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yang mencakup spektrum sektor energi, 
termasuk reformasi kelembagaan, 
dukungan terhadap energi bersih, 
perluasan akses ke energi modern kepada 
daerah-daerah yang tidak terlayani dan 
menangani subsidi sambil mendorong 
keterjangkauan. Meskipun beberapa 
proposal kebijakan mungkin bersifat 
kontroversial dan tidak semua akhirnya 
masuk ke dalam RPJMN 2024, proses 
pengembangannya dan, khususnya, 
penggunaan analisis ekonomi pendukung 
biaya dan manfaat, memberikan model 
untuk pengembangan dan penilaian 

kebijakan di masa depan.

Publikasi ini diproduksi 
dengan dana dari 

Program Bantuan 
Infrastruktur 

Berkelanjutan 
(Sustainable 
Infrastructure 
Assistance 
Program, SIAP). 
SIAP dibiayai 
oleh Pemerintah 
Australia 
dan dikelola 
oleh Bank 
Pembangunan 
Asia (Asian 

Development 
Bank) untuk 

mendukung 
pembangunan 

infrastruktur 
berkelanjutan di 

Indonesia. Sebagai 
penutup, perkenankan saya 

mengucapkan terima kasih kepada 
mitra-mitra kami dan dukungan keuangan 
yang telah memungkinkan perumusan 
Kertas Putih ini. Kami menyambut diskusi 
yang kami harapkan dari Kertas Putih ini 
serta komentar dan umpan balik dari para 
pembaca.

Ir. Kennedy Simanjuntak, MA
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, 
Bappenas 
Jakarta, Januari 2020

Energi sangat penting bagi pembangunan 
ekonomi. Akan tetapi, kebijakan 

energi perlu seimbang dengan beragam 
tujuan — menjaga ketersediaan, akses 
yang terjangkau untuk layanan energi dan 
keberlangsungan.

Ketegangan di antara semua hal ini 
sudah jelas. Investasi yang diperlukan 
untuk menyediakan pasokan yang aman, 
khususnya di negara seperti Indonesia 
dengan infrastruktur yang tidak memadai 
dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, 
sehingga membuat keterjangkauan 
lebih sulit untuk dicapai. Adapun 
penekanan pada upaya 
meminimalkan harga 
mungkin bertentangan 
dengan prinsip 
keberlanjutan dan 
hal ini mendorong 
penggunaan 
bahan bakar fosil 
berbiaya lebih 
rendah meskipun 
ada kerusakan 
lingkungan dan 
kesehatan.

Identifikasi 
bauran kebijakan 
yang tepat 
untuk memenuhi 
berbagai tujuan 
ini memainkan 
berperan penting 
dalam perumusan 
komponen energi dari 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional, 
2020-2024. Untuk membantu hal ini, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) berkerja sama 
dengan Bank Pembangunan Asia dan 
tim konsultannya untuk mengevaluasi 
tantangan utama yang dihadapi sektor 
energi selama lima tahun ke depan dan 
untuk mengembangkan proposal kebijakan 
yang menanggapi hal ini. Kertas Putih ini 
merupakan kesimpulan dari penilaian ini dan 
usulan yang dihasilkan.

Usulan yang ditetapkan di sini muncul 
dari proses berbasis bukti yang kuat 
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Masalah
• Data yang tidak dapat 

diandalkan (misalmnya: 
revisi penurunan 
konsumsi energi sebesar 
34%) yang menghambat 
analisis kebijakan.

• Revisi data dan perkiraan 
yang buruk berarti target 
NDC dalam hal volume 
berlebihan dan dapat dicapai tanpa 
adanya tindakan baru, sehingga 
memandu pembuatan kebijakan.

Designed by rawpixel.com & macrovector / Freepik

Masalah
• Batas (US$70/ton) saat ini diterapkan untuk penjualan batubara 

kepada PLN. Hal ini secara artifisial mendorong PLN untuk fokus 
pada pembangkit listrik tenaga batu bara tetapi tidak membantu 
rumah tangga berpendapatan rendah karena manfaatnya hanya 
dirasakan konsumen skala besar.

• Campuran yang kompleks dari proses alokasi dan batas juga ada 
dalam gas alam yang menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan 
dan pengembalian yang lebih rendah untuk eksplorasi dan 
pengembangan.

• Sementara itu, komunitas-komunitas lokal yang terkena dampak 
negatif dari pengembangan bahan bakar fosil menerima sedikit jika 
ada manfaat kompensasi dengan pendapatan sumber daya dibagi 
di tingkat provinsi dan dikelola oleh pemerintah provinsi daripada 
dibayarkan langsung ke masyarakat yang terkena dampak. 

Rekomendasi kebijakan
1. Meningkatkan Manajemen Data dan Analisis Kebijakan
• Pusdatin ESDM menjadi pusat data sektor energi yang bertanggung 

jawab untuk memverifikasi dan menerbitkan statistik.
• Pusdatin menyarankan mengenai dampak kebijakan yang 

diusulkan dan setiap tahun menerbitkan laporan tentang 
kemajuan dan prestasi terhadap target.

2. Menetapkan Sasaran Karbon Yang Bermakna
• Perkiraan BAU tentang emisi diperbarui setiap tahun untuk 

koreksi data dan perkiraan PDB yang direvisi. Target volume yang 
NDC dihitung ulang dengan menggunakan komitmen persentase 

saat ini dan prakiraan BAU diperbarui (19% tanpa syarat dan 24% 
dengan syarat di bawah BAU).

Rekomendasi kebijakan
1. Mengganti Penetapan Harga Batubara Bagi PLN
• PLN membayar harga pasar untuk batubara yang mengarah pada 

perencanaan dan keputusan operasional yang lebih efisien.
• Retribusi yang dikaitkan dengan harga berlaku untuk ekspor 

batubara yang kemudian digunakan untuk membantu mendanai 
subsidi listrik untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

2. Transisi ke Harga Rata-Rata Tertimbang Tunggal untuk Gas
• Semua gas baru dijual sebagai bagian dari 'kumpulan' tunggal 

dengan harga yang sama. Alokasi didasarkan pada siapa yang mau 
membayar dengan harga ini.

• Kontrak gas yang ada secara bertahap dialihkan ke ‘kolam’ itu dan 
harga gas tertimbang.

3. Kompensasi Bagi Masyarakat Yang Terdampak
• Tambang batu bara, pengangkut dan pembangkit listrik diharuskan 

membayar kompensasi kepada masyarakat lokal (diorganisir oleh 
desa).

• Jumlah kompensasi indikatif adalah Rp 1 miliar per tahun per desa, 
setara dengan sekitar Rp 5/kWh untuk tenaga batubara dan  
Rp 4.300/ton batubara yang diproduksi.

Pengelolaan Sektor Secara Keseluruhan

Energi Primer 
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Masalah
• PLN telah membuat kemajuan besar 

dalam beberapa tahun terakhir dengan 
menambah 32 juta pelanggan baru 
antara 2009 dan 2018, meningkatkan 
tingkat elektrifikasi dari 66,3% menjadi 
98,3% dan mampu mengakses pasar modal 
internasional.

• Namun, masih ada tantangan besar ke depan:
 > Perencanaan yang tidak realistis yang 

mengarah ke marjin cadangan dan biaya 
yang berlebihan;

 > Buruknya keandalan pasokan di wilayah 
tertentu;

 > Ketidakmampuan untuk memenuhi target 
energi terbarukan dan ketergantungan yang berkelanjutan pada 
batubara;

 > Meningkatkan pembayaran subsidi kepada PLN meskipun 
memiliki target yang buruk (hanya 24% rumah tangga dengan 
koneksi 450 VA bersubsidi di bawah 20% dari pendapatan);

 > Sejumlah besar rumah tangga tetap tanpa listrik (2,3 juta di 
akhir tahun 2018 dengan banyak di daerah-daerah yang paling 
terpencil dan berbiaya tinggi tetapi 721.000 di antaranya tidak 
mampu membeli sambungan di tempat jaringan sudah ada);

 > Pendapatan PLN tidak memadai untuk menjaga kesehatan 
keuangan jangka panjangnya.

• Tantangan-tantangan ini memiliki sejumlah akar penyebab umum:
 > Kurangnya pengawasan yang kuat terhadap perencanaan dan 

operasi PLN;
 > Konflik kepentingan atas berbagai peran PLN sebagai 

perencana, pembeli, penyelenggara, generator, bisnis jaringan, 
dan pemasok;

 > Keengganan oleh pemerintah untuk menyesuaikan tarif, 
meningkatkan subsidi atau sebaliknya menyebabkan biaya 
pasokan PLN meningkat.

Rekomendasi kebijakan
 
1. Penguatan Regulasi
• Membuat regulator baru (lembaga atau komisi) yang awalnya bekerja 

melalui lembaga yang ada tetapi akhirnya sebagai badan baru.
• Memberikan wewenang kepada regulator untuk merekomendasikan 

tarif, meninjau investasi, mengawasi pengadaan dan operasi PLN 
dan memberikan saran kebijakan.

• Selain memiliki kompetensi teknis yang kuat, regulator akan melakukan 
tugasnya secara transparan dan terbuka untuk partisipasi publik.

• Jalur hukum untuk pendirian dan apakah ini harus merupakan 
Peraturan Presiden, Keputusan Pemerintah atau amandemen UU 
Ketenagalistrikan akan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Memisahkan Fungsi Perencana Sistem, Pembeli Tunggal & 
Operator Sistem

• Membuat perencana sistem yang terpisah + operator sistem + entitas 
operator sistem, dalam bentuk lembaga pemerintah nirlaba (sebuah 
perum yang mirip dengan AirNav untuk kontrol lalu lintas udara).

• Entitas baru tersebut akan membuat kontrak dengan dan membayar 
PLN dan IPP untuk layanan pembangkitan dan transmisi dan menjual 
kepada distribusi grup PLN yang akan dijual eceran kepada pelanggan.

• Pemisahan fungsi ini harus dilakukan bersamaan dengan penguatan 
peraturan yang dijelaskan di atas serta transisi tarif ke pemulihan biaya 
penuh dan pengiriman subsidi langsung ke pelanggan yang ditargetkan.

3. Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan
• Selain reformasi perencanaan dan pengadaan, hambatan lain untuk 

energi terbarukan perlu diatasi, terutama penghapusan batasan 
harga, pengenalan lelang sebagai pengganti pilihan langsung, 
alokasi risiko yang lebih tepat dalam PPA dan meringankan konten 
lokal yang terlalu membatasi dan persyaratan kepemilikan lokal.

4. Penyediaan Listrik Non-PLN Bagi Daerah di Luar Jaringan Listrik
• PLN harus dibebaskan dari biaya dan kesulitan elektrifikasi off-grid, 

dengan mengoperasionalkan peraturan ESDM yang ada (38/2016) yang 
memungkinkan partisipasi swasta dalam pasokan listrik off-grid.

• Ada beberapa model bisnis yang dapat dipertimbangkan untuk 
partisipasi swasta, termasuk outsourcing PLN, pendekatan berbasis 
masyarakat, dan pembentukan badan off-grid ESDM. 

5. Optimalisasi Ketersediaan Subsidi Listrik
• Peluncuran subsidi yang ditargetkan menggunakan Unified Poverty 

Database harus dipercepat, menggantikan subsidi 450 VA saat ini.
• Program nasional lama untuk subsidi koneksi listrik harus diaktifkan kembali.

Tenaga Listrik

Masalah
• Potensi efisiensi energi tidak 

terwujud lized:
 > IEA memperkirakan 

standar kinerja energi 
minimum (MEPS) untuk 
motor listrik bersama 
dapat mengurangi 
penggunaan listrik sebesar 
1%;

 > JICA memperkirakan efisiensi 
energi bangunan komersial 
di Jakarta 30-80% lebih buruk daripada yang setara dengan 
Jepang;

 > Memberlakukan persyaratan teknologi terbaik yang tersedia 
untuk peralatan listrik dapat mengurangi permintaan puncak 
sebesar 25% (dengan setengahnya berasal dari AC).

• Peraturan dan program yang ada terbukti tidak efektif:
 > Persyaratan untuk audit energi wajib untuk pengguna 

industri besar di bawah PP 70/2009 tidak ditegakkan;
 > Kode bangunan hijau ada untuk Jakarta dan Bandung 

tetapi bersifat sukarela dengan kepatuhan rendah 
(diperkirakan 16 bangunan pada 2015);

 > Berbagai rancangan MEPS untuk peralatan belum 
diimplementasikan;

 > ESCO jumlahnya sedikit dan tidak ada pasar pembiayaan.

Rekomendasi kebijakan
1. Penegakan	dan	Perluasan	Efi	siensi	Energi	Industri
• Menegakkan peraturan PP 70/2009 tentang audit energi dan 

menerapkan MEPS untuk motor listrik.
• Membangun fasilitas pembiayaan efisiensi energi industri khusus di 

dalam PT SMI.

2. Implementasi	Program	Nasional	Efi	siensi	Bangunan
• Menciptakan pasar untuk ESCO dengan mengamanatkan semua 

fasilitas pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi dengan 
persentase tertentu dan menjadikan ini sebagai KPI. 

• Menyusun kode bangunan hijau secara nasional dan 
memperkenalkan insentif keuangan untuk kepatuhan.

3. Perluasan Standar Kinerja Energi untuk Peralatan
• Melaksanakan rancangan MEPS yang sudah 
ada tapi belum dikeluarkan dan meninjau dan 
memperbarui semua MEPS secara teratur untuk 
menuju ke standar teknologi terbaik yang tersedia.

Efi	siensi	Pengguna	Akhir	Energi

Designed by studiogstock & gstudioimagen / Freepik
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Rekomendasi kebijakan
1. Perluasan Akses LPG
• Program mengalihkan konsumen ke LPG harus dilanjutkan, 

sebagaimana juga perluasan infrastruktur dan jaringan distribusi 
di Indonesia Timur. Kekhawatiran atas biaya subsidi harus diatasi 
dengan penargetan yang lebih baik. Kekhawatiran tentang defisit 
neraca berjalan harus diatasi dengan berfokus pada impor lainnya 
yang memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap defisit, dan 
langkah-langkah yang dapat membantu meningkatkan investasi 
asing langsung dan arus masuk asing lainnya. 

2. Mengoptimalkan Penyediaan Subsidi LPG
• Penggunaan subsidi merata harus diakhiri. Sebaliknya, akses ke LPG 

bersubsidi harus ditujukan untuk rumah tangga berpendapatan 
rendah yang dapat diverifikasi melalui, misalnya, akses ke listrik 
bersubsidi. Dengan asumsi bahwa subsidi listrik ditargetkan lebih 
baik, seperti yang direkomendasikan di atas..

3. Mendorong Penggunaan Kompor Ramah Lingkungan sebagai 
Tindakan Transisi

• Infrastruktur LPG tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai 
langkah transisi, sehingga kompor ramah lingkungan harus 
disediakan untuk semua rumah tangga tanpa akses LPG.

4. Fokus Pengembangan Gas Kota untuk Rumah Tangga
• Mengingat biaya yang lebih tinggi dan risiko persyaratan subsidi 

besar di masa depan dari pasokan gas kota hijau untuk rumah 
tangga, semua proposal proyek tersebut harus tunduk pada analisis 
biaya-manfaat sebelum dilanjutkan. 

Designed by studiogstock & macrovector / Freepik

Masalah
• Subsidi tetap untuk diesel tetapi tidak tepat sasaran. Pemerintah 

juga telah menyediakan subsidi bensin yang efektif dengan tidak 
sepenuhnya menerapkan formula penyesuaian harga pasar. 
Manfaatnya sebagian besar dimanfaatkan rumah tangga yang lebih 
kaya.

• Kebijakan Satu Harga memerlukan subsidi silang yang tidak 
transparan dan, karena dikaitkan dengan bahan bakar RON 88, 
menjadi penghalang untuk menghapus bahan bakar sulfur dan 
pencemar tinggi ini secara bertahap.

• Belum ada banyak kemajuan untuk mempersiapkan pengenalan 
kendaraan listrik (EV).

• Produksi dan penyimpanan bahan bakar domestik tidak memadai 
untuk memenuhi permintaan sehingga menimbulkan risiko 
keamanan bahan bakar.

Rekomendasi kebijakan
1. Optimalisasi Penyediaan Subsidi Bahan Bakar Transportasi
• Akhiri subsidi yang ada dan gantikannya dengan pembayaran tunai 

yang ditargetkan untuk kelompok rentan. Dana Perminyakan harus 
dibuat sebagai dana "penyangga" untuk mengelola guncangan 
harga dan bukan penangguhan sementara mekanisme penyesuaian.

• Kebijakan Satu Harga harus dipertahankan tetapi didefinisikan 
sebagai kewajiban layanan publik, didanai sesuai dengan anggaran 
negara dan dipisahkan dari bahan bakar RON 88.

2. Penghapusan RON 88
• Dengan perubahan dalam penerapan Kebijakan Satu Harga, bahan 

bakar RON 88 harus segera dihapus dan digantikan oleh RON 92.

3. Kesiapan Kendaraan Listrik
• Ekspansi cepat kendaraan listrik tampaknya tidak layak secara 

ekonomi pada saat ini karena biaya tinggi dan manfaat rendah, 
terutama mengingat jaringan listrik intensif karbon di Indonesia.

• Namun, persiapan harus dilakukan untuk ekspansi termasuk uji 
coba kendaraan listrik dalam penggunaan armada tertentu dan 
perubahan peraturan untuk sepeda motor bertenaga rendah 
(misalnya persyaratan lisensi yang lebih mudah).

4. Pembangunan Stok Penyangga Bahan Bakar
• Persyaratan yang mengharuskan pedagang grosir bahan bakar 

untuk memiliki stok operasional selama 30 hari harus ditegakkan, 
untuk melindungi terhadap guncangan. Harus ada pertimbangan 
juga tentang keperluan stok tambahan 30 hari untuk disimpan 
sebagai Cadangan Penyangga Energi di fasilitas penyimpanan milik 
pemerintah.

5. Peningkatan dan Perluasan Kapasitas Kilang
• Kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas kapasitas kilang 

minyak harus dilaksanakan sepenuhnya untuk meningkatkan 
keamanan dan memungkinkan kilang berhenti secara bertahap 
memproduksi bahan bakar berkualitas rendah.

Transportasi Jalan

Memasak
Masalah
• Keberhasilan program pengalihan LPG dengan lebih dari 70% rumah 

tangga menggunakan ini sebagai bahan bakar memasak utama 
mereka, telah menimbulkan kekhawatiran atas kenaikan biaya 
subsidi dan meningkatnya impor.

• Namun, defisit transaksi berjalan Indonesia tidak terlalu tinggi, dan 
pada 2018 impor LPG hanya menyumbang 1,2% dari pembayaran 
luar negeri. Mengurangi impor LPG hanya akan berdampak kecil 
pada defisit transaksi berjalan.

• Subsidi yang ada, berdasarkan 3kg 
silinder, tidak tepat sasaran dengan, 

misalnya, 70% rumah tangga dalam 
10% pendapatan teratas menggunakan 
tabung LPG bersubsidi.
• Perluasan gas kota ke rumah 
tangga tengah berjalan sebagai upaya 
mengurangi subsidi dan impor, tetapi 

ini membutuhkan biaya yang lebih 
tinggi daripada LPG kecuali disediakan 

subsidi silang besar dan pasokan gas 
berbiaya rendah yang memperburuk masalah 

penggunaan gas yang tidak efisien. 
• Meskipun demikian, 12,7 juta rumah tangga masih 

bergantung pada bahan bakar biomassa tradisional 
untuk memasak dengan konsekuensi kerusakan 

kesehatan dan menghabiskan waktu yang lebih 
banyak di kalangan kaum perempuan. 

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan
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1.1 Tujuan Kertas Putih Ini
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 bertujuan sebagai panduan bagi 
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah 
dalam perencanaan dan pembelanjaan selama kurun 
waktu 5 tahun ke depan. Bappenas merancang RPJMN 
melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan 
dan menerapkan pendekatan sektoral dan teknokratis 
dalam penyusunan kebijakan yang dimuat dalam 
RPJMN ini. 

Perencanaan, pengelolaan serta penyelenggaraan 
sektor energi secara efektif merupakan kunci untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjamin 
kemakmuran bagi seluruh warga negara, serta 
melestarikan lingkungan. Mengingat arti penting dan 
kompleksitas sektor ini, Bappenas telah mengeluarkan 
Penilaian dan Prioritas Infrastruktur Energi ini sebagai 
Kertas Putih untuk mendokumentasikan penelitian 
independen yang dilakukan untuk menginformasikan 
perumusan kebijakan yang termasuk dalam 
RPJMN. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa 
rekomendasi yang diberikan dalam Kertas Putih ini 
tidak mewakili kebijakan yang telah disetujui dan 
mungkin tidak sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang 
final.

Fokus Kertas Putih ini adalah infrastruktur energi dan 
pemanfaatan energi. Kertas Putih ini tidak mencakup 
pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam, 
sehingga tidak membahas topik-topik seperti 

eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas, atau 
eksplorasi bahan bakar hayati.

1.2 Penyiapan Kertas Putih Ini
Kertas Putih ini disiapkan melalui sebuah proses 
bersifat konsultatif. Rangkaian focus group discussion 
pada tahap awal diadakan untuk meninjau kinerja 
sektor energi terkait dengan target pemerintah, serta 
mengidentifikasi sejumlah permasalahan penting 
yang menjadi perhatian dalam sektor yang tengah 
berkembang ini. 

Bakal kebijakan disusun untuk menjawab kekhawatiran 
ini dan dinilai berdasarkan dampak fiskal dan ekonomis 
yang diharapkan. Perhatian khusus diberikan pada 
bakal kebijakan dapat menyeimbangkan tujuan yang 
sering bersaing dari keamanan energi, kelestarian 
lingkungan, dan keadilan sosial, sebagaimana 
tercermin oleh “trilemma energi” yang disajikan dalam 
Lampiran A.

Kebijakan yang memerlukan pertimbangan lebih 
lanjut disajikan dalam dalam rangkaian lain focus 
group discussion yang bertujuan memperoleh umpan 
balik dari pemangku kepentingan. Selain itu, survei 
berskala nasional dilakukan untuk menjaring persepsi 
dan keinginan publik secara umum terkait dengan 
isu-isu kebijakan yang dipertimbangkan dalam Kertas 
Putih ini.
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2. 
Tema 
Kebijakan 
Utama

Kebijakan yang 
direkomendasikan dalam 

Kertas Putih ini mengusung 
empat tema utama yang 
pada gilirannya sejalan 
dengan agenda Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
PBB dan RPJMN, seperti yang 
ditunjukkan dalam Exhibit 1:

Foto oleh Ariel D. Javellana/ADB
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2.1	 Efisiensi	Energi:	Bahan	Bakar	
Pertama

Efisiensi energi menawarkan sumber daya energi 
dalam jumlah yang lebih besar dengan harga 
terjangkau yang belum dikelola sepenuhnya di 
Indonesia. Langkah efisiensi mendatangkan banyak 
manfaat: mengurangi emisi dan menjaga efisiensi 
dari segi biaya, meningkatkan daya saing ekonomi, 
mengurangi impor bahan bakar, serta meningkatkan 
ketahanan energi. Sebagai satu contoh saja, selama 
45 tahun terakhir, diperkirakan bahwa penghematan 
intensitas energi di AS telah “memenuhi” lebih dari 
separuh pertumbuhan permintaan, setara dengan 30 
kali lipat kontribusi dari energi terbarukan1.

Langkah efisiensi juga berperan besar dan efektif 
dalam perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini 
sejalan dengan penguatan institusi dan perkembangan 
pasar saham yang pesat. Situasi ini membuka pintu 
kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh 
keuntungan dari efisiensi secara pesat dan pada 
gilirannya dapat melampaui negara lain yang telah lebih 
banyak memperoleh keuntungan dari efisiensi energi.

Kertas Putih ini mengidentifikasi bahwa efisiensi 
energi mencakup lebih dari sekadar kegiatan yang 
lazim dilekatkan dengan efisiensi energi itu sendiri 
(contohnya, melakukan perbaikan); kesempatan 
tersedia di seluruh rantai nilai energi dari mulai produksi 
energi melalui transformasi, hingga penyerapan 
energi. Yang juga penting dalam hal ini dan merupakan 
prinsip panduan dari kebijakan yang direkomendasikan 
ini adalah “penyediaan harga yang tepat” sehingga 
keputusan konsumen mengenai pemanfaatan energi 
mencerminkan nilai “yang sesungguhnya.”

2.2 Tata Kelola Yang Lebih Baik
Tata kelola merupakan proses interaksi dan pengambilan 
keputusan di kalangan pemangku kepentingan dalam 
rangka mencapai tujuan bersama. Tata kelola adalah 
aturan dan tindakan yang terstruktur, dijalankan, 
dipertahankan, dan diawasi guna mendorong 
akuntabilitas dan memperbaiki kinerja. Tata kelola 
yang lebih baik menghasilkan manfaat sistemik melalui 
keseimbangan yang lebih baik dari tujuan trilema, yakni 

ketahanan, keberlangsungan, dan pemerataan. 

Tata kelola yang lebih baik secara langsung mendukung 
agenda RPJMN bagi pelestarian lingkungan dan ketahanan 
iklim, menjamin identifikasi dan pengembangan 
infrastruktur yang efisien dan tepat waktu yang 
diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan 
layanan dasar, serta transformasi layanan publik guna 
mencapai hasil yang lebih secara lebih cepat.

Tata kelola yang lebih baik sangat penting karena dapat 
memperkuat badan usaha milik negara (BUMN) dalam 
melakukan fungsi-fungsi yang mungkin dihindari oleh 
sektor swasta, seperti penerapan kebijakan harga satu 
harga untuk bahan bakar minyak, atau elektrifikasi 
pedesaan. Diperlukan tata kelola yang kuat untuk 
memastikan bahwa BUMN yang lebih kuat tidak 
menggunakan kekuatan monopoli untuk menghambat 
investasi sektor swasta, khususnya investasi asing 
langsung (foreign direct investment, FDI). Selain itu, 
tata kelola yang lebih baik dapat membantu mencegah 
kebijakan jangka pendek atau kebijakan bertentangan 
yang dapat membahayakan iklim investasi.

Kebijakan yang direkomendasikan dalam Kertas Putih 
bertujuan memperbaiki tata kelola, antara lain:

• Memperbaiki pelaporan data dan analisis kebijakan karena 
keputusan yang baik memerlukan data yang benar;

• Menetapkan ulang dan menjelaskan target emisi 
karena emisi harus terukur dan target harus 
ditetapkan jika emisi hendak diatur;

• Membangun mekanisme untuk menjamin 
masyarakat yang terkena dampak produksi, 
transformasi dan penyerapan energi akan 
memperoleh kompensasi;

• Memperkuat peraturan dalam sektor ketenagalistrikan;

• Memisahkan perencanaan sistem ketenagalistrikan, 
pengadaan pembangkit, dan penyelenggaraan 
sistem yang dijalankan PLN; dan

• Mempercepat pemanfaatan energi terbarukan 
karena sebagian besar hambatan dalam 
pemanfaatan energi terbarukan yang lebih baik 
terkait erat dengan masalah peraturan.

Exhibit 1: 
Tema Kebijakan Energi Utama

Mewujudkan 
potensi	efisiensi	

energi

Menghadirkan 
akses terhadap 

energi berkualitas 
bagi semua

Memperbaiki 
pengaturan sektor

Mengoptimalkan 
pemberian subsidi
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2.3 Optimalisasi Penyediaan 
Subsidi

Agenda dalam RPJMN berupaya mengurangi 
ketimpangan ekonomi dan melahirkan transformasi 
dalam layanan publik. Jaminan bahwa subsidi tepat 
sasaran, diberikan pada saat yang tepat dan dalam 
jumlah yang tepat adalah faktor penting demi 
tercapainya kedua tujuan utama itu. Pemerintah dapat 
menggunakan penghematan dana yang diperoleh 
dari pelaksanaan subsidi yang lebih tepat sasaran bagi 
keperluan infrastruktur atau kepentingan sosial lainnya.

Subsidi energi mencapai puncaknya pada tahun 2014 
sebanyak Rp341,8 triliun atau 19.3% dari belanja subsidi 
pada saat itu. Subsidi energi kemudian dipangkas, 
namun ditambah kembali sejak saat itu. Pada tahun 
2020 subsidi energi dianggarkan senilai Rp125.3 
triliun, atau 4,9% dari APBN. Sebagian besar subsidi 
diperuntukkan bagi rumah tangga yang mampu. 
Implikasi dari hal ini adalah bahwa penetapan target 
yang lebih baik dapat menghemat triliunan rupiah 
untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur dan 
program sosial lainnya. 

Selain itu, sejumlah langkah pengendalian harga telah 
membuat konsumen membayar lebih murah daripada 
harga pasar untuk bahan bakar seperti gas alam dan 
batubara. Harga bahan bakar yang ditekan di bawah 
harga pasar menyebabkan penggunaan yang tidak 
efisien, dan dalam beberapa kasus, menyebabkan 
harga lebih tinggi bagi konsumen lain serta juga 
menghambat pemanfaatan bahan bakar untuk 
tujuan lain yang sebetulnya lebih bermanfaat dari sisi 
ekonomi. 

Reformasi harga dan subsidi yang secara spesifik 

direkomendasikan dalam Kertas Putih ini adalah:

• Pembatasan subsidi listrik hanya untuk konsumen yang 
tidak mampu yang dapat diidentifikasi melalui Basis 
Data Kemiskinan Terpadu (Unified Poverty Database);

• Pembatasan akses subsidi LPG bagi pelanggan yang 
berhak memperoleh subsidi listrik;

• Perbaikan administrasi subsidi secara implisit dan 
eksplisit bagi bensin Premium (RON 88) dan bahan 
bakar diesel Solar (2,500 ppm sulfur);

• Merevisi administrasi harga bagi gas alam yang 
bergantung pada usaha pelanggan;

• Penggantian batas atas harga patokan batubara 
untuk penjualan batubara domestik kepada PLN 
dengan retribusi pada ekspor batubara untuk 
membiayai subsidi listrik yang ditargetkan; dan

• Penghilangan subsidi bahan bakar umum namun 
mempertahankan Kebijakan Satu Harga, yang 
dibiayai langsung dari APBN, dan penggantian 
bahan bakar Premium dan Solar dengan bahan 
bakar berkualitas lebih tinggi untuk memperbaiki 
efisiensi dan mengurangi polusi.

2.4 Penjaminan Akses Yang Setara 
Dalam Memperoleh Sumber 
Energi Modern

Negara mengemban amanah konstitusional 
untuk mengendalikan sektor-sektor produksi yang 
berdampak bagi hajat hidup orang banyak dan 
menjamin bahwa sumber daya alam dimanfaatkan 

ExHIBIT 2:  
Trilema Energi Menggambarkan Bagaimana Sebuah Kebijakan Menyeimbangkan Tujuan Dasar

Manajemen yang efektif dari penyediaan energi primer dari 
sumber domestik dan eksternal, keandalan infrastruktur 
energi, dan kemampuan penyedia energi untuk memenuhi 
permintaan masa kini dan masa yang akan datang.*

Mencakup pencapaian efisiensi 
energi dari sisi permintaan dan 
persediaan dan perkembangan 
penyediaan energi dari sumber 
yang terbarukan dan sumber lain 
dengan karbon rendah.*

Aksesibilitas dan keterjangkauan harga dari 
persediaan energi bagi masyarakat.*

Selain itu, distribusi biaya dan manfaat 
yang adil dari persediaan energi, baik untuk 
generasi masa kini dan generasi masa depan, 
serta proses yang terbuka dan transparan 
untuk sektor manajemen.

* Definisi dari World Energi Council, “Word Energi Trilema Indeks 2017”

KETAHANAN

KEBERLANJUTAN AKSES & 
PEMERATAAN
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Tema Kebijakan Utama

sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara. 
Jaminan bahwa seluruh warga negara dapat menikmati 
bahan bakar yang modern dan bersih mencerminkan 
kewajiban ini dan mendorong terciptanya persatuan 
dan kesatuan negara. Dalam kaitannya dengan agenda 
RPJMN, tema ini mendukung tersedianya layanan 
dasar dan pembangunan yang merata.

Walaupun dalam satu dekade terakhir Indonesia 
telah mencatat kemajuan yang sangat berarti 
dalam memperluas akses bagi masyarakat untuk 
memperoleh listrik dan LPG, disparitas geografi s 
yang signifi kan masih terjadi. Kurangnya akses untuk 
memperoleh bahan bakar modern telah memaksa 
masyarakat mengandalkan bahan bakar yang tidak 
ramah lingkungan seperti kayu bakar. Kondisi ini juga 
membuat masyarakat tidak dapat menikmati manfaat 
ekonomi serta kesejahteraan dari pemanfaatan bahan 
bakar ramah lingkungan seperti listrik.

Kertas Putih ini merekomendasikan kebijakan berikut 
ini dalam tema ini:

• Melanjutkan pemanfaatan bahan bakar modern 
seperti LPG dan listrik bagi seluruh masyarakat;

• Khusus untuk listrik, menyediakan listrik selain 
dari PLN di daerah terpencil serta memperbaiki 
keandalan jaringan listrik;

• Memanfaatkan alat masak yang ramah lingkungan 
sebagai langkah sementara sampai tersedianya 
bahan bakar modern untuk memasak seperti LPG;

• Menghapuskan secara bertahap bahan bakar 
kendaraan berkualitas rendah seperti bensin RON 
88 dan diesel kandungan sulfur tinggi; dan

• Menjawab kekhawatiran mengenai biaya subsidi 
dan tingkat impor yang tinggi dengan memperbaiki 
target sasaran penerima subsidi dan bukan dengan 
melalui investasi yang secara ekonomis tidak efisien 
dengan melalui penggantinya alam seperti gas kota.

2.5 Penilaian Dampak — Trilema 
Energi

Kebijakan energi kerap melibatkan keseimbangan 
antara tiga tujuan utama yakni ketahanan energi, 
kesetaraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Kertas 
Putih ini menerapkan kerangka trilema energi untuk 
menggambarkan bagaimana kebijakan yang diusulkan 
dapat mendorong keseimbangan yang lebih baik dari 
tiga tujuan utama tersebut yang terkadang tidak sejalan. 
Exhibit 2 menjelaskan lebih lanjut secara lebih terperinci 
mengenai ketiga dimensi dalam trilema tersebut. 

Tiap kebijakan yang disajikan dalam Kertas Putih 
ini dievaluasi dalam hal bagaimana kebijakan itu 
mengubah keseimbangan tiga dimensi dalam 
trilema itu dikaitkan dengan kondisi terkini. Exhibit 3 
menjelaskan cara menafsirkan diagram trilema yang 
digunakan di sini untuk mengevaluasi kebijakan yang 
berlaku serta kebijakan yang diusulkan. Evaluasi ini 
disajikan dalam lampiran penutup. 

ExHIBIT 3: 
Exhibit 3: Contoh Cara Menafsirkan Penilaian Trilema Energi

Sangat mendukungDalam contoh ini, kebijakan tersebut:

• Sangat mendukung keberlanjutan
• Mempunyai dampak netral terhadap 

pemerataan
• Secara moderat bersifat kontraproduktif 

terhadap ketahanan

Sangat 
kontraproduktif

EkuitasKetahanan Keberlanjutan

Netral
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3. 
Pengelolaan 
Sektor Secara 
Keseluruhan

Data mengenai sektor energi terkini 
tidak dapat diandalkan karena 

begitu banyak dan seringnya revisi dan 
inkonsistensi. Hal ini mengakibatkan 
adanya hambatan dalam pembuatan 
kebijakan dan perencanaan, utamanya 
yang berkaitan dengan pemahaman 
mengenai cara menerapkan komitmen 
Niat Kontribusi Nasional (NKN)  - 
yang dalam bahasa Inggris disebut 
Nationally Determined Contributions 
(NKN) -  Indonesia yang diambil 
dari estimasi mengenai permintaan 
energi yang sangat keliru. Respons 
kebijakan yang direkomendasi adalah: 
(1) Pusdatin perlu menjadi pusat 
data untuk memberikan analisis 
dari kebijakan yang diajukan dan 
memantau kinerja sektor; dan (2) 
Memutakhirkan prakiraan BAU dan 
pengurangan emisi yang terjadi yang 
diwajibkan dalam NKN setiap tahun.

8

Foto oleh UN Women/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
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ExHIBIT 4:  
Konsumsi Energi Final - Buku Petunjuk Mengenai Energi dan Statistik Ekonomi Kementerian ESDM

Sumber:  Buku Petunjuk Mengenai Energi dan Statistik Ekonomi Kementerian ESDM, berbagai edisi.  Dalam tiap kasus, data yang ditunjukkan dalam dari 
Tabel 3.3 (Konsumsi Energi Final berdasarkan tipe).

3.1 Kondisi Terkini 

3.1.1 Ketidakandalan dan 
inkonsistensi data dalam perencanaan

Efektivitas perencanaan dan kebijakan bergantung 
pada akses terhadap data yang dapat diandalkan 
untuk memahami tren, memperkirakan dampak, serta 
memonitor kinerja. Akan tetapi, hal ini justru masih 
langka di Indonesia sekarang ini. Bahkan, perkiraan 
mengenai permintaan energi selama ini kerap direvisi 
secara besar-besaran. Sebagai contoh, seperti 
dijelaskan dalam Exhibit 4 di bawah, penyerapan 
akhir energi pada tahun 2014 yang diperkirakan dalam 
laporan 2015 Handbook of Energy and Economic 
Statistics (HEES) yang diterbitkan oleh Kementerian 
ESDM sebesar 1.293 juta barrels of oil equivalent (BOE). 
Dalam HEES tahun, angkanya menjadi 856 juta BOE 
dan menurun sebesar 34%. Jika menggunakan HEES 
tahun 2015, intensitas energi2 turun sebesar 0,9% per 
tahun antara 2010 dan 2014. Jika menggunakan HEES 
tahun 2019, angkanya turun sebesar 3,1% per tahun. 
Oleh karena itu, adalah hal yang mustahil memahami 

kinerja sesungguhnya dari sektor energi dengan data 
yang kontradiktif seperti itu.

Dampak dari kelemahan data ini terlihat dengan 
adanya inkonsistensi dalam sejumlah perencanaan 
pada sektor energi. Exhibit 5 menunjukkan perkiraan 
permintaan energi hingga tahun 2025 dalam Rencana 
Umum Energi Nasional 2015-50 (RUEN), Rencana 
Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-38 (RUKN) 
dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 
2019-28 (RUPTL). Exhibit 6 menunjukkan proyeksi yang 
sesuai bagi penambahan kapasitas energi terbarukan 
yang diwajibkan3. Hal ini terbukti dari perbedaan besar 
dalam perkiraan pemintaan dan persyaratan yang 
sesuai bagi investasi energi terbarukan. Membuat 
penilaian mengenai apakah kinerja masih di jalur yang 
benar dan apakah dukungan kebijakan lebih lanjut 
diperlukan sangat sulit dengan adanya rentangan 
yang luar dari hasil yang ditargetkan itu.

3.1.2 Target karbon yang tidak jelas

Permasalahan data juga menyebabkan ketidakjelasan 
dalam target emisi Indonesia. Menurut Niat Kontribusi 
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ExHIBIT 5:  
Perkiraan Permintaan Listrik Hingga 2025 (Rencana Alternatif)

Sumber: RUEN 2015-50, RUKN 2019-38 dan RUPTL 2019-28.
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Nasional (NKN), Indonesia telah membuat komitmen 
sebagai berikut:

•	 Tak Bersyarat (sektor energi) – mengurangi 
total emisi gas rumah kaca sebesar total 29% pada 
tahun 2030 dari tingkat Business-As-Usual (BAU).

•	 Bersyarat (sektor energi) – mengurangi total 
emisi gas rumah kaca sebesar 38% pada tahun 
2030 dari tingkat BAU.

NKN ini mengubah target-target ini ke dalam reduksi 
volume emisi dari tiap sektor. Untuk sektor energi, 
target yang dimuat dalam NKN adalah:

•	 Tidak Bersyarat (sektor energi) – mengurangi 
emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebanyak 
314 MtCO2e pada tahun 2030 dari proyeksi BAU 
sebesar 1.669 MtCO2e. Hal ini sesuai dengan reduksi 
dari emisi sektor energi jika dibandingkan dengan 
tingkat BAU sebesar 19%.

•	 Bersyarat (sektor energi) – mengurangi emisi gas 
rumah kaca dari sektor energi sebesar 398 MtCO2e 
tahun 2030 sesuai dengan reduksi sebesar 24% jika 
dibandingkan dengan tingkat BAU.

Proyeksi resmi terbaru mengenai emisi menurut 
jalur BAU adalah yang disiapkan tahun 2016 oleh 
Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di 
bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Kementerian ESDM)4. Proyeksi ini menunjukkan 
tingkat emisi yang lebih rendah pada tahun 2030 
dibandingkan dengan proyeksi menurut jalur BAU 
yang dimuat dalam NKN. Perbedaannya muncul dari:

• Nilai dasar pada tahun 2010 yang digunakan dalam 
NKN yang melampaui estimasi Kementerian ESDM 
akan emisi pada tahun yang sama sebesar 67 
MtCO2e.

• Revisi yang diturunkan dalam emisi yang diperkirakan 
pada tahun 2014 sesuai dengan revisi penyerapan 
energi final yang diperkirakan di Indonesia untuk 
menghilangkan ketersediaan bahan bakar yang 
dihitung ganda. Hal ini mengurangi emisi sebesar 5 
MtCO2e pada tahun 2014.

• Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 
melambat yang berarti melambatnya pertumbuhan 
penyerapan energi dan emisi. Jalur BAU dalam 
NKN memproyeksikan emisi dari sektor energi 
tumbuh sebesar 6,7% setiap tahun. Akan tetapi, 
estimasi terbaru pada tahun 2016 dari Pusdatin 
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memproyeksikan bahwa pertumbuhan rata-rata 
per tahun adalah 5,7%.

Gabungan dari dampak itu adalah bahwa pada tahun 
2025 emisi dari sektor energi menurut jalur BAU 
terbaru sekitar 457 MtCO2e atau 38% di bahwa emisi 
menurut jalur BAU menurut NKN. Pada tahun 2030, 
perbedaannya mencapai 671 MtCO2e atau 40% (lihat 
Exhibit 7). 

Implikasi dari hal ini adalah bahwa Indonesia dapat 
meningkatkan tingkat pertumbuhan intensitas karbon 
dan emisi dengan sangat signifikan namun masih dapat 
mencapai pengurangan absolut yang ditargetkan 
dalam NKN. Hubungan antara pertumbuhan emisi 
dan perubahan populasi, penghasilan, intensitas 
energi dan intensitas karbon disajikan dalam Identitas 
Kaya seperti di bawah ini:

Identitas Kaya5

Δ Emisi (%) = Δ Populasi (%) + Δ PDB Per Kapita (%) + 
Δ Intensitas Energi (%) + Δ Intensitas Karbon (%)

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan tumbuh 
sekitar rata-rata 1% setiap tahunnya hingga tahun 
2030. Pertumbuhan PDB per kapita diproyeksikan 

sebesar 5,4% rata-rata per tahunnya6. Intensitas energi 
diasumsikan berkurang sebesar 1% per tahun sejalan 
dengan target pada tingkat makro yang ditetapkan. 
Dengan memasukkan sejumlah input ini ke dalam 
Identitas Kaya, Indonesia akan mampu meningkatkan 
intensitas karbon sebesar 2,4% setiap tahunnya dan 
masih dapat mengurangi emisi sampai tahun 2030 
sebesar 341 MtCO2e (19%) dari perkiraan BAU dalam 
NKN. Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu 10 
tahun intensitas karbon telah meningkat sebesar 
rata-rata 0,1% per tahun7. Hal ini mengimplikasikan 
bahwa percepatan pesat pertumbuhan intensitas 
karbon akan tetap sejalan dengan target NKN. Hal ini 
jelas bukan target yang diinginkan namun merupakan 
target yang dihasilkan dari kombinasi revisi data dan 
target NKN yang diungkapkan.

3.2 Perbaikan Pengelolaan Data 
Dan Analisis Kebijakan

Sejumlah inkonsistensi dalam perencanaan yang 
berbeda yang dipublikasikan serta seringnya revisi 
data secara besar-besaran seperti yang ditunjukkan 
di atas semakin menunjukkan kelemahan dari 

ExHIBIT 6: 
Tambahan Kapasitas Energi Terbarukan Secara Kumulatif (Rencana Alternatif)
 

Sumber: RUEN 2015-50, RUKN 2019-38 dan RUPTL 2019-28.
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ExHIBIT 7:
Perkiraan Jalur Emisi BAU di Indonesia
  

Sumber: NDC (2016), ESDM (2016) dan BP Statistical Review (2019).
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pengaturan yang ada dalam pengawasan sektor dan 
analisis. Pada gilirannya, kondisi ini akan menghambat 
perkembangan kebijakan ekonomi di masa depan, 
penetapan target yang tepat, serta pengawasan 
kinerja dalam mencapai target-target dimaksud.

Untuk mengatasi hal ini, sejumlah langkah penting 
berikut ini perlu dilakukan:

• Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin) perlu 
diberi tugas untuk mengkonsolidasikan dan 
menjamin konsistensi semua data dari sektor 
energi yang disiapkan oleh institusi negara dan 

perusahaan, serta mempublikasikannya di sebuah 
situs web yang terpusat. Hal ini tidak menghalangi 
badan ini mempublikasikan statistik mereka sendiri 
- namun harus dikonfirmasi dengan Pusdatin 
terlebih dahulu. Perbedaan serta inkonsistensi apa 
pun harus diidentifikasi dan diatasi.

• Pusdatin perlu juga diberi tugas untuk melakukan 
peninjauan dan memberi saran mengenai dampak 
kebijakan sektor energi yang diajukan dalam hal 
hasil yang diharapkan, terkait dengan tujuan 
dan sasaran sektor ini secara keseluruhan, serta 
konsistensi mereka dengan kebijakan yang ada. 
Melalui langkah ini, kebijakan yang tidak efektif dan 

Foto oleh Hermitianta Prasetya Putra/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Laporan sebenarnyaPusdatin – BAU
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Penilaian Independen Sektor Infrastruktur Energi Indonesia



Pengelolaan Sektor Secara Keseluruhan

kontradiktif dapat diidentifikasi sedini mungkin dan 
penyesuaian berikutnya dapat dibuat.

• Dengan dua fungsi ini, setiap tahun Pusdatin perlu 
mempublikasikan laporan perkembangan dalam 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan utama dan 
capaian target, serta rencana untuk memungkinkan 
adanya pemantauan kinerja oleh pemangku 
kepentingan dan identifikasi oleh pemerintah 
terkait hal-hal yang perlu diperbaiki.

Memberikan peran melakukan analisis kebijakan 
kepada Pusdatin tidak berarti bahwa Pusdatin juga 
membuat kebijakan. Perannya hanya sekadar memberi 
saran untuk memperbaiki informasi yang ada bagi 
pembuat kebijakan, dan pada gilirannya, memperbaiki 
kualitas pembuatan kebijakan secara keseluruhan. 
Ini adalah peran yang sama seperti peran badan 
yang bertanggungjawab atas anggaran dan fiskal di 
beberapa negara, tetapi bedanya ini ada dalam sektor 
energi. Di Indonesia, badan ini disebut Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) yang fungsinya mencakup analisis 
kebijakan sektor keuangan dan fiskal, mengawasi, 
serta mengevaluasi pelaksanaannya. 

Karena Pusdatin adalah badan dalam lingkungan 
Kementerian ESDM, maka tidak tepat bagi Pusdatin 
untuk secara terang-terangan melenceng dari 
kebijakan Kementerian ESDM atau mengkritik 
kebijakan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, saran 
dan analisis akhir harus diberikan secara internal. 
Akan tetapi, hal ini tidak boleh menghalangi Pusdatin 
untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan 
sebagai bagian dari proses analisis kebijakan, untuk 
mengumumkan kesimpulan dan rekomendasi akhir. 
Di kemudian hari, ketika sebuah badan pengatur 
ketenagalistrikan yang mandiri sudah didirikan, badan 
ini mungkin juga dapat melakukan sejumlah tinjauan 
dan bertanggungjawab dalam hal memberi nasihat 
yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan dan 
dapat mempublikasikan kesimpulannya.
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3.3 Penetapan Target Karbon 
Yang Berarti

Berdasarkan tren terkini, mengingat revisi data yang 
ada serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
Indonesia akan dengan mudah melampaui reduksi 
emisi yang ditargetkan di sektor energi dalam NKN 
tanpa adanya perubahan dalam kebijakan yang ada. 
Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa target NKN 
tidak lagi berguna sebagai panduan pembuatan 
kebijakan dan perencanaan dalam sektor ini. 

Oleh karena itu, secara otomatis kebijakan dan 
perencanaan kini mempertimbangkan ukuran input 
seperti saham 23% yang sering disebut-sebut untuk 
produksi energi terbarukan tahun 2025, dan bukan 
ukuran output, seperti volume pengurangan emisi. 
Ini adalah pendekatan yang tidak efisien karena tidak 
mampu menentukan cara yang paling hemat dalam 
mengurangi emisi dan tingkat pengurangan emisi 
yang dapat dicapai dengan biaya yang terjangkau. 
Secara khusus, hal ini justru cenderung mempertajam 
kecondongan yang ada dalam sektor energi yang 
bertentangan dengan upaya menekan permintaan 
energi dan pemanfaatan energi dengan lebih efisien. 
Jika permintaan energi sudah di bawah tingkat yang 
diasumsikan dalam kasus BAU NKN, hal ini akan 
memperlemah pendapat tentang perlunya langkah 
efisiensi lebih lanjut. 

Untuk mengatasi hal ini, kebijakan yang direkomendasikan 
adalah dengan memutakhirkan perkiraan BAU tahunan 
untuk memperlihatkan dampak revisi yang mendasari 
penyediaan sektor energi, permintaan energi, dan data 
emisi energi. Target yang tidak bersyarat ini akan tetap, 
yakni mengurangi emisi pada tahun 2030 menjadi 
19% di bawah tingkat. Akan tetapi, hal ini dimaknai 
sebagai pengurangan emisi absolut (dalam ton karbon 
dioksida) dan oleh karena itu menjadi perencanaan 
energi yang akan dihitung ulang setiap tahunnya dengan 
menggunakan perkiraan BAU terbaru.

Penilaian Independen Sektor Infrastruktur Energi Indonesia
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4. 
Energi 
Primer
Indonesia adalah produsen utama baru bara 

dan gas alam. Akan tetapi, kebijakan yang ada 
mengenai penetapan harga dari kedua bahan 
bakar ini menyebabkan distorsi yang berdampak 
terhadap penggunaan kedua komoditas ini. 
Pemerintah telah menetapkan harga tetap 
batubara yang harus dibayar PLN. Hal ini 
mengakibatkan adanya preferensi terhadap 
batubara dalam pengambilan keputusan 
investasi PLN. Penerima manfaat terbesar dari 
kebijakan ini justru pelanggan listrik berskala 
besar. Pemerintah juga mengalokasikan 
pasokan gas bumi berdasarkan administrasi, 
mengalokasikan gas dengan harga paling murah 
bagi penggunaan yang paling disukai daripada 
untuk penggunaan yang paling bernilai secara 
ekonomis. Sementara it, ada kekhawatiran 
bahwa banyak komunitas yang berdampak oleh 
pertambangan, transportasi dan pembakaran 
batubara tidak dapat manfaat langsung 
dari kegiatan ini. Tindakan kebijakan yang 
disarankan adalah: (1) memungut retribusi dari 
ekspor batubara dan menggunakan hasilnya 
untuk mendanai subsidi yang ditargetkan; (2) 
secara bertahap memberlakukan harga rata-rata 
tertimbang tunggal kepada semua pengguna 
gas; dan (3) memastikan masyarakat yang 
paling dirugikan oleh eksploitasi bahan bakar 
fosil dikompensasikan secara langsung untuk 
dampaknya.

14
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4.1 Kondisi Terkini
Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi 548.6 
juta ton (mt) batubara8, 429 mt di antaranya untuk 
pasar ekspor9. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai 
salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. 
Selain mengharuskan perusahaan tambang untuk 
mengalokasikan sebagian dari produksinya (kini 
sebesar 25%) untuk pasar domestik, pemerintah juga 
telah menetapkan harga batubara bagi PLN dalam 
harga patokan sebesar US$70 per ton. Para konsumen 
listrik skala besar menerima manfaat paling banyak 
dari pengendalian harga ini. Keadaan ini adalah 
kemunduran dalam penyaluran subsidi. Terlebih, 
PLN merencanakan ekspansi kapasitas produksi 
berdasarkan harga yang artifisial yang bergantung 
pada harga batubara dalam beberapa dekade ke 
depan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomis 
batubara di masa depan bagi negara.

Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi 73 miliar 
meter cubik (Bcm) gas alam dan 39 Bcm di antaranya 
adalah untuk penyerapan domestik10. Kondisi ini 
membuat Indonesia menjadi salah satu dari 10 
eksportir gas alam terbesar di dunia. Akan tetapi, 
produksi gas mengalami stagnasi: konsumsi domestik 
tidak naik sejak tahun 2012, sementara ekspor gas kian 
menyusut.

Harga gas rata-rata di Indonesia tampak bersaing 
dengan harga gas di negara tetangga. Akan tetapi, 
penetapan harga gas untuk konsumen tertentu 
memiliki kompleksitas dan tidak transparan. Harga 
dinegosiasikan atas dasar dari ladang ke ladang antara 
pembeli dan penjual, namun ada sejumlah pembatasan 
mengenai harga yang dapat diberlakukan.

Ada juga intervensi pemerintah dengan 
mengalokasikan gas bagi konsumen tertentu dari 
ladang tertentu yang memungkinkan gas dengan 
harga rendah ditujukan untuk tujuan yang diinginkan, 
seperti produksi pupuk. Hal ini berarti adanya subsidi 
terselubung bagi para konsumen itu. Kondisi ini juga 
menciptakan ketergantungan sejumlah konsumen 
terhadap gas murah yang tidak dapat tersedia secara 
berkelanjutan dalam jangka panjang, sedangkan 
pengguna gas di industri lainnya dan untuk pembangkit 
listrik membelinya dengan harga lebih tinggi. Selain 
itu, kondisi ini juga akan membuat permintaan gas 
lebih tinggi daripada persediaan gas dengan harga 
yang murah dan cenderung akan menghambat 
investasi dalam bidang eksplorasi dan pengembangan 
di sektor hulu. 

Sementara itu, ekstraksi, pengangkutan dan 
pemanfaatan bahan bakar dapat memberi manfaat 
dan sekaligus merugikan masyarakat setempat di 
area tempat diselenggarakannya semua kegiatan 
itu. Dampak gabungan ini bagi masyarakat setempat 

tercermin dalam survei yang dilakukan terhadap 
masyarakat yang tinggal dekat dengan pembangkit 
listrik tenaga batubara. Mereka mengungkapkan 
perasaan yang campur aduk mengenai kehadiran 
pembangkit listrik. Lebih dari 70% responden 
menyatakan bahwa pembangkit itu telah membuka 
kesempatan ekonomi, namun hampir 60% 
mengatakan bahwa pembangkit itu membawa 
dampak buruk bagi kesehatan, dan sekitar 50% 
responden mengatakan pembangkit itu membawa 
dampak buruk bagi lingkungan.

Indonesia memiliki mekanisme untuk mengalihkan 
porsi dana yang diterima Pemerintah Pusat dari 
eksplorasi sumber daya alam untuk provinsi-provinsi 
dan kabupaten tempat diselenggarakannya eksplorasi 
sumber daya alam itu. Mekanisme ini disebut Dana 
Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Akan 
tetapi, belum ada mekanisme yang menjamin bahwa 
pendanaan melalui mekanisme ini dapat memberi 
manfaat langsung bagi masyarakat yang terkena 
dampak dari kegiatan eksplorasi sumber daya alam 
itu. Selain itu, mekanisme ini hanya mendistribusikan 
kembali pendapatan pemerintah yang diperoleh dari 
produksi sumber daya alam, dan tidak memberikan 
kompensasi untuk dampak buruk transportasi atau 
pemanfaatan dari sumber daya alam seperti batubara.

4.2 Penggantian Harga Tetap 
Batubara Bagi PLN

Tujuan jangka pendek dari penetapan harga tertinggi 
batubara untuk penyerapan oleh PLN adalah 
menurunkan harga listrik. Akan tetapi, kebijakan 
ini justru akan mendorong PLN semakin banyak 
menggunakan batubara jika harga batubara ditetapkan 
dengan harga keekonomian, dan juga mendorong 
PLN tetap menggunakan pembangkit listrik tenaga 
batubara dalam beberapa dekade ke depan. Keadaan 
ini akan paling menguntungkan pelanggan listrik skala 
besar.

Alternatif lainnya adalah dengan membuat mekanisme 
yang sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menerapkan pajak ekspor 
kelapa sawit dan memanfaatkan dana yang diperoleh 
untuk sejumlah inisiatif dalam upaya mendukung 
industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Mekanisme 
serupa dapat diterapkan untuk batu-bara agar lebih 
dapat mencerminkan harga ekonomis dan manfaat 
penggunaan batubara, seraya mengarahkan hasil 
pajak untuk subsidi konsumen listrik yang lebih tepat.

Melalui mekanisme ini, PLN akan membayar dengan 
harga pasar untuk baru bara yang diserap. PLN akan 
mendasarkan perencanaan ekspansi produksi listrik 
berdasarkan perkiraan harga batubara ke depan 
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dan bukan berdasarkan harga yang secara artifisial 
dibuat pemerintah. Jika mekanisme penyesuaian tarif 
diluncurkan kembali, perubahan harga bahan bakar 
akan langsung terasa oleh konsumen. Ekspor batubara 
akan dikenai pajak yang digunakan untuk membiayai 
subsidi bagi kelompok sasaran penerima subsidi listrik. 

Mekanisme ini akan mendorong keberlangsungan 
dengan menghilangkan insentif bagi PLN untuk 
menggunakan batubara dan mengharuskan PLN 
menerima harga pasar global. Hal ini juga akan 
meningkatkan pemerataan dengan cara menyediakan 
dana bagi penerima subsidi yang lebih tepat sasaran. 
Pada akhirnya, hal ini juga akan memperkuat 
ketahanan dengan memaksa PLN menghadapi kondisi 
pasar global dan membuat rencana masa depan yang 
penuh ketidakpastian dan potensi ketidakstabilan 
harga batubara.

4.3 Transisi Menuju Harga Rata-
Rata Tertimbang Tunggal Untuk Gas

Diusulkan secara bertahap beralih dari mekanisme 
campuran penetapan harga gas berdasarkan jenis 
pembeli menjadi mekanisme harga gas rata-rata 
dengan satu pertimbangan untuk semua konsumen 
(yakni, sebuah harga “pool”). Ini dapat:

• Mengurangi risiko “mengunci” harga rendah yang 
tidak berkesinambungan yang di masa depan yang 
harus ditutupi oleh subsidi anggaran. Jika harga 
gas menutupi biaya rata-rata pembelian, maka 
pada dasarnya harga-harga itu tetap berkelanjutan 
tanpa perlu adanya subsidi. 

• Memungkinkan harga gas dari ladang-ladang baru 
bisa di pasang lebih tinggi sehingga ada kenaikkan 
harga sedikit bagi semua pengguna, alih-alih 
menaikkan harga bagi sekelompok kecil pengguna 
dalam jumlah yang banyak. Hal ini akan mengurangi 
hambatan dalam upaya meningkatkan eksplorasi, 

pembangunan, serta peningkatan penjualan di 
pasar domestik.

• Mengurangi permintaan dari penggunaan dengan 
“nilai tambah yang rendah” di mana konsumsi 
gas hanya memungkinkan dengan harga di bawah 
pasar. Dalam jangka panjang, ini akan mengarah 
pada alokasi pasokan gas yang lebih efisien.

Sebuah agregator tunggal akan membeli gas 
berdasarkan kontrak-kontrak baru dan penjualan 
kembali kepada WAP ditambah biaya infrastruktur 
dan margin perdagangan. Untuk alasan praktis, 
agregator besar kemungkinan akan perlu menjadi 
bagian dari Pertagas/PGN dikarenakan dominasi 
pasar perusahaan ini dan perannya sebagai pihak 
lawan dari perjanjian pembelian dan penjualan gas. 
Agregator akan dibentuk sebagai anak perusahaan 
yang secara hukum terpisah tapi sepenuhnya dimiliki 
guna memungkinkan “ring fencing” dari rekening 
perusahaan dan memudahkan memonitor kinerjanya. 

Kontrak gas yang ada akan tetap berlaku; akan tetapi, 
ketika kontrak-kontrak ini habis masa berlakunya, 
kontrak pengganti akan ditandatangani dengan 
agregator. Pelanggan Pertagas dan PGN yang ada 
akan secara bertahap dialihkan kepada WAP dari 
harga kontrak sekarang dan periode transisi ini 
memungkinkan pelanggan yang kini menerima gas 
pada harga di bawah rata-rata dapat menyesuaikan 
dengan perubahan.

Subsidi yang disediakan melalui penetapan harga gas 
saat ini, seperti untuk produksi pupuk dan gas kota 
untuk rumah tangga, perlu dihapus secara bertahap 
atau diganti dengan subsidi langsung dari anggaran 
negara untuk konsumen ini. Seperti reformasi subsidi 
lainnya. hal ini umumnya dimaksudkan sebagai cara 
untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan 
subsidi dan pengawasan subsidi. Terdapat potensi 
manfaat pengimbang dari harga gas yang lebih rendah 
kepada listrik, termasuk subsidi listrik yang lebih 
rendah dan peningkatan akses bagi pelanggan industri 
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ke pasokan gas dengan harga kompetitif, mengurangi 
kebutuhan mereka terhadap dukungan dan subsidi 
tidak langsung.

4.4 Kompensasi Bagi Masyarakat 
Yang Terdampak

Demi terciptanya pemerataan, masyarakat yang 
terkena dampak negatif dari produksi, pengiriman 
dan pemanfaatan bahan bakar di dalam negeri perlu 
diberi kompensasi. Kompensasi ini lebih dari sekadar 
kompensasi awal untuk tanah yang digunakan atau 
mata pencaharian yang hilang, tetapi juga mencakup 
dampak yang muncul dari beroperasinya fasilitas-
fasilitas ini. 

Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dekat 
pembangkit listrik tenaga batubara menerima 
dampak buruk dari pemanfaatan batubara tetapi 
tidak mendapatkan kompensasi dari pendapatan 
sumber daya atau penjualan listrik. Hal ini dapat 
meningkatkan pertentangan terhadap keberadaan 
pembangkit dan dapat menunda perkembangannya, 
bahkan jika secara ekonomi dibutuhkan. Sebuah survei 
terhadap rumah tangga di sekitar dua pembangkit 
listrik tenaga batubara (satu di Banten dan lainnya di 
Jawa Timur) mengungkapkan perasaan campur aduk 
tentang pembangkit itu: lebih dari 70% responden 
mengatakan itu menciptakan peluang ekonomi, tetapi 
hampir 60% mengatakan hal itu membawa dampak 
buruk pada kesehatan dan sekitar 50% mengatakan 
hal membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Thailand menawarkan contoh mekanisme yang dapat 
digunakan untuk memberi kompensasi bagi masyarakat 
yang terkena dampak. Negara ini membentuk 
Power Development Fund (PDF) yang antara lain 
mendanai aktivitas masyarakat yang terkena dampak 
beroperasinya pembangkit listrik. Hal ini ditentukan 
melalui survei mengenai keadaan di masyarakat dan 
dengan konsultasi dengan komite masyarakat yang 

sebagian besar berasal dari masyarakat itu sendiri. 
Mekanisme serupa dapat diterapkan di Indonesia 
untuk mengatasi dampak negatif dari ekstraksi dan 
distribusi bahan bakar serta produksi listrik, yang 
dimulai dari batubara. Pembangkit listrik dapat 
dikenai biaya sesuai dengan emisi non-karbon dioksida 
(misalnya sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikulat, 
dan polutan udara berbahaya lainnya) yang diproduksi 
setiap tahun. Pengangkut batubara dapat dikenai 
biaya berdasarkan jumlah bahan bakar yang mereka 
kirim melalui lokasi tertentu setiap tahun. Adapun 
penambang dapat dikenai biaya berdasarkan total 
luas konsesi mereka yang digunakan. Organisasi 
komite dan distribusi dana akan berada di tingkat desa 
yang terdampak dan kelayakan desa ditentukan oleh 
kedekatannya dengan lokasi produksi, transportasi 
atau pemanfaatan.

Mengingat sifatnya perizinan untuk tambang batubara 
yang terkotak-kotak, sulit untuk menentukan jumlah 
pasti dari perusahaan penambangan batubara dan 
konsesi yang beroperasi. Diasumsikan di sini bahwa 
ada sekitar 300 perusahaan tambang batubara di 
Indonesia yang mengoperasikan sekitar 1,300 konsesi. 
Juga diasumsikan ada sekitar 200 pembangkit listrik 
tenaga batubara di seluruh Tanah Air. Transportasi 
tidak dipertimbangkan saat ini. Jika masing-masing 
pembangkit listrik tenaga batubara dan konsesi 
penambangan batubara memenuhi syarat untuk 
mendanai setengah dari yang disediakan di Thailand 
oleh PDF untuk setiap wilayah yang memenuhi syarat 
(sekitar Rp 1,8 miliar per wilayah, yang mungkin dapat 
mencakup beberapa desa), maka total biaya akan 
menjadi Rp 2,7 triliun (USD 191 juta) per tahun. Ini 
sebanding dengan alokasi dana desa rata-rata tahunan 
sekitar Rp 1 miliar per desa

Dalam hal pemerintah tidak ingin mendanai semua ini 
dari APBN dan dengan asumsi produksi batubara 450 
juta ton per tahun dan pembangkit berbahan bakar 
batubara menghasilkan listrik 150 TWh, jumlah ini 
dapat dipulihkan melalui retribusi sekitar Rp 5/kWh 
pada listrik dan Rp 4.300/ton batubara yang diproduksi.

17Penilaian Independen Sektor Infrastruktur Energi Indonesia
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5. 
Listrik

PLN telah membuat kemajuan 
besar dalam beberapa tahun 

terakhir ini dengan menambah 
cadangan listrik, menyederhanakan 
proses penyambungan listrik, serta 
memperoleh modal di pasar keuangan 
global. Akan tetapi, Indonesia 
belum berhasil memenuhi target 
energi terbarukan. Subsidi listrik 
membengkak, akses dan keandalan 
energi masih timpang antar daerah, 
kelemahan dalam perencanaan 
sistem menciptakan kapasitas yang 
berlebih dan meningkatnya biaya 
penyediaan listrik masih terjadi, dan 
posisi keuangan PLN masih belum 
sehat. Langkah-langkah kebijakan 
yang direkomendasikan adalah: (1) 
memperkuat pengawasan peraturan 
dengan penekanan pada transparansi 
dan partisipasi; (2) restrukturisasi PLN 
untuk meningkatkan transparansi 
dan	mengurangi	konfl	 ik	kepentingan;	
(3) menghilangkan hambatan untuk 
ekspansi energi terbarukan; (4) 
peraturan pelaksanaan membuka 
pasokan off -grid untuk entitas non-
PLN; dan (5) meningkatkan penargetan 
subsidi sambil memulihkan mekanisme 
penyesuaian tarif. 
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5.1 Kondisi Terkini
Total penyerapan listrik di Indonesia pada tahun 
2018 sebesar 271 terawatt-jam (TWh). Adapun 235 
TWh di antaranya diserap oleh pelanggan PLN, 
sementara sisanya sebesar 36 TWh digunakan oleh 
swa-pembangkit dan konsumen pembangkit listrik 
swasta (private power utilities, PPU). Dari segi kapasitas 
nameplate terpasang, PLN dan anak perusahaannya 
menghasilkan tenaga listrik sebesar 40.815 megawatt 
(MW), listrik yang dijual pembangkit listrik mandiri 
(independent power producers, IPP) kepada PLN sebesar 
15.023 MW, swa-pembangkit sebesar 5.459 MW dan 
PPU sebesar 3.582 MW11. Dengan adanya dominasi 
PLN, kebijakan yang diajukan di sini berfokus pada 
persediaan listrik dari PLN.

Sektor ketenagalistrikan di Indonesia telah menorehkan 
kemajuan yang luar biasa dalam beberapa area kunci:

• Dalam kurun waktu 10 tahun dari 2009 hingga 
2018, PLN menyediakan listrik bagi hampir 32 
juta pelanggan baru. Pada akhir tahun 2019, 
PLN memiliki 71,9 juta pelanggan baru. Hal ini 
menjadikan PLN sebagai salah satu perusahaan 
penyedia listrik terbesar di dunia. Rasio elektrifikasi 
dalam periode ini meningkat dari 66,3% hingga 
98,3%12;

• Dari tahun 2014 hingga 2019, posisi Indonesia naik 
dari 101 menjadi 33 di antara 190 negara dalam 
hal kemudahan memperoleh tenaga listrik seperti 
dilaporkan Bank Dunia laporan Ease of Doing 
Business13;

• PLN telah menembus pasar modal internasional 
untuk membiayai keperluannya dan juga 
memperoleh penilaian investment grade yang sama 
seperti sovereign rating Indonesia.

Akan tetapi, perubahan yang kerap terjadi dalam arah 
kebijakan menimbulkan ketidakpastian peraturan 
dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Misalnya, 
dalam kurun waktu 11 tahun telah ada 8 peraturan 
yang berbeda mengenai penetapan harga gas 
bumi14. Karena pengembangan gas bumi lazimnya 
memerlukan 5 hingga 7 tahun, adalah mengejutkan 
bahwa sektor ini telah membuat pencapaian yang 
sedemikian rupa. Di balik ketidakstabilan peraturan 
dan kebijakan ini, ada sejumlah tantangan khusus: 

i. Perencanaan yang tidak realistis mengakibatkan 
margin cadangan yang berlebih dan biaya yang 
lebih tinggi;

ii. Keandalan persediaan yang buruk di sejumlah 
daerah;

iii. Ketidakmampuan memenuhi target energi 

terbarukan dan ketergantungan yang terus 
menerus terhadap batubara;

iv.  Pembayaran subsidi yang meningkat kepada PLN;

v. Rumah tangga yang belum memiliki listrik yang 
masih cukup banyak; dan 

vi. Pendapatan PLN tidak cukup untuk menjaga kondisi 
keuangan jangka panjang.

Masalah-masalah ini dibahas lebih jauh secara 
terperinci di bawah ini.

5.1.1 Perencanaan yang tidak realistis 
dan margin cadangan yang berlebih

PLN telah menunjukkan ketidakmampuan yang 
serius dalam mencapai rencana ekspansi kapasitas 
transmisi dan produksi listrik seperti yang disajikan 
dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL). Penyebab utama dari kesenjangan antara 
rencana dan realitas ini ada dua: (I) perkiraan beban 
yang tidak realistis dan tinggi yang menimbulkan 
perencanaan kapasitas tambahan yang sebetulnya 
tidak diperlukan, dan (ii) proyek transmisi dan 
produksi listrik menghadapi keterlambatan yang 
tidak dipertimbangkan ketika membuat perencanaan 
projek. Kurangnya transparansi dalam proses ini 
menghalangi identifikasi dari sumber input yang tidak 
realistis, namun tanggung jawab tetap berada di 
Kementerian ESDM yang mengesahkan RUPTL itu. 

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis 
mengakibatkan perkiraan beban yang disiapkan 
pada tahun 2015 pada tahun 2018 melampaui beban 
sesungguhnya sebesar 21%. Karena waktu yang 
panjang yang diperlukan dalam pengembangan 
pembangkit, PLN mulai berkomitmen membangun 
pembangkit baru jauh-jauh hari. Hal ini menyebabkan 
kapasitas berlebih saat ini. Perkiraan biaya tambahan 
dari pengembangan kapasitas baru yang terlalu dini 
sebesar USD 1,4 miliar atau Rp19,5 triliun.

5.1.2 Kualitas ketersediaan yang tidak 
memadai dan tidak merata

PLN menjalankan dan Kementerian ESDM menyetujui 
kriteria keandalan perencanaan listrik sepanjang 24 
jam dalam satu tahun. Akan tetapi, ada sejumlah 
daerah yang masih mengalami gangguan listrik 
(dihitung berdasarkan Indeks Durasi Interupsi Rata-
rata Sistem atau SAIDI) yang melampaui 36 jam 
per tahun (Exhibit 8). Area kerja PLN yang meliputi 
Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) 
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mengalami pemadaman listrik rata-rata selama 74 
jam bagi setiap pelanggan pada tahun 2018. Sebagai 
perbandingan, di Jakarta hanya 2,6 jam pada tahun 
yang sama. 

Kementerian ESDM telah mengeluarkan peraturan 
yang mewajibkan PLN menetapkan standar kualitas 
pada awal tahun dan memberi kompensasi yang sudah 
ditentukan bagi pelanggan jika PLN tidak mampu 
memenuhi standar ini. Walaupun mekanisme ini 
memungkinkan akuntabilitas ex-post terhadap kinerja 
PLN, tinjauan kriteria keandalan ex-ante yang nyata 
yang dilakukan Kementerian ESDM untuk memandu 
perencanaan investasi PLN tidak dilakukan. Selain 
itu, juga tidak ada juga kepastian PLN akan menerima 
pendapatan yang cukup untuk membiayai langkah-
langkah yang diperlukan guna memenuhi tingkat 
keandalan yang diinginkan. 

5.1.3 Serapan energi terbaru 
yang terhambat dan peningkatan 
ketergantungan terhadap batubara

Panas bumi dan air adalah sumber utama energi 
terbarukan masa kini. Hal ini memang seperti yang 
sudah direncanakan sebelumnya. Dalam kurun waktu 
lima tahun, Indonesia telah menambah kapasitas 
tenaga air sebesar 171 MW rata-rata per tahun dan 

tenaga panas bumi sebesar 134 MW rata-rata per 
tahun. Untuk mencapai target akhir tahun 2025 seperti 
yang tercantum dalam RUPTL 2019-2028, laju ini perlu 
ditingkatkan lebih dari lima kali. PLN merencanakan 
peningkatan sebesar 34% (hampir 4.300 MW) dalam 
kapasitas energi terbarukan antara tahun 2024-2025. 

Rencana yang tidak realistis ini menunjukkan 
kecenderungan negatif terhadap energi terbarukan 
karena kekhawatiran bahwa langkah ini akan 
menambah biaya PLN tanpa adanya kompensasi 
dalam bentuk pendapatan tarif listrik. Sementara 
itu, PLN terus merencanakan peningkatan kapasitas 
pembangkit batubara secara signifi kan, seperti yang 
ditunjukkan dalam Exhibit 9. Pada tahun 2011, porsi 
batubara dari total produksi energi dalam sistem 
PLN adalah 44%, 63% pada 2019 dan 54% pada 2028. 
Total kapasitas pembangkit batu-bara meningkat 
dari 14,8 GW pada 2011 menjadi 28.0 GW pada 2019 
dan direncanakan mencapai 47,8 GW pada 2028. IPP 
dengan memanfaatkan batubara ditetapkan dalam 
PPA selama 30 tahun.

Kesadaran publik akan tenaga batubara dan tenaga 
terbarukan pada umumnya masih rendah. Hanya 15% 
yang menyadari akan energi terbarukan dan hanya 
11% yang menyadari akan energi dari pembangkit 
batubara. Akan tetapi, di antara mereka yang melek 
teknologi, 91% merasa bahwa energi terbarukan 
adalah hal yang baik dibandingkan 58% yang merasa 

ExHIBIT 8: 
SAIDI Yang Dilaporkan PLN Berdasarkan Daerah, 2018

SAIDI [jam/tahun]
< 6 Sangat memuaskan
6 - 12 Memuaskan
12 - 24 Cukup Memuaskan
24 - 36 Tidak Memuaskan
> 36 Sangat Tidak Memuaskan Sumber: Diproses berdasarkan Statistik PLN 2018
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Listrik

energi dari batubara adalah hal yang baik. Akan tetapi, 
hanya 19% masyarakat yang bersedia membayar lebih 
untuk listrik untuk mendorong penggunaan energi 
terbarukan.

5.1.4 Subsidi listrik

Subsidi listrik mencapai puncaknya sebesar Rp. 101,2 
triliun pada tahun 2013, atau 8,8% dari total belanja 
negara. Pada tahun 2014, jenis pelanggan yang 
berhak mendapat subsidi dikurangi dan mekanisme 
penyesuaian otomatis diperkenalkan kembali, dengan 
mempertimbangkan tarif listrik dengan Harga Minyak 
Mentah Indonesia (ICP), kurs, dan infl asi. Tahun 2017, 
subsidi dipangkas menjadi Rp. 45,7 triliun. Akan tetapi, 
sejak saat itu, pemerintah menghentikan mekanisme 
penyesuaian dan subsidi meningkat menjadi Rp. 54,8 
triliun seperti yang dianggarkan untuk tahun 2020. 

Semua pelanggan rumah dengan kapasitas 450 
VA menerima tarif dengan subsidi tinggi. Akan 
tetapi, hal ini tampaknya tidak tepat sasaran. 
Exhibit 10 menunjukkan bahwa 76,3% pelanggan 
dengan kapasitas R-1 450 VA, yakni sebanyak 17,7 
juga pelanggan, merupakan konsumen dengan 
pengeluaran dalam decile ketiga hingga kesepuluh. 
Dengan asumsi bahwa hanya konsumen dalam decile 
pengeluaran paling rendah yang harus disubsidi, 

maka PLN melewatkan pemasukan kurang lebih 
Rp 19,7 triliun15. Survei pendapat mendukung 
pandangan bahwa subsidi tidak tepat sasaran karena 
80% rumah tangga mempertimbangkan bahwa tidak 
lebih dari setengah subsidi pemerintah saat ini untuk 
energi dan penggunaan lainnya mencapai target yang 
diharapkan.
 

5.1.5 Pencapaian akses universal

Pemerintah telah melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang bertujuan mendukung tercapainya 
akses universal. Dan bersama dengan PLN, pemerintah 
juga telah membuat kemajuan positif untuk mencapai 
target ini. Akan tetapi, pada akhir tahun 2018, sekitar 2,3 
juta rumah tangga masih tidak dapat menikmati listrik 
atau hanya memiliki listrik yang terbatas, misalnya 
sistem tenaga surya rumah. Exhibit 11 menunjukkan 
distribusi rumah tangga berdasarkan provinsi tanpa 
aliran listrik dari PLN. Mereka adalah rumah tangga 
tanpa listrik yang disediakan PLN. Provinsi NTT dan 
Papua tercatat memiliki jumlah rumah tangga tanpa 
aliran listrik paling tinggi, atau sepertiga dari rumah 
tangga yang belum dialiri listrik di seluruh Tanah Air. 

Seperti di negara lain, menutupi kesenjangan 
persentase rumah tangga paling terakhir ini 
merupakan tantangan yang paling sulit dan mahal. 

ExHIBIT 9: 
Perpaduan Produksi Listrik PLN Berdasarkan Sumber Produksi Energi
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Menghubungkan rumah tangga ini kepada grid bisa 
jauh lebih mahal dibandingkan dengan opsi lain 
seperti mini grid terbarukan atau hibrid grid, yang 
sulit disediakan oleh PLN. Juga diperkirakan bahwa 
sekitar 721.000 pelanggan tidak mampu membayar 
listrik kepada PLN16. Pemerintah pusat menghentikan 
subsidi pemasangan listrik pada 2016 dan justru 
meminta pemerintah daerah untuk mensubsidi 
biaya pemasangan listirk untuk rumah tangga 
berpenghasilan rendah. ESDM meminta PLN melalui 
program CSR-nya untuk mendanai 45.000 koneksi, 
BUMN lainnya untuk mendanai 13.139 koneksi, 
pemerintah provinsi mendanai 23.259 koneksi, dan 
CSR dari perusahaan sektor swasta yang beroperasi 
di sektor energi dan mineral untuk mendanai 639.610 
koneksi pada akhir 201917.

5.1.6 Kecukupan pendapatan PLN

Seperti yang ditunjukkan dalam Exhibit 12, tarif listrik 
di Indonesia adalah salah satu yang terendah di Asia 
Tenggara sekarang ini. Akan tetapi, hal ini tidak berarti 
bahwa PLN beroperasi dengan efisiensi maksimum 
atau lebih efisien daripada perusahaan serupa di 
negara-negara tetangga. Tarif listrik di Indonesia 

ditetapkan di bawah biaya sesungguhnya melalui 
gabungan subsidi yang terbuka dan tersembunyi.

Seperti ditunjukkan dalam Exhibit 13, tarif listrik telah 
secara konsisten berada di bawah biaya operasional. 
Perbedaan tarif disubsidi oleh pemerintah (walaupun 
besar subsidi kian hari kian menurun). Bahkan dengan 
subsidi ini, PLN telah gagal memperoleh laba yang 
memadai dari aset-asetnya dalam beberapa tahun 
belakangan ini. Dengan asumsi bahwa PLN seharusnya 
mendapatkan laba yang paling tidak sebanding 
dengan pinjaman dari pemerintah (kini berada pada 
7,8% untuk surat utang sovreign bertenor 10 tahun), 
maka tarif rata-rata akan harus naik menjadi USD 0,12/
kWh untuk sepenuhnya menutupi biaya tanpa subsidi. 
Hal ini akan menaikkan tarif di atas rata-rata tarif di 
Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

5.2 Penguatan Regulasi
Pengaturan peraturan yang berlaku lemah 
dan merupakan penyebab utama dari masalah 
yang mengancam sektor listrik. Keamanan 
telah dikompromikan oleh biaya pasokan yang 
lebih tinggi akibat perkiraan beban yang tidak 

ExHIBIT 10: 
Porsi Pelanggan dengan Koneksi 450 VA Berdasarkan Decile Pengeluaran
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Listrik

realistis. Berkelanjutan telah dikompromikan oleh 
ketergantungan pada batubara. Dan kesetaraan 
dikompromikan oleh ketimpangan antar daerah yang 
terus-menerus dalam akses dan keandalan listrik. 
Ditemukan juga minimnya penilaian yang ketat dari 
persyaratan pendapatan dan biaya yang dibenarkan 
yang mengakibatkan adanya pendapatan yang 
tidak mencukupi dan efi siensi investasi yang buruk. 
Perencanaan investasi yang ada serta proses penerapan 
tarif tidak transparan, dan Hal ini menciptakan kondisi 
yang rentan dengan kepentingan tertentu.

Diperlukan regulasi sektor ketenagalistrikan yang lebih 
kuat, mulai dari lembaga-lembaga yang sudah ada 
dan pada akhirnya mendorong terciptanya komisi atau 
badan regulasi dengan fungsi utama sebagai berikut:

• Merekomendasikan tarif dengan persetujuan 
pemerintah dan DPR. Dengan langkah ini, 
regulator akan mempertimbangkan kebijakan 
dan persyaratan pemerintah untuk melindungi 
konsumen yang rentan dan dana yang tersedia 
untuk subsidi-subsidi itu;

• Meninjau rencana investasi. Regulator akan 
mengkaji asumsi dan analisis yang digunakan PLN 
dalam menyiapkan rencana investasi, dan secara 
kritis menilai apakah rencana itu hemat biaya (atau 
memenuhi tujuan kebijakan pemerintah lainnya), 
konsisten dengan kriteria keandalan target, dan 
apakah penambahan daya pada pembangkit listrik 

harus dilakukan PLN atau pembangkit listrik mandiri;

• Memformulasikan dan mengawasi prosedur 
pengadaan oleh PLN guna menjamin efektivitas 
pemanfaatan kompetisi dan investasi yang hemat 
biaya, serta penyelenggaraan tenaga listrik.

• Meninjau penyelenggaraan kinerja PLN, terutama 
yang berkaitan dengan efisiensi operasi sistem 
dan laporan sistem, serta kualitas layanan, dan 
mempertimbangkan temuan ini dalam tinjauan 
rencana investasi dan rekomendasi tarif;

• Merekomendasikan syarat perizinan, termasuk 
persyaratan pelaporan data yang wajib; dan

• Menyediakan input bagi pembuatan kebijakan 
pemerintah. Regulator akan memberikan saran 
dan analisis kepada pemerintah untuk membantu 
dalam proses pembuatan keputusan.

Fungsi utama adalah untuk menilai apakah tingkat 
tarif, subsidi, rencana investasi, dan target kinerja 
lainnya konsisten dan saling mendukung.

Regulator perlu menjalankan fungsi-fungsi ini secara 
transparan dan membuat rekomendasi dan analisis 
pendukungnya tersedia untuk umum. Selain itu, publik 
juga perlu diberi kesempatan untuk memberikan 
masukan atau komentar tentang persetujuan atau 
rekomendasi utama sebelum dibuat.

 ExHIBIT 11: 
Distribusi Pelanggan Berdasarkan Provinsi Tanpa Listrik

KK tanpa listrik
< 10.000
10.000 - 50.000
50.000 - 100.000
100.000 - 200.000
> 200.000 Diproses berdasarkan data BPS Tahun 2019 – sumber penerangan

Papua

Maluku Utara

Papua Barat

Maluku

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Jawa Timur Bali
Jawa Tengah

D.I Yogyakarta

Jawa BaratBanten

DKI Jakarta

Lampung

Jambi

Riau

Kep. Riau

Aceh

Bengkulu Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Kep. Bangka Belitung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Kep. Riau
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Pengaturan institusional bagi regulator, termasuk 
apakah harus melapor kepada Kementerian ESDM, 
atau kepada beberapa kementerian tertentu (misalnya 
Kementerian ESDM sebagai pembuat kebijakan, 
Kementerian Keuangan [Kemenkeu] sebagai agen 
subsidi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
[BUMN] mewakili kepemilikan pemerintah, untuk 
membantu memastikan konsistensi target kinerja 
dan rencana investasi dengan pendapatan dan 
subsidi), atau kepada presiden (guna menjamin 
“kendali negara” seperti yang ditetapkan dalam UUD 
1945), serta komposisinya dan pendanaannya akan 
bergantung pada jalur hukum yang digunakan dalam 
pelaksanaannya. Hal ini memerlukan pertimbangan 
mendalam, apakah perlu mendirikan badan di luar 
Kementerian ESDM yang memerlukan PP untuk 
mengalihkan fungsi yang ada dalam Kementerian 
ESDM sesuai dengan PP 14/2012 mengenai Aktivitas 
Bisnis Untuk Penyediaan Ketenagalistrikan1819. Jika tidak, 
peraturan presiden saja cukup untuk mendirikan badan 
penasihat yang akan melakukan analisis dan membuat 
rekomendasi secara transparan dan partisipatif. Untuk 
jangka panjang, UU baru atau amandemen UU Nomor 
30/2009 Tentang Ketenagalistrikan akan menjadi 
dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi 
peraturan yang lebih efektif.

Terlepas dari dasar hukum yang digunakan, 
persyaratan utama adalah transparansi rekomendasi 
dan keputusan peraturan, dengan peluang untuk 

masukan publik yang berguna. Transparansi dan 
partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendorong 
keputusan yang tepat dan secara efektif mengurangi 
kepentingan tertentu. Jika salah satunya tidak ada, 
hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Publik 
mengakui perlunya transparansi dan partisipasi yang 
lebih besar untuk regulasi dan pembuatan kebijakan 
sektor energi. Sementara 63% responden survei 
nasional menilai kinerja PLN sebagai “baik” atau 
“sangat baik”, 83% mengatakan bahwa beberapa 
bentuk partisipasi publik perlu diperkenalkan untuk 
perencanaan dan regulasi sektor energi. 

5.3 Memisahkan Fungsi 
Perencana Sistem, Pembeli 
Tunggal & Operator Sistem

Peraturan akan sangat efektif jika dijalankan dalam 
struktur industri yang mendukung akuntabilitas yang 
jelas, berkontribusi kepada transparansi keuangan, 
serta mengurangi potensi konflik kepentingan di 
antara para pemain. Peraturan yang efektif dan 
struktur industri yang tepat sama-sama dapat saling 
memperkuat.

Menurut peraturan yang ada, PLN tidak hanya 
merencanakan sistem, tetapi juga memperoleh 

ExHIBIT 12: 
Perbandingan Tarif Listrik di ASEAN Berdasarkan Kategori (Juni 2018)
 

Sumber: ESDM (link). Nilai tukar yang digunakan: Rp13.342 per US$1.
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Listrik

jumlah terbesar listrik dari IPP, menjadi penghasil listrik 
terbesar, menentukan pembangkit yang digunakan, 
dan memonopoli penjualan listrik di seluruh Tanah Air. 
Memadukan semua fungsi ini dalam sebuah kelompok 
tunggal perusahaan membuat kekuatan semakin 
terpusat, mengurangi transparansi, memperumit 
peraturan, dan melahirkan konflik kepentingan.

Ketiadaan transparansi dan adanya konflik 
kepentingan merupakan akar dari penyelewengan 
fungsi dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. 
Memisahkan fungsi perencanaan sistem, operator 
sistem dan pembeli tunggal dari PLN diharapkan 
membantu mengurangi konflik kepentingan ini dan 
menciptakan transaksi yang lebih transparan yang 
dapat lebih efektif diatur. Sejalan dengan ini, Rencana 
Energi Nasional (RUKN) 2019-2038 mengusulkan 
pembentukan operator sistem independen. Selain 
itu, PLN harus memastikan bahwa akun distribusi, 
transmisi, dan pembangkitan dipagari untuk 
memfasilitasi pengawasan peraturan. 

Exhibit 14 menunjukkan struktur industri yang 
direkomendasikan yang akan dicapai melalui transisi 
yang bertahap. PLN dan anak perusahaannya (PLN 
Group) masih bertanggungjawab dalam empat 
aktivitas komersial yang termasuk dalam usaha 
penyediaan listrik seperti yang ditetapkan UU 30/2019 

mengenai Ketenagalistrikan: produksi, transmisi, 
distribusi, dan penjualan. Tidak ada pengalihan fungsi 
atau aset ini (unbundling) kepada badan di luar PLN 
Group walaupun PLN akan memindahkan semua 
aset produksinya kepada anak perusahaan guna 
memfasilitasi pengaturan komersial yang transparan 
bagi sebagian besar pembelian listrik20. 

Proses transisi ini akan memerlukan peta jalan 
terikat waktu yang jelas yang memperhitungkan 
ketergantungan dan memperjelas tanggung 
jawab, dengan implementasi yang tunduk pada 
pengawasan peraturan yang diperkuat seperti yang 
direkomendasikan di atas. Efektivitas restrukturisasi 
ini juga tergantung pada transisi menuju tarif 
pemulihan biaya penuh terkait subsidi langsung oleh 
pemerintah untuk pelanggan yang ditargetkan. Hal 
ini diperlukan untuk memastikan kelayakan keuangan 
perusahaan listrik di seluruh rantai nilai pasokan serta 
keterjangkauan kepada konsumen.

Undang-undang No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan 
menetapkan bahwa penjualan tenaga listrik hanya dapat 
dilakukan oleh satu perusahaan di area bisnis tertentu. 
Tanpa ada amandemen undang-undang, diperlukan 
mekanisme untuk mengakomodasi baik PLN yang 
melayani sebagai pengecer listrik, dan perencana sistem 
+ pembeli tunggal + operator sistem (system planner, SP, 

ExHIBIT 13: 
Biaya dan Pendapatan Rata-Rata PLN (2008-2017)
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+ single buyer, SB, + