa 

menggantungkan diri pada sumber energi konvensional saja apalagi sumber energi 

jenis ini akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Maka dari itu, pemerintah 
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Indonesia juga berupaya melakukan self-sufficiency pada energi baru terbarukan, 

dimana Indonesia menargetkan pemaksimalan produksi dan penggunaan energi 

terbarukan hingga 23% dalam bauran energi Indonesia pada tahun 2025.
189

 

Adanya kenaikan anggaran sebesar 10 kali lipat sebear 10 triliun dari anggaran 

2015 yang hanya sebesar 1 triliun untuk alokasi anggaran energi baru terbarukan. 

Pemeberian insentif fiskal dalam pembagunan pembangkit listrik untuk 

meningkatkan elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah 

mengharapakan dapat membangun pasar EBT, agar permintaannya meningkat. 

Untuk mengembangkan industri EBT, Indonesia sedang giat-giatnya mencari 

investasi yang erat kaitannya dengan kebutuhan untuk kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi energi . 

5.2 Strengthen guarantees of foreign supply 

Dalam strategi ini terdapat dua tindakan yang bisa dilakukan, yaitu: 

5.2.1 Diversification 

Diversifikasi adalah upaya penganekaragaman, baik dari suplai maupun 

penyuplai.
190

 Dalam hal ini negara akan melakukan kerjasama dengan negara 

penghasil energi (diversification supply source) untuk menjadi pemasok energi 

sehingga negara pengimpor akan memiliki banyak pemasok energi. Selain itu, 

diversification juga berbicara tentang peralihan sumber energi yang dipakai yang 

dapat dilakukan dengan cara mencari sumber lain selain energi fosil  yang utama 

digunakan. Mencari sumber energi baru berarti mencari bahan bakar subtitusi 

minyak, yakni melalui gas ataupun batu bara ataupun energi baru terbarukan. 
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Indonesia melakukan kedua cara diversifikasi tersebut meskipun tindakan yang 

dilakukan lebih fokus terhadap alternatif sumber energi baru yakni melalui 

pengembangan dan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan. 

Pengembangan EBT difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga 

air, tenaga panas bumi, tenaga surya dan mikro hidro, serta pembangkit listrik 

tenaga Bioenergi. Kementerian ESDM melalui Direktorat EBTKE terus 

melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan energi terbarukan. Hal ini 

dikarenakan pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 

persen pada 2025. Pemerintah juga berinisiatif dengan memberikan subsidi EBT 

dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 

sebesar Rp 1,3 triliun. Subsidi ini diperlukan karena harga EBT saat ini masih 

relatif mahal dibanding energi fosil. 

Perkembangan bauran EBT di Indonesia dalam bauran energi mix dari tahun 

ke tahun mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami 

sedikit penurunan. Namun secara kumulatif, sejak 2010 penggunaan energi baru 

terbarukan ini mengalami kenaikan rata-rata 0,36 persen setiap tahunnya.
191
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Gambar 3. Bauran EBT Tahun 2010-2015:
192

 

 

 

1. Diversifikasi negara pemasok minyak 

Namun tidak seperti negara-negara lain, diversifikasi negara pemasok ini 

bukanlah upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat 

keadaan yang ingin dilalui oleh Indonesia adalah mengurangi hingga 

menghilangkanketergantungan akan impor minyak. Saat ini, pemerintah Indonesia 

sedang memfokuskan diri dalam mengembangkan penggunaan sumber energi 

alternatif lainnya seperti gas bumi, batu bara dan yang paling utama energi baru 

terbarukan guna mengatasi ketergantungan impor minyak.
193

 

Pertamina saat ini terus berupaya melakukan eksplorasi untuk menemukan titik 

baru potensi minyak supaya menambah jumlah cadangan minyak 
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Indonesia.Sementara itu, untuk merealisasikan target produksi 1,9 barel oil 

equivalen per day (BOEPD) pada 2025 dan mendukung pertumbuhan 

perekonomian nasional, Pertamina akan menggencarkan akusisi aset Migas di 

dalam dan di luar Negeri.Akuisisi asset dari luar negeri diharapkan mampu 

menyumbang 33% persen target produksi tersebut. Pertamina juga akan 

melakukan strategi untuk mengelola blok-blok terminasi. Pada tahun 2017, 

Pertamina sedang menyiapkan pengelolaan delapan blok terminasi tahun 2018 

yang telah diserahkan pemerintah kepada Pertamina, termasuk di dalamnya Sanga 

Sanga dan OSES. 

Di wilayah domestik, Pertamina akan optimalisasi aset yang dimiliki dengan 

berbagai proyek, seperti PHE WMO Integration Project, Proyek Pengeboran 

Parang Nunukan, Proyek Pengeboran Randugunting, Optimalisasi EOR di sumur 

sumur tua dan lainya. Optimalisasi aset tersebut untuk meningkatkan produksi 

migas agar target perusahaan di sektor hulu tercapai.Dari tiga blok yang telah 

berproduksi, yakni Aljazair, Irak dan Malaysia, Pertamina juga memiliki 

tambahan dua blok yang sudah berproduksi di Nigeria dan Gabon. Terdapat tujuh 

blok yang dalam tahap eksplorasi antara lain Namibia, Tanzania, Myanmar, 

Perancis, Italia, Kolombia dan Canada. Jadi total saat ini Pertamina sudah 

beroperasi di 12 negara.
194

 Langkah Pertamina mengelola blok Migas di luar 

negeri diyakini untuk memperkuat cadangan dan produksi nasional. Hal ini 

dikarenakan produksi Migas di luar negeri itu hasilnya akan dibawa pulang untuk 
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diolah di kilang-kilang yang ada di Indonesia untuk memenuhi konsumsi BBM 

domestik. 

2. Diversifikasi sumber energi lain 

Diversifikasi kedua yang  dilakukan oleh Indonesia adalah mencari sumber 

energi lain untuk menggantikan peranan minyak yang sangat besar di seluruh 

sector. Mencari sumber energi baru bagi Indonesia  berarti mencari subtitusi 

minyak, yakni melalui gas, batu bara dan energi baru terbarukan. Utamanya 

Indonesia berusaha untuk mengurangi konsumsi energi fosil dengan 

menggunakan renewable energy sebagai pengganti. Beberapa bahan bakar 

alternatif yang berusaha Indonesia kembangkan untuk menggantikan minyak 

adalah gas biofules dan oils hele.
195

 

Arah kebijakan energi Indonesia sejak KEN tahun 2006 memang sudah 

menitikberatkan kepada pengembangan dan pengunaan energi terbarukan dimana 

energi terbarukan akan menjadi energi masa depan Indonesia yang bisa 

menggantikan peran besar dari energi fosil. Di tahun 2014, pemerintah Indonesia 

mengumumkan rencana pengembangan renewable energy terbaru dengan tujuan 

utama menjadikan renewable energy sebagai pasokan energi dan digunakan 

dengan angka 23 persen dari total konsumsi pada tahun 2025. Jenis energi 

terbarukan yang dikembangkan oleh Indonesia adalah hydropower, geothermal, 

windpower, dan photovoltaic. 
196

 

Untuk pengembangan energi jenis nuklir masih menjadi perdebatan di Indonesia 

baik dari kalangan para pemangku kepentigan hingga di kalangan masyarakat. 
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Pengembangan energi nuklir dirasa masih sangat beresiko di Indonesia terlebih 

dengan kondisi geografi Indonesia yang memiliki banyak pengunungan aktif dan 

bisa beresiko gempa dengan guncangan yang cukup dahsyat. Selain itu, untuk 

teknologi pengembangan dan perawatan energi nuklir membutuhkan biaya yang 

tinggi sehingga belum menjadi opsi energi alternatif oleh pemerintahan Indonesia.   

Selain itu, tindakan diversifikasi yang dilakukan oleh Indonesia lainnya adalah 

dengan membangun pembangkit energi bertenaga energi terbarukan di Indonesia 

yang disesuaikan dengan potensi sumber energi yang dimiliki masing-masing 

daerah. Ada daerah yang memiliki potensi energi panas bumi, ada pula yang 

berpotensi energi solar, berpotensi energi angin, berpotensi energi air, dan lain-

lain. Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan akan penggunaan dan 

pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia sebagai sumber energi 

terutama bagi sektor listrik di Indonesia.  

Indonesia berkerjasama dengan banyak pihak asing baik negara dan juga 

perusahaan energi dunia mulai membangun pembangkit energi listrik bertenaga 

bukan minyak. Hal ini sesuai pula dengan kebijakan pemerintah yang mengatakan 

bahwa PT.PLN dilarang untuk membangun pembangkit listrik baru yang 

bertenaga dari BBM. Selain itu dengan potensi sumber energi yang paling besar 

dimiliki oleh Indonesia yakni energi panas bumi, solar, dan air maka 

pembangunan pembangkit listrik yang sedang digiatkan untuk dibangun oleh 

pemerintah adalah energi-energi tersebut.  
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PT.PLN sebagai perusahaan BUMN mendapat penugasan dari pemerintah 

untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia.
197

 

Merealisasikan proyek ini membutuhkan dukungan dana yang berasal dari PLN 

maupun pihak lain. Sampai saat ini banyak terobosan teknologi maupun 

pengorganisasian dalam listrik pedesaan di Indonesia diperoleh justru berkat 

bantuan pendanaan organisasi-organisasi internasional bukan murni dari 

pemerintah. Salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah 

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) yang merupakan suatu skema yang 

difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas 

proyek infrastruktur.
198

 

Skema pembiayaan ini merupakan inisiatif pemerintah dari Bappenas yakni 

dengan PINA pendanaan infrastruktur non APBN yang merupakan 

pengembangan dari KPBU. Selain itu, model skema pembiayaan lainnya yang 

dapat membantu adalah melalui green bond.Green bond  merupakan obligasi 

dengan penggunaan dana hasil penerbitan untuk membiayai ataupun membiayai 

kembali proyek berwawasan lingkungan.
199

 Tidak banyak perusahaan dalam 

memberi yang mampu menyesuaikan sekala pinjaman yang dibutuhkan dengan 

rating keuangan mereka. Satu terobosan untuk diperlukan untuk bisa 

menggunakan memanfaatkan green bond ini dalam konteks negara. Meski 
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demikian, seluruh instrumen-instrumen pendanaan baru juga harus dimulai 

dengan kesiapan regulasi, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

mumpuni. 

Hingga akhir tahun 2017, Indonesia sedang giat membangun pembangkit 

listrik bertenaga panas bumi (geothermal), air, dan bayu atau angin sesuai dengan 

RUEN sebagai tindakan lanjut dari pembentukan KEN pada tahun 2006.  RUEN 

difungsikan sebagai penekanan lebih besar terhadap pengembangan energi 

terbarukan dan telah menetapkan target berkala bagi pemerintah sebesar 25 persen 

pengembangan energi terbarukan pada tahun 2025.  Beberapa sumber energi yang 

dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah energi hydropower, energi angin, 

energi surya, bio energi, dan lain-lain. 

 Pada tahun 2014-2017 hanya sumber energi hidroelektik dan tenaga surya 

yang mengalami perkembangan. Hingga akhir tahun 2017, penggunaan EBT di 

Indonesia naik 7,1 persen dibandingkan total bauran energi 10 tahun terakhir yang 

hanya 4,7 persen.
200

 Perkembangan energi berbasis energi terbarukan di Indonesia 

pada 2016 ini menjadi prestasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun 

masih cukup jauh dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah yakni sebesar 

23% pada tahun 2025. Salah satu penyumbang meningkatnya porsi penggunaan 

EBT tersebut dari tumbuhnya pemanfaatan energi air (hydro) sebesar 4,8 persen 

pada 2016. 
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a. Pembangkit Listrik Tenaga Air(Hydropower Plants) 

Hydropower adalah suatu bentuk sumber energi yang tergolong pada sumber 

energi baru dan terbarukan atau yang sering disebut dengan Renewable Energy, 

pemanfaatan Hydropower menggunakan sumber energi aliran air atau arus air 

yang mana akan menghempas sebuah turbin dan dari gerakan turbin tersebut 

menghasilkan sebuah energi yaitu energi mekanik kemudian setelah itu energi 

mekanik akan disalurkan ke generator dan di dalam generator energi mekanik 

akan diubah menjadi energi elektrik atau energi listrik.
201

 

Potensi tenaga air teknis Indonesia diperkirakan sekitar 75.000 MW, dengan 

sumber daya yang belum tersentuh terkonsentrasi di pulau Sumatera, Jawa dan 

Sulawesi. Diperkirakan saat ini ada sekitar 8 GW potensi tenaga air yang layak 

dikembangkan secara ekonomi, yang akan menyediakan hampir 33 TWh listrik 

per tahun. Meskipun demikian, pengembangan teknologi terbarukan, termasuk 

tenaga air, tetap terhenti di negara ini. Strategi pemerintah Indonesia saat ini 

adalah untuk menekankan batubara dan gas dalam bauran pasokan energi untuk 

fokus pada pengurangan biaya produksi listrik dan ketergantungan negara saat ini 

pada minyak bersubsidi.  

Sektor listrik di Indonesia didominasi oleh utilitas milik negara, PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang mengendalikan 74 persen dari 46 GW 

kapasitas listrik yang terpasang di negara itu, serta infrastruktur transmisi dan 

distribusi. Keterlibatan produsen listrik independen diatur sesuai dengan UU 

Ketenagalistrikan 2009, yang mempertahankan hak eksklusif PLN atas transmisi, 
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distribusi dan penjualan listrik. Total permintaan energi di Indonesia diperkirakan 

akan meningkat sebesar 8,7 persen setiap tahun hingga 2024. 

Menurut rencana strategis PLN, kapasitas baru di negara itu akan dikirimkan 

sebagian besar melalui stasiun-stasiun berbahan bakar batu bara baru (7,23 GW), 

instalasi gas (4 GW) dan plant gabungan siklus (6,3 GW). Rencana tersebut juga 

mencakup usulan 1 GW kapasitas tenaga air baru. Pengembangan pembangkit 

listrik tenaga air sebagian akan didorong oleh target pemerintah untuk 

meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam total penggunaan energi negara itu 

menjadi 23 persen pada 2025; angkanya sekitar 5,87 persen untuk 2015. 

Meskipun demikian, investasi dalam teknologi terbarukan telah terhalang oleh 

harga bahan bakar bersubsidi dan lingkungan hukum dan peraturan yang 

kompleks dan berubah dengan cepat.
202

 

Meskipun ada tantangan ini, tujuh pembangkit listrik tenaga air yang 

berjumlah 1.559 MW saat ini sedang dibangun di negara ini. Sepuluh proyek 

lainnya yang berjumlah total 1.819 MW tunduk pada negosiasi perjanjian 

pembelian tenaga listrik (PPA), sementara 19 proyek dengan total 2.131 MW 

berada dalam tahap studi atau desain. Proyek terbesar yang saat ini sedang 

dibangun adalah PLTG Upper Cisokan 1.040 MW, proyek penyimpanan yang 

dipompa yang berlokasi di Jawa Barat. Proyek ini sedang dibangun oleh Daelim 

Korea Selatan dan Astaldi Group Italia, dalam usaha patungan dengan perusahaan 

Indonesia, Wika.  
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Total biaya proyek diperkirakan sebesar USD 800 juta, dan akan didukung 

oleh pinjaman investasi khusus sebesar USD 640 juta dari Bank Dunia. Tujuan 

dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas puncak jaringan Jawa-Bali 

dengan cara yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, sambil memperkuat 

kapasitas kelembagaan PLN untuk mengawasi perencanaan, pengembangan dan 

operasi pembangkit listrik tenaga air.Indonesia juga sekarang mengimpor PLTA 

ke provinsi Kalimantan Barat di Kalimantan, dari negara tetangga Sarawak di 

Malaysia. Sambungan transmisi 275 kV yang menghubungkan jaringan kedua 

negara di Borneo selesai pada Januari 2016, dan impor dari Malaysia diperkirakan 

akan mencapai 50 MW pada akhir Maret 2016. 2015 melihat Sarawak Energy 

Berhad menugaskan tiga turbin terakhir di 944 MW Bendungan Murum.
203

 

Hydropower adalah energi terbarukan dengan kontribusi terbesar pada 

sektor pembangkit listrik dengan kapasitas Micro Hydropower Plants 

(Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro – PLTMH. Jumlah perairan di Indonesia 

lebih banyak ketimbang daratannya sehingga hal ini sangat berpotensi baik untuk 

dijadikan sumber energi berbasis aliran arus air yang sering disebut dengan 

hydropower plant. Persentase dari produksi dan penggunaan renewable energy, 

Biomassa dengan persentase sebesar 21.05%, kemudian Hydropower dengan 

persentase sebesar 2.36%, lalu ada Geothermal dengan persentase sebesar 1.11% , 

kemudian yang terakhir ada Biofuel dengan persentase sebesar 0.13% 
204

Dalam 
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data yang dipaparkan di HEESI terdapat persentase penggunaan hydropower di 

Indonesia hanya 2.36% saja dalam total sumber energi yang ada di Indonesia.
205

 

Pembuatan sebuah hydropower plant untuk skala besar membutuhkan 

investasi yang cukup besar karena kita harus membangun dam terlebih dahulu lalu 

melakukan rekayasa permodelan aliran air yang presisi agar hasil yang diharapkan 

agar optimal, sehingga cost production dari pembangunan hydropower plant 

cukup mahal. pada masalah efisiensi dari hydropower, hydropower sangat efisien 

sekali apabila dikembangkan dan diimplementasi kepada daerah-daerah yang 

memiliki perairan yang berpotensi sebagai sumber energi dari Hydropower Plant. 

Permasalahan listrik yang belom masuk ke desa-desa 3T diakali dengan program 

Mini Hydro Powerplant yang sangat cocok digunakan karena pengoperasian yang 

tak sulit, dan biaya investasi murah, dan listriknya cukup untuk menerangi Desa 

3T tersebut sehingga Pemerintah bisa fokus kepada hal lainnya karen program 

dari Mini Hydro Power Plant ini sudah memecahkan masalah penduduk Indonesia 

mengenai kelistrikan di desa 3T.  

Pemerintah sangat peduli akan potensi sumber energi yang ada di 

Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower plant ini sebenarnya 

sudah sangat banyak penerapannya di Indonesia, dengan bukti adanya beberapa 

Hydropower Plant yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
206

 

Indonesia memiliki PLTA yang cukup besar potensinya, sekaligus PLTA yang 
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unik dan PLTA tersebut menjadi PLTA terbesar di Indonesia yang berlokasi di 

Desa Cadas, Kecamatan Tegal Waru, Kab. Purwakarta. PLTA tersebut memiliki 

output energi sebesar 1008 megawatt, dan PLTA ini dikatakan unik karena 

lokasinya yang berada di kedalam 200 meter dalam bumi.
207

 PLTA ini dibuat 

untuk menjadi energi cadangan apabila PLTU dan PLTG mengalami 

pemberhentian operasi sementara untuk perbaikan. 

 

b. PLTP Geothermal 

Pada pengembangan jenis energi geothermal, energi panas bumi 

dimanfaatkan dalam bentuk Geothermal Heat Pumps (GHP) yang berfungsi 

sebagai pemompa bawah tnaah untuk mendaptkan energi panas bumi dengan 

metode ekstraksi dan injeksi. Permintaan listrik Indonesia diperkirakan akan 

meningkat dari 206,5 terawatt-jam (TWh) pada 2013 menjadi 442,5 TWh pada 

2022, menurut laporan energi yang dikeluarkan oleh Transparency Market 

Research. Laporan ini juga memproyeksikan kapasitas pembangkit listrik 

Indonesia akan berlipat ganda menjadi 90,1 gigawatt (GW) pada tahun 2022. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk menambah 35 GW 

kapasitas terpasang baru pada tahun 2019, meningkatkan porsi penduduk dengan 

akses ke listrik dari 85 % hingga 98% pada tahun 2022.  

Pemerintah telah mempromosikan reformasi untuk memfasilitasi investasi 

panas bumi karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit dari 1,6 
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GW pada 2013 menjadi 6,6 GW pada 2025 yang untuk saat ini tampaknya 

menjadi target yang sangat ambisius meskipun ada momentum positif. UU Panas 

Bumi, yang disahkan pada tahun 2014 tetapi belum dilaksanakan, bertujuan untuk 

menghilangkan beberapa hambatan untuk pengembangan panas bumi termasuk 

dengan memusatkan proses tender untuk menghindari penundaan dalam perizinan 

di tingkat lokal. Diperkirakan $ 93 miliar USD perluasan kapasitas pembangkit 

listrik Indonesia akan melibatkan pembangunan 291 pembangkit listrik, 47.000 

km jalur transmisi dan distribusi baru, serta 1.375 gardu baru. Perusahaan listrik 

milik negara Perusahaan Listrik Negara (PLN) menginvestasikan $ 50,5 milyar 

USD dalam proyek tersebut, sementara sektor swasta diatur untuk menyediakan 

sisa $ 40,5 milyar USD pendanaan, hingga 30 GW dari kapasitas terpasang 35 

GW. 

Dengan sekitar 40% dari cadangan panas bumi dunia berada di bawah 

permukaan Indonesia, negara ini diperkirakan memiliki cadangan energi panas 

bumi terbesar di dunia dan karena itu mengandung potensi besar untuk sumber 

energi terbarukan ini. Memiliki potensi panas bumi sebesar 29.543,5 MW, 

Indonesia menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara 

dengan potensi energi terbarukan geothermal terbesar di dunia
208

. Namun, potensi 

ini sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Saat ini, Indonesia hanya 

menggunakan 4-5% dari total kapasitas panas bumi.  

UU Panas Bumi, yang disahkan pada tahun 2014 tetapi belum 

dilaksanakan, bertujuan untuk menghilangkan beberapa hambatan untuk 
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pengembangan panas bumi termasuk dengan memusatkan proses tender untuk 

menghindari penundaan dalam perizinan di tingkat lokal. Realisasi pengembangan 

panas bumi di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara 

lain, seperti Filipina, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang. Bahkan, 

kapasitas panas bumi yang terpasang di Filipina sudah mencapai 74% dari total 

potensi yang ada di negara tersebut. Jauh di atas Indonesia yang baru mencapai 

4,8 persen pada 2016.
209

 

 

Gambar 4. Perbandingan potensi dan kapasitas terpasang Energi Panas Bumi:
210

 

 

Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan panas 

bumi tidak lagi dianggap sebagai kegiatan penambangan. Di bawah klasifikasi 

sebelumnya, proyek-proyek panas bumi dilarang di kawasan hutan lindung dan 

konservasi, yang pembangunannya terbatas. Pemerintah Indonesia juga 

diharapkan untuk mengeluarkan peraturan investasi baru yang memungkinkan 

investor asing untuk memiliki 100% kepemilikan pembangkit listrik tenaga panas 
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bumi dengan kapasitas setidaknya 10 megawatt (MW); saat ini, kepemilikan asing 

ditetapkan pada 95%. 

Pemerintah Indonesia membutuhkan lebih dari dua dekade untuk memulai 

pembangunan Sarulla Geothermal Power Plant senilai US $ 1,6 miliar di 

Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara), yang dirancang untuk menjadi 

pembangkit geothermal terbesar di dunia, dengan total kapasitas pengiriman 

terjamin sekitar 330 MW untuk satu periode 30 tahun (cukup untuk daya sekitar 

330.000 rumah). Setelah tertunda karena rintangan birokrasi yang berat dan 

kurangnya sumber daya keuangan, terobosan untuk proyek tersebut akhirnya 

dilakukan pada Juni 2014. Pabrik ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada 

tahun 2016 dan akan selesai sepenuhnya pada 2018. 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla akan menggantikan 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu Star Energy sebagai 

pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi Wayang Windu, yang terletak di sebelah selatan Bandung (Jawa 

Barat), memiliki total kapasitas terpasang 227 MW. Pembiayaan proyek telah 

digembar-gemborkan sebagai suatu terobosan untuk 29 GW potensi panas bumi 

Indonesia yang belum berkembang.
211
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c. Solar  PLTSurya 

Meskipun titik fokus pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah 

sumber daya panas bumi, dalam beberapa tahun terakhir tenaga surya telah 

mendapat perhatian baru sebagai sumber yang layak untuk dikembangkan. Potensi 

energi matahari sebagai sumber energi terbarukan yang layak di Indonesia. 

Pengunaan tenaga matahari dapat dilakukan dengan cara konversi energi matahari 

menjadi listrik dilakukan baik secara langsung menggunakan teknologi 

fotovoltaik (PV) atau tidak langsung menggunakan teknologi termal serta tenaga 

surya terkonsentrasi (CSP).
212

 CSP melibatkan penggunaan cermin atau lensa 

untuk memusatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi panas. Panas 

digunakan untuk menciptakan uap, yang menggerakkan turbin untuk 

menghasilkan listrik.  

Sebagai negara khatulistiwa, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk 

memetik manfaat dari opsi surya baru, karena proyek PV surya offgrid merupakan 

opsi yang paling layak untuk dikembangkan karena geografi Indonesia yang 

berbeda dan penduduk pedesaan yang besar. PwC melaporkan bahwa pada tahun 

2012 rasio elektrifikasi negara ini hanya mencapai 74,4%, salah satu yang 

terendah di kawasan ini. Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya 

memproyeksikan bahwa seiring biaya teknologi tenaga matahari yang terus 

menurun, tenaga surya akan menjadi penggerak utama pertumbuhan energi 

terbarukan dalam jangka menengah, didukung oleh program feed-in tariff (FIT) 
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pemerintah dan rencana untuk meningkatkan pendanaan publik. FIT sendiri 

adalah mekanisme kebijakan yang khusus dirancang untuk mempercepat 

investasi dalam teknologi energi terbarukan yang terdiri dari tiga aspek yaitu 

 akses dijamin grid, kontrak jangka panjang, harga pembelian berbasis biaya. 

Meski demikian pengembangan energi matahari di Indonesia masih lamban. 

Saat ini pengembangan tenaga surya masih sangat terbatas sekitar 0,08 GWp (80 

MWp) yang terdiri dari fotovoltaik surya yang berdiri sendiri yang terletak di 

daerah terpencil dan beberapa kapasitas yang lebih besar di jaringan listrik hingga 

lima MW juga telah dipasang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tenggara. Ini 

jauh dari harapan pemerintah Indonesia untuk mencapai 6.500 MW 

pengembangan energi surya pada tahun 2025. Menurut PricewaterhouseCoopers's 

(PwC) "Power di Indonesia, Investasi dan Panduan Perpajakan 2016", ada 

tantangan untuk pengembangan energi matahari di Indonesia. Tantangan-

tantangan ini termasuk kurangnya dukungan regulasi yang tepat serta kebutuhan 

untuk koordinasi Pemerintah, investor dan pemangku kepentingan yang lebih 

besar mengenai isu-isu di antara yang lain. 

Saat ini, pengunaan energi terbarukan antara 5% dan 6% dari total kapasitas 

listrik di dalam jaringan di Indonesia, terkonsentrasi di pembangkit listrik tenaga 

air dan panas bumi skala besar. Off-grid, sebagian besar kapasitas berasal dari 

pembangkit listrik tenaga air, panas bumi dan tenaga surya skala kecil. Pada tahun 

2014 total kapasitas tenaga surya mencapai 42,77 MW, dengan jumlah proyek 

fotovoltaik (PV) baru yang didanai negara mencapai 123 pada 2012, 121 pada 

2013 dan 154 pada 2014. 
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Pada tahun 2008, pemerintah menargetkan pengunaan  tenaga matahari 

menjadi 0,87 GW pada 2024. Untuk memenuhi tujuan ini, investasi yang 

dibutuhkan diperkirakan mencapai $ 13 miliar. Untuk tujuan ini, sejumlah insentif 

investor tersedia, termasuk pembebasan bea masuk untuk barang-barang yang 

digunakan dalam kegiatan bisnis panas bumi, pengecualian yang sama untuk 

barang modal yang digunakan dalam proyek pembangkit listrik independen dan 

pembebasan pajak pertambahan nilai bagi para pengembang panas bumi. Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) berharap untuk menarik $ 56bn 

dalam investasi hijau dari perusahaan asing dan Rp448trn ($ 37bn) dari 

perusahaan lokal pada 2019. 

Dengan Indonesia memegang hampir 40% sumber daya panas bumi dunia 

menurut ADB, proyek-proyek panas bumi baru, hingga saat ini, telah menerima 

sebagian besar perhatian investor. Namun, dorongan baru untuk mengembangkan 

tenaga surya bisa melihat kenaikan matahari menjadi sumber utama kapasitas 

pembangkitan terbarukan selama dekade berikutnya.
213

 Tenaga surya telah 

menerima dukungan pemerintah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, 

terutama melalui program FIT yakni Feed-In Tariff, yang menjamin harga 

pembelian untuk pengembang energi terbarukan yang dijual ke jaringan nasional 

di berbagai segmen, dari panas bumi ke matahari dan hidro. 

KESDM meluncurkan program FIT matahari pada tahun 2013, di mana 

angka pemerintah untuk proyek tenaga surya dapat mencapai hingga $ 0,30 per 

KWh, termasuk biaya penyaluran seluruh listrik dari pembangkit ke jaringan 
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nasional. Tingkat investasi tenaga surya masih terbatas di Indonesia karena sering 

terjadi perubahan kebijakan untuk mendukung up-take energi terbarukan seperti 

tarif feed in tariff (FiT). Namun, potensi masa depannya menggunakan tenaga 

surya adalah layak jika pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendukung rasio 

elektrifikasi dengan cara yang lebih cepat daripada menunggu pasokan yang 

terhubung dengan jaringan listrik.  

Harga tenaga surya harganya kompetitif jika dibandingkan dengan 

pembangkit listrik diesel saat ini. Pengembangan proyek tenaga surya bisa lebih 

cepat dengan partisipasi pemerintah setempat misalnya dalam menyediakan lahan 

gratis untuk lokasi proyek peternakan surya. Untuk mengoptimalkan 

pengembangan proyek-proyek tenaga surya dan memastikan keberlanjutannya, 

dukungan pemerintah diperlukan seperti insentif pajak, ketersediaan pinjaman 

dengan bunga rendah dengan jangka waktu yang lebih panjang dan proses 

perizinan yang ramping. Tarif listrik yang baik untuk peternakan surya yang 

mempertimbangkan biaya produksi dan margin yang wajar juga dibutuhkan.
214

 

Mungkin yang paling signifikan untuk pengembangan surya, pemerintah 

berencana untuk menaikkan anggaran untuk energi terbarukan lima kali lipat pada 

tahun 2016 mencapai Rp11trn ($ 909m), naik dari Rp2.2trn ($ 182m) pada tahun 

2015. Proyek tenaga surya akan menjadi prioritas utama dalam anggaran energi 

terbarukan baru, dan Kementerian ESDM sudah mengincar gedung perkantoran, 

bandara, dan properti milik negara sebagai lokasi potensial untuk proyek PV atap. 

Sebuah proyek percontohan direncanakan untuk gedung-gedung pemerintah, 
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termasuk Istana Negara di Bogor, Kantor Gedung Menteri Koordinasi Ekonomi di 

Jakarta, dan gedung kantor administrasi di Jawa Timur, Aceh dan Bali. 

Kementerian juga sedang mencari cara memasang sistem PV di bandara-bandara 

di provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Tambolaka, Maumere, Labuan 

Bajo dan di pulau Sumba. 

Efek dari dorongan baru untuk surya ini sudah dirasakan. Pada Mei 2015, 

BKPM mengumumkan bahwa para investor yang bermarkas di Inggris berencana 

untuk melakukan investasi besar dalam proyek-proyek surya dan pasang surut 

baru, masing-masing menawarkan lebih dari 10 MW kapasitas, dengan lebih dari 

$ 4 miliar untuk diinvestasikan, meskipun rincian lebih lanjut belum diresmikan. 

Penekanan yang semakin besar pada proyek-proyek surya juga akan 

menguntungkan industri lokal dan produsen surya: Kementerian ESDM 

mengatakan strategi tata suryanya termasuk insentif untuk produksi PV surya 

lokal, termasuk penggunaan wajib peralatan PV buatan lokal untuk proyek tenaga 

surya yang didanai negara.
215

 

Beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk energi terbarukan untuk 

pembangkit listrik, termasuk energi matahari, untuk membantu mempercepat 

pengembangan sektor swasta pembangkit listrik tenaga surya. Peraturan-peraturan 

ini termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 19 

tahun 2016 tentang Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya PV 
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oleh PLN (Peraturan 19/2016) dan Peraturan ESDM No. 50 tahun 2017 tentang 

Penggunaan Energi Terbarukan untuk Pembangkitan Listrik.
216

 

PT PLN  sebagai perusahaan utilitas milik negara dan off-taker utama listrik 

di Indonesia, berencana untuk menerapkan program Pembangkit listrik tenaga 

surya untuk 1.000 pulau atau lokasi berdasarkan Rencana Bisnis Listrik 2017–

2026 (dikenal sebagai RUPTL) bahwa Indonesia. Program ini bertujuan untuk 

mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (Photovoltaic/PV) di 

pulau-pulau terpencil dan lokasi lain yang menghadapi perluasan jalur transmisi 

atau masalah akses atau kurangnya transportasi. Di bawah RUPTL, rencananya 

adalah mengembangkan hingga 5.000 MW pembangkit listrik tenaga surya pada 

tahun 2025. 

d. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Wind Energy) 

Wind energy atau Energi Angin memang belum sepenuhnya dikembangkan 

secara baik di Indonesia, karena mungkin saja pemerintah merasa masih ada 

sumber energi baru dan terbarukan yang masih bisa dioptimalkan seperti 

hydropower dan geothermal. Hal ini dikarenakan curah angin atau kekuatan 

hempasan angin di Indonesia ini kurang memadai untuk sektor pembangkit litrik 

energi bayu. Kecepatan rata-rata angin di Indonesia hanya mencapai dibawah 5.9 

Meter/detik yang mana kecepatan angin di Indonesia ini dimanfaatakan sebagai 

pembangkit listrik di Indonesia nampaknya akan kurang efisien, dan tentu kurang 
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dalam segi keekonomisannya menurut LIPI dalam artikel berjudul 

―Pengembangan Energi Angin Memungkinkan‖.
217

 

Namun ternyata di Indonesia terdapat daerah yang memiliki kecepatan angin 

melebihi rata-rata, yang disebut dalam artikel tersebut bahwa ada 120 lokasi 

potensi angina yang memiliki kekuatan angin melebihi rata-rata di Indonesia yang 

besarnya mencapai lebih dari 5.5 meter/ detik lokasi tersebut tersebar di Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Selatan Pantai Jawa.
218

 

Beberapa daerah tersebut akan dijadikan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, 

sedangkan daerah yang hanya memiliki kecepatan angin sebesar 4 meter/detik 

hingga 5 meter/detik tetap akan dijadkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu 

atau angin namun untuk skala kecil atau skala rumahan saja karena output energi 

yang dikeluarkan hanya mencapai 10-100 MW.
219

 

Selain untuk pengunaan listrik rumah tangga, daerah dengan kecepatan 

angin yang rendah tetap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, contohnya 

seperti kincir angin yang ada di Indramayu, Jawa Barat yang terdapat sekitar 

kurang lebih 40 Kincir Angin yang digunakan untuk penggunaan pompa air 

sehingga kita tidak memerlukan daya listrik untuk pompa air, hanya dengan 

memanfaatkan angin yang ada. Walau kecepatan angin yang ada di Indramayu 

hanya mencapai 3 meter/detik namun dimanfaatkan sebagai pompa pengairan 

kebun dengan kecepatan angin yang kurang dari 3 meter/detik yang dapat 

memompa air sebesar 2.7 meter kubik dalam satu jam. 
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 Kincir angin pompa air ini dinamakan EGRA (Energi Gratis).
220

 EGRA ini 

sangat berjasa bagi petani di Indramayu, berkat Kincir Angin EGRA dapat 

mengairi perkebunan mangga yang luasnya mencapai 10 Hektar dan biasanya 

sebelum menggunakan EGRA, para petani biasanya menggunakan diesel untuk 

pompa air yang mana membutuhkan solar dan biayanya sangat mahal untuk satu 

hari pengairan bisa menghabiskan dana sekitar 132.000 Rupiah dan sekarang 

berkat Kincir angin EGRA biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 500.000 rupiah 

dalam satu tahun dan hanya untuk biaya pemeliharaan kincir angin.
221

 

Dengan data yang disampaikan di atas memang benar adanya, Indonesia 

sekarang memiliki PLTB Terbesar di Indonesia lokasinya di Makassar, Sulawesi 

berarti dengan hal ini benar adanya data tentang potensi angina tersebut. 

Pemerintah membuat proyek pembangunan tower kincir angin PLTB Sidrap di 

Makasar yang dicanangkan akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 

Terbesar di Indonesia dengan menghasilkan output energi sebesar 70 Megawatt 

dengan proses pembangunan akan selesai di akhir 2018.
222

 

 

5.2.2 Interdepedency 

5.2.2.1 Foreign Direct Investment 

Pada tindakan long term investment, jenis investasi yang direkomendasikan 

adalah investasi yang bergerak di bidang industri energi. Yang malah terjadi 
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adalah justru pemerintah Indonesia yang berusaha untuk mendatangkan investasi 

dari negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencabutan 23 

peraturan Menteri yang dinilai menghambat investasi oleh pemerintah Indonesia 

dengan harapan akan mempermudah dan meningkatkan jumlah investor asing 

menanamkan investasi dalam bidang energi ke Indonesia.
223

 Pemerintah Indonesia 

melakukan perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai 

investasi bidang energi terutama mengenai ekplorasi migas agar para investor 

tertarik dan mau berinvestasi di bidang indutri energi Indonesia karena 

persyaratan yang dipermudah oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintahan 

membutuhkan biaya lebih untuk membangun pemanfaatan energi terbarukan di 

Indonesia demi mewujudkan ketahanan energinya. 

Foreign direct investment di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 8,5 persen 

lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, berkat peningkatan peringkat kredit 

globaldan peraturan yang lebih dipermudah oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal(BKPM).
224

 Pada tahun 2017, investasi FDI di Indonesia mencapai USD 23 

miliar, mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dari tahun 2016 

yakni sejumlah  USD 3,92 miliar menurut laporan dari UNCTAD World 

Investment Report 2018.
225

 Penerima FDI terbesar pada tahun 2017 adalah sektor 

pertambangan, mesin dan elektronik, listrik, gas dan pasokan air dan industri 

kimia dan farmasi. Indonesia yang masuk dalam kategori layak investasi, 
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terkendalinya laju inflasi, dan tren ekonomi yang bertumbuh sekitar 5% menjadi 

kekuatan Indonesia di mata investor. 

 

Tabel 6.  Jumlah Pemasukan FDI dari Tahun 2006-2007:
226

 

 
Data : UNCTAD 

 

Tabel  7.  Pemasukan FDI berdasarkan Negara dan Sektor ke Indonesia :
227

 

Data: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi 

asing paling tinggi dikucurkan ke sektor pertambangan, dengan nilai mencapai 

US$ 4,37 miliar atau setara Rp 58,5 triliun.
228

 Nilai investasi di sektor 

pertambangan mencapai 13,6% dari total realisasi investasi asing. Sektor suplai 

listrik, gas, dan air berada di urutan teratas kedua dengan nilai investasi sebesar 

US$ 4,24 miliar atau setara Rp 56,8 triliun. Singapura adalah sumber investasi 

terbesar ke dalam ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan bagi Indonesia  tahun 
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lalu, diikuti oleh Jepang dan Cina.
229

 Penerima manfaat FDI terbesar pada tahun 

2017 adalah sektor pertambangan, diikuti oleh utilitas, mesin dan elektronik, 

kawasan industri dan obat-obatan.
230

 

Selain itu, Dewan Asian Development Bank (ADB) hari ini menyetujui dua 

pinjaman yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dengan total hingga $ 1,1 

miliar untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia yang 

dianggap sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan 

pembangunan berkelanjutan di negara ini. Pertama adalah pinjaman berbasis 

kebijakan $ 500 juta (termasuk $ 100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN) untuk 

Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif - Subprogram 2.
231

 Lalu yang kedua 

adalah pinjaman berbasis hasil $ 600 juta kepada PLNyang dijamin oleh Republik 

Indonesia, yang akan meningkatkan akses ke layanan energi yang berkelanjutan 

dan modern di Indonesia bagian timur. 

5.2.2.2 Development Assistance 

Sedangkan pada cara Development Assistance, berarti Indonesia dapat 

memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain terutama pada 

negara pemasok minyak untuk meningkatkan ketergantungan satu sama lain. 

Selain membutuhkan investasi dari pihak luar, pembangunanan energi terbarukan 

di Indonesia juga membutuhkan teknologi dan pengetahuan dari pihak asing, 
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terutama dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengefesiensikan energi 

terbarukan di negaranya. 

 Tetapi pada cara ini, penulis tidak menemukan adanya data dan infomasi 

mengenai upaya bantuan pembangunan yang diberikan oleh Indonesia kepada 

negara-negara pengekspor minyak. Indonesia tidak memiliki catatan pernah 

memberikan bantuan pembangunaan dalam sektor energi kepada negara-negara 

pengekspor minyak antara lain Arab Saudi Kuwait, Oman dan Perancis. 

Sebaliknya justru Indonesia yang kemudian mendapatkan bantuan pembangunan 

ini dari berbagai negara dan organisasi internasional dalam mengembangkan 

pembangunan EBT, seperti contoh development assistance yang diberikan oleh 

negara-negara Scandinavia sepeti Norwegia dan Finlandia dalam bidang teknologi 

EBT.
232

 

Saat ini Indonesia melakukan kerjasama dengan Norwegia dalam bidang 

energi terbarukan khususnya hydropower dimana Norwegia tak hanya 

berinvestasi namun juga memberikan development assistance kepada Indonesia 

agar pembangunan pembangkit listrik bertenaga hydro dapat berjalan dan 

meningkatkan perkembangan penggunaan hydropower di Indonesia.
233

 

Development assistance yang diterima oleh Indonesia berasal bermacam-macam 

bentuk dan bidang sesuai dengan spesialisasi dari tiap negara yang memeberikan. 

Menurut penulis, alasan tidak adanya bantuan pembangunan dari Indonesia ke 

luar negeri adalah karena Indonesia merupakan negara yang biasanya justru 

menerima bantuan luar negeri dari negara lain. Terlebih kemampuan dan 
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teknologi yang dimiliki Indonesia masih belum mampu untuk mengelola dengan 

maksimal potensi sumber energinya. Dengan kata lain, strategi untuk meningkatan 

ketergantungan melalui bantuan pembangunan tidak dilakukan oleh Indonesia 

untuk menjamin keamanan energinya. Keadaannya terbalik, malah Indonesia yang 

berupaya untuk menarik investor asing dan mendapatkan development assistance 

dari negara lain. 

Dengan pendanaan Norwegia, organisasi HIVOS telah membangun 1076 

instalasi biogas pada target pengunaan untuk rumah tangga di sembilan provinsi 

Indonesia pada tahun 2014.
234

 Secara keseluruhan, 43 persen dari petani yang 

menerima instalasi biogas juga menerima pelatihan dalam operasi dan 

pemeliharaan mereka.
235

 Instalasi biogas telah meningkatkan pengelolaan limbah, 

menciptakan peluang kerja dan memperbaiki kondisi kehidupan kelompok 

sasaran. 

 Selain itu, ini telah menciptakan dasar untuk penggunaan biogas di rumah-

rumah Indonesia, dengan lebih dari 14.400 pengguna termasuk dalam proyek ini 

saja.
236

 Dengan demikian, proyek ini ikut berkontribusi dalam mengurangi emisi 

gas rumah kaca di Indonesia. Departemen energi terbarukan di Kementerian 

Energi Indonesia telah memasukkan proyek HIVOS sebagai salah satu dari tujuh 

program nasional untuk energi terbarukan, dan proyek ini juga membantu 

memacu pemerintah untuk meningkatkan komitmennya terhadap biogas. 
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Hingga pertengahan 2014, tingkat elektrifikasi telah meningkat menjadi 48 

persen dari 24 persen pada awal proyek.
237

 Sepuluh persen dari listrik ini berasal 

dari sumber energi terbarukan.
238

 Sejumlah proyek percontohan telah didirikan di 

mana masyarakat lokal dilibatkan, misalnya untuk pembangunan irigasi tenaga 

surya dan instalasi biogas. Ini menghasilkan peningkatan panen dan pendapatan. 

Upaya HIVOS telah menyatukan para pelaku yang relevan dari masyarakat 

setempat, pihak berwenang, perusahaan listrik nasional dan aktor swasta untuk 

memastikan bahwa mereka semua menarik ke arah yang sama untuk mencapai 

tujuan penyediaan listrik untuk semua orang di Sumba, atas dasar energi 

terbarukan.
239

 

5.3 Analisis Strategi Keamanan Energi Indonesia Tahun 2006-2007 dalam 

Mengurangi Ketergantungan Impor Minyak 

Menurut penuliskondisi keamanan energi di Indonesia sangat 

membutuhkan upaya dan komitmen yang sangat serius dari pemerintah dan 

masyarakat serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Pengelolaan bidang 

energi ini tidak cukup dengan hanya memiliki  strategi yang baik melalui 

pembentukan kebijakan energi yang memiliki target tinggi tapi juga dilakukan 

secarasepenuhnyamelalui tindakan pengaplikasian dan pemaksimalan tiap 

indikator dalam strategi tersebut. Dalam situasi keamanan energi Indonesia, 

penulis merasa hal yang ingin dijamin oleh pemerintah tidak berfokus pada 

pasokan suplai energi dalam strategi jangka pendek dan menengah yang 
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umumnya dilakukan oleh negara-negara pengimpor minyak, tapi lebih ke 

bagaimana Indonesia dapat menjamin negaranya dari ancaman akan besarnya 

kebutuhan negara tersebut akan penggunaan energi minyak dan energi fosil 

lainnya.    

Melihat dari strategi yang dilakukan oleh Indonesia, terlihat bahwa negara 

ini dengan sangat gencar sedang mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan 

energi terbarukan sebagai energi di negaranya sebagai usaha untuk mengurangi 

ketergantungannya akan pengggunaan energi fosil terutama minyak. Namun 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah menimbulkan kekhawatiran publik 

bahwa ada beberapa kebijakan yang dijalankan justru bisa menjadi boomerang 

bagi pemerintah Indonesia akibat dari ketergantungan Indonesia terhadap negara 

lain atau aktor eksternal lainnya. Seperti misalnya terlalu bergantung pada 

investasi dan bantuan pengembangan yang diberikan dari negara dan pihak asing. 

Investasi dan bantuan ini memang sangat dibutuhkan pemerintah Indonesia dalam 

mengejar target pembangunan teknologi dan pemanfaatan energi terbarukan. 

Indonesia melalui pemerintahan dan lembaganya mengetahui betapa 

tergantungnya negara ini dengan pengunaan minyak sehingga berusaha untuk 

mengurangi penggunaannya dengan beralih kepada energi-energi lain seperti gas, 

dan batubara, dimana kedua jenis energi ini masih belum dioptimalkan sebagai 

bahan bakar bagi aktivitas industri rumah tangga transportasi di Indonesia 

dibandingkan dengan penggunaan minyak. Selain itu potensi batubara dan gas di 

Indonesia juga masih sangat banyak dan masih butuh dioptimalkan 

pemanfaatannya. Tapi Indonesia juga melihat kalau negara ini hanya 
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mengembangkan energi minyak, gas, dan batu bara maka ancaman yang lain akan 

muncul yakni ketergantungan dengan energi fosil. Maka dari itu Indonesia juga 

mengembangkan energi terbarukan terlebih dengan potensi EBT yang sangat 

luarbiasa di penjuru wilayah Indonesia. Sangat disayangkan jika tidak 

dikembangkan dan dimaanfaatkan.  

Melihat dari kebijakan energi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

terjadinya ambisi pemerintah untuk mentargetkan penggunaan EBT di Indonesia 

sebesar 23% pada tahun 2023 dimana target ini mendapatkan kenaikan dari target 

sebelumnnya yang hanya sebesar 20%.
240

 Dalam kebijakan ini juga ditargetkan 

padapenggunaan minyak bumi untuk turun sebesar 20% saja dari biasanyaa  

penggunaan sebesar 64% pada tahun 2014.
241

 

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Indonesia sudah cukup baik dam 

ambisius namun kurangnya dukungan dari banyak pihak membuat strategi ini 

kurang berjalan lancar dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang ingin dicapai 

oleh pemerintah terhambat. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari 

masyarakat dan juga organisasi masyarakat serta banyaknya kasus protes dari 

organsisasi lingkungan di Indonesia dalam pengembangan energi ini. Contohnya 

adalah banyaknya protes dan tidak didukunganya pembangunan pembangkit 

energi listrik bertenaga EBT seperti panas bumi, bayu, air di wilayah-wilayah 

Indonesia oleh masyarakat sekitar dan organisasi atau lembaga lingkungan.  

Banyak sekali protes dan aksi moggok dari masyarakat sekitar dan 

organisasi lingkungan karena khawatir akan terjadinya pencemaran dan perusakan 
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lingkungan oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tersebut. Salah satu 

contoh kasus adalah proyek pembangunan pembangkit listrik bertenaga panas 

bumi (PLTP) Baturraden di gunung Slamet, Provinsi Jawa Tengah.
242

 Dimana 

organisasi lingkuangan bernama WALHI bersama masyarakat sekitar menolak 

adanya pembangunan pembangkit listrik bertenaga panas bumi karena khawatir 

akan adanya perusakan lingkungan pada gunung serta sumber air di sekitaran 

lereng gunung yang akan merugikan masyarakat sekitar. 

Yang menyebabkan proyek tersebut sampai sekarang terhambat dan tidak 

menunjukan hasil yang diharapakan pemerintah. Penolakan ditunjukkan melalui 

penggelaran aksi aksi demo atas proyek pembangunan tersebut.
243

 Hal ini 

menyebabkan proyek tersebut sampai sekarang terhambat dan tidak menunjukan 

hasil yang diharapakan pemerintah. Tidak di dukungnya pembangunan ini dan 

banyak aksi protes yang dilakukan banyak pihak terhadap kebijakan dan tindakan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta merta menghambat kinerja 

pemerintah dan menghambat tercapainya target yang telah direncanakan oleh 

pemerintah. Strategi sebaik apapun jika pemerintah tidak didukung oleh berbagai 

pihak terutama masyarakatnya makan strategi tersebut tidak akan mencapai hasil 

yang memuaskan.  

Strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi ketergantungan akan 

energi minyak adalah dengan strategi strengthening guarantees of domestic 

supplies melalui tindakan rationing plans, stockpiling dan self-sufficiency. Ketiga 
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tindakan strategi ini telah diterapkan oleh Indonesia dalam keamanan energinya 

dan menurut penulis dari ketiga strategi ini yang paling berjalan dan memiliki 

dampak adalah strategi rationing plans dan self sufficiency. Tindakan rationing-

plans pemerintah berupaya untuk menerapkan kebijakan yang mendorong adanya 

penghematan penggunaan energi secara nasional dengan mengajak masyarakat 

untuk sadar akan pentingnya energi. Melalui penghematan ini diharapkan 

terjadinya efisiensi penggunaan energi di kalangan pemerintah dan masyarakat 

sehingga tingkat konsumsi yang ada memang sesuai dengan kebutuhan yang 

benar dan berdampak pada penurunan permintaan akan minyak di Indonesia. Jika 

permintaan turun maka bisa membuat turunnya jumlah kebutuhan energi yang 

harus disediakan oleh pemerintah dan berdampak pada pengurangan kuota impor 

minyak. Jika hal ini berjalan dengan baik, maka akan mengurangi tangki 

ketergantungan impor minyak Indonesia.  

Menurut pengamatan penulis mengenai tindakan rationing plans yang 

dilakukan pemerintah terdapat perbedaan jika membandingkan kebijakan 

penghematan energi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa pemerintahan 

Presiden SBY dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika masa 

pemerintahan Presiden SBY, kebijakan mengenai penghematan energi lebih 

ditujukkan kepada kalangan pemerintahan dimana target-target penghematan 

energi didasarkan kepada aktivitas perkantoran serta bangunan-bangunan milik 

negara. Selain itu, juga adanya adanya perdebatan antara lembaga pemerintah 

mengenai kebbijakan energi, seperti contoh penolakan DPR-RI atas pengajuan 
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kenaikan harga BBM yang mengakibatkan subsidi BBM mau tidak mau jadi 

membengkak. Pembengkakan ini mengakibatkan anggaran menjadi defisit. 

Karena penolakan tersebut, Presiden SBY mencanangkan gerakan hemat 

energi yang dijabarkan dalam 5 kebijakan. Namun sayangnya, pada kenyataannya 

kebijakan ini tidak disertai dengan sanksi bagi pihak yang melanggar atau tidak 

menjalankan kebijakan hemat energi, yang membuat kebijakan ini tidak dapat 

terimplementasi secara baik di lapangan. Gerakan hemat energi ini juga tidak 

begitu melibatkan masyarakat dan juga tidak begitu berdamapk pada masyarakat 

karena masayarakat tidak diarahkan untuk peduli terhadap pentingnya hemat 

energi. Hal ini disadari dan diterapkan oleh pemerintah pada masa Presiden 

Jokowi, dimana pemerintah mulai melibatkan kalangan masyarakat dalam upaya 

penghematan energi secara aktif melalui dibuatnya kampanye-kampanye 

mengenai penghematan energi. 

Lalu yang kedua adalah tindakan stockpiling, yakni tindakan jaga-jaga 

untuk menghadapi keadaan darurat atau krisis energi dan tindakan ini sangat 

penting untuk dilakukan serta telah memiliki standar penyimpangan cadangan 

energi yang ditetapkan oleh IEA. Tindakan ini berguna untuk menjamin 

keberlangsungan perekonomian dan jalannya negara di Indonesia dan bagi negara 

manapun. Namun dalam kasus negara Indonesia, tindakan ini tidak memiliki 

dampak yang berarti atau berjalan sesuai dengan target dikarenakan sampai saat 

ini Indonesia belum memiliki kemampuan dan tempat penyimpanan cadangan 

energinya sehingga Indonesia beum bisa mencapai target dari kuota cadangan 

energi yang ditetapkan IEA. Selain itu dalam mengurangi ketergantungan impor 
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minyaknya, tindakan ini bukanlah tindakan yang paling sesuai untuk mengurangi 

ketergantungan impor minyak hanya saja sangat penting bagi menjaga kerentanan 

energi Indonesia di masa yang akan datang, terlebih pemerintah memilih untuk 

menggunakan minyak bumi mentah sebagai energi cadangannya karena minyak 

mentah jauh lebih awet dibandingkan dengan jenis energi atau minyak lainnya.  

Lalu dengan tindakan self-sufficiency, tindakan ini sangat pas untuk 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat sumber daya energi negara ini 

sangatlah banyak dan beragam yang potensinya tersebar luas di seluruh wilayah 

Indonesia. Tindakan ini juga sangat perlu untuk dilakukan karena melalui 

tindakan ini Indonesia mengekplorasi berbagai macam jenis energi sehingga 

hasilnya Indonesia tidak lagi menjadi tergantung pada penggunanan energi fosil 

terutama minyak dan akan mengurangi tingkat ketergantungan impor minyak di 

Indonesia. Namun menurut pengamatan penulis, pada tindakan self-sufficiency ini 

ternyata sisinya lebih cenderung ditujukkan kepada perusahaan-perusahaan 

minyak dan calon investor luar. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan 

pemerintah Indonesia secara mandiri mengelola minyak dalam negeri sehingga 

harus membutuhkan bantuan dna campur tangan pihak asing dalam pemanfaatan 

sumber energi minyak. Ketika negara-negara bahkan negara anggota ASEAN 

lainnya mulai menghemat dan menimbun energi serta mampu mengelola energi 

dengan mandiri, Indonesia masih berusaha memandirikan urusan energinya 

dengan cara menggantungkan diri dalam bidang pengelolaan energi kepada pihak 

luar atau investor asing.  
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Selanjutnya strategi kedua yang dilakukan Indonesia dalam pemenuhan 

energi adalah strengthening guarantees of foreign supplies dengan melakukan 

tindakan diversification daninterdependence. Dalam strategi diversification, 

pemerintah Indonesia melakukan semua bentuk diversifikasi yang bisa dilakukan, 

baik melalui peragaman sumber negara pemasok hingga peragaman akan jenis 

energi yang bisa digunakan. Dalam strategi ini, bentuk tindakan yang paling 

gencar dilakukan oleh pemerintah adalah pengembangan dan penggunaan energi 

baru terbarukan. Pengembangan EBT merupakan Upaya pemerintah untuk 

mengurangi peran besar energi minyak dalam bauran energi Indonesia, bahkan 

untuk jangka panjang upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 

subtitusi energi fosil ke EBT.  Pemerintah mulai berkomitmen serius untuk 

mencapai target dari bauran energi primer tahun 2025 yang mana kontribusi EBT 

direncanakan cukup besar dibanding dengan kenyataan saat ini. Komitmen ini 

ditujukkan melalui perubahan target Blueprint Pengelolaan Energi yang disusun 

pemerintah setiap perubahannya, pembuatan Peraturan Pemerintah dan Keputusan 

Presiden yang berkaitan khusus dengan EBT yang bertujuan untuk mempermudah 

kesempatan para investor untuk berinvestasi dibidang EBT, pelaksanaan 

kerjasama baik bilateral maupun internasional dalam bidang pengembangan 

energi terbarukan, 

Pelaksanaan tindakan Increase interdependence hampir tidak terjadi jika 

sesuai dengan penjabaran Willrich, karena Indonesia sendiri tidak memiliki modal 

untuk membuat negara lain bergantung pada Indonesia terutama melalui sektor 

ekonomi dan energi. Dalam strategi ini, penulis tidak terlalu banyak menemukan 
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informasi mengenai bantuan-bantuan dan investasi yang diberikan oleh Indonesia. 

Namun dalam rangka menjamin teknologi dari negara lain, sejumlah kerjasama 

yang saling menguntungkan dengan berbagai negara dilakukan. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi negara Indonesia yang sejatinya belum mampu menjadi 

negara pendonor, sedangkan negara-negara pengkspor teknologi energi terbarukan 

rata-rata adalah negara yang sudah berkembang dan jauh lebih maju daripada 

Indonesia.  Meski demikian, strategi ini tetap dilakukan oleh Indonesia namun 

dalam keadaan terbalik. 

Keadaan terbalik maksud penulis adalah Indonesia tetap menjalankan 

strategi Interdependence ini namun bukan sebagai aktor yang memberikan hal 

tersebut namun justru sebagai negara yang menerima bantuan.Pemerintah sangat 

aktif melakukan kerjasama khususnya dibidang energi dalam bentuk development 

assistance dan juga berusaha menarik ketertarikan investor-investor asing untuk 

mau berinvestasi di Indonesia dalam bidang energi terutama investasi pada 

eksplor migas dan energi terbarukan. Indonesia memang masih memerlukan dana 

dan bantuan teknis dari pihak luar namun jika pemerintah terlalu bergantung pada 

strategi ini terlebih jika Indonesia yang menjadi pihak yang menerima, maka 

untuk kedepannya dikhawatirkan Indonesia tidak sepenuhnya mandiri dalam 

mengelola energi nasionalnya bahkan tergantung pada pengelolaan dari pihak 

asing.Peluang Indonesia pada sektor ekonomi dan energi sangat bergantung pada 

keberhasilan proyek-proyek kerjasama pemerintah dalam bidang bantuan dan 

investasi ini. Sayangnya jika melihat proyek-proyek tersebut masih banyak yang 

terhambat belum dapat diselesaikan sehingga belm bisa memberikan hasil yang 
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diinginkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa BPEN yang dibentuk tidak akan 

berhasil sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2025 dan 

2050. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  

Strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi ketergantungan akan 

energi fosil adalah dengan strategi strengthening guarantees of domestic supplies 

melalui tindakan rationing plans, stockpiling dan self-sufficiency. Ketiga tindakan 

strategi ini telah diterapkan oleh Indonesia dalam keamanan energinya dan 

menurut penulis dari ketiga strategi ini yang paling berjalan dan memiliki dampak 

adalah strategi rationing plans dan self sufficiency. Tidakan rationing plans 

pemerintah berupaya untuk menerapkan kebijakan yang mendorong adanya 

penghematan penggunaan energi secara nasional dengan mengajak masyarakat 

untuk sadar akan pentingnya energi.  

Melalui penghematan ini diharapkan terjadinya efisiensi penggunaan energi 

di kalangan pemerintah dan masyarakat sehingga tingkat konsumsi yang ada 

memang sesuai dengan kebutuhan yang benar dan berdampak pada penurunan 

permintaan akan minyak di Indonesia. Jika permintaan turun maka bisa membuat 

turunnya jumlah kebutuhan energi yang harus disediakan oleh pemerintah dan 

berdampak pada pengurangan kuota impor minyak. Jika hal ini berjalan dengan 

baik, maka akan mengurangi angka ketergantungan impor minyak Indonesia. 

Hasil dari srategi rationing plans memang tidak cukup signifikan dalam hal 

pengurangan jumlah konsumsi energi pertahunnya, karena sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus naik sehingga kebutuhan akan energi 
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juga ikut meningkat. Namun setidaknya melalui gerakan penghematan yang 

dilakukan pemerintah, masyarakat Indonesia berangsur mengubah cara pikir dan 

pola pengunaan energi menjadi lebih efektif supaya mengurangi penggunaan 

energi yang sia-sia. 

Pada indikator kedua, yakni tindakan stockpiling adalah tindakan jaga-jaga 

untuk menghadapi keadaan darurat atau krisis energi dan tindakan ini sangat 

penting untuk dilakukan serta telah memiliki standar penyimpangan cadangan 

energi yang ditetapkan oleh IEA. Tindakan ini berguna untuk menjamin 

keberlangsungan perekonomian dan jalannya negara di Indonesia dan bagi negara 

manapun. Namun dalam kasus negara Indonesia, tindakan ini tidak memiliki 

dampak yang berarti atau berjalan sesuai dengan target dikarenakan sampai saat 

ini Indonesia belum memiliki kemampuan dan tempat penyimpanan cadangan 

energinya sehingga Indonesia belum bisa mencapai target dari kuoata cadangan 

energi yang ditetapkan IEA.  

Selain itu dalam mengurangi ketergantungan impor minyaknya, tindakan ini 

bukanlah tindakan yang paling sesuai untuk mengurangi ketergantungan impor 

minyak hanya saja sangat penting bagi menjaga kerentanan energi Indonesia di 

masa yang akan datang, terlebih pemerintah memilih untuk menggunakan minyak 

bumi mentah sebagai energi cadangannya karena minyak mentah jauh lebih awet 

dibandingkan dengan jenis energi atau minyak lainnya. Lalu dengan tindakan self-

sufficiency, tindakan ini sangat pas untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

mengingat sumber daya energi negara ini sangatlah banyak dan beragam yang 

potensinya tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan ini juga sangat 
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perlu untuk dilakukan karena melalui tindakan ini Indonesia mengekplorasi 

berbagai macam jenis energi sehingga hasilnya Indonesia tidak lagi menjadi 

tergantung pada penggunanan energi fosil terutama minyak dan akan mengurangi 

tingkat ketergantungan impor minyak di Indonesia. 

Upaya self-sufficiency dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui usaha 

untuk menciptakan kondisi yang ramah bagi investor untuk melakukan investasi 

dalam bidang pengeksplorasian energi minyak domestik Indonesia sehingga 

mendorong naiknya hasil produksi minyak domestik serta terdapatnya kilang-

kilang minyak baru di Indonesia. Pengertian kata self-sufficiency itu sendiri 

dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memang kontradiktif karena 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah sangat terlihat tidak mandiri. Namun hal 

tersebut mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah karena terbatasnya 

kemampuan pemerintah dalam hal pendanaan dan ilmu teknologi. Meskipun saat 

ini pemerintah masih sangat bergantung pada pihak asing untuk mengelola energi 

minyak, diharapkan kedepannya jika Indonesia sudah kuat dalam bidang energi 

minyak maka Indonesia bisa dengan mandiri mengelola energi minyaknya. 

Namun sayangnya, strategi yang cukup tricky sendiri ini sampai sekarangpun 

belum berjalan sesuai harapan karena bagi para investor, iklim investasi energi di 

Indonesia masih belum ramah dan terlalu rumit birokrasi. 

 Selanjutnya strategi kedua yang dilakukan Indonesia dalam pemenuhan 

energi adalah strengthening guarantees of foreign supplies dengan melakukan 

tindakan diversification dan interdependency. Tindakan-tindakan dalam strategi 

ini dilakukan oleh Indonesia tidak seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. 
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Hal ini dikarenakan melalui kedua strategi ini, Indonesia masih berfokus pada 

peningkatan kemampuan untuk memproduksi energi dalam energi melalui 

bantuan yang diterima dari berbagai pihak asing. Interdependency yang dilakukan 

oleh Indonesia tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam konsep Mason 

Willrich. Kondisi ini berbalik dari kondisi ideal strategi kamanan energi Mason 

Willrich. Seharusnya Indonesia yang memberikan bantuan kepada negara-negara 

lain dalam bidang foreign direct investment dan development assistance dalam 

mengelola dan mengembangkan sumber energi. Selain itu, berbeda pula dengan 

beberapa negara pengimpor energi yang berfokus pada tindakan diversifikasi 

negara pemasok, Indonesia justru amat fokus terhadap tindakan diversifikasi 

sumber energi lain dalam upaya mengatasi ketergantungannya akan konsumsi dan 

impor minyak. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Akademis/Teoritis 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas keamanan 

energi dengan menggunakan perspektif lain seperti dari sisi diplomasi 

energi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelirian pada dampak langsung 

dari ketergantungan energi di sektor lain seperti politik, ekonomi, dan 

sosial budaya. 

3. Adanya data dari pihak pembuat kebijakan kemudian akan sangat berguna 

bagi penulis dalam membangun dan memperkuat argumen dan asumsi 
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yang. Sehingga dalam penulisan penelitian ini, data primer dari pemerintah 

dan kementrian yang terlibat dalam proses perancangan dan implementasi 

kebijakan kemudian akan berguna bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

meneliti jenis penilitian yang sama.   

 

6.2.2 Saran Praktis 

1. Melalui penelitian ini, strategi keamanan energi yang dilakukan oleh 

Indonesia telah dijalankan sesuai konsep keamanan energi oleh Mason 

Willrich sehingga strategi ini juga relevan untuk diteapkan pada negara-

negara lain yang berada di berbagai kawasan sebagai langkah memenuhi 

keamanan energi. 

2. Dalam penelitian kedepannya, penulis berharap adanya keterkaitan dan 

kesinambungan antar penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan 

penulis ini dapat dijadikan prefernsi oleh peneliti lainnya dalam isu 

keamanan energi di Indonesia. 
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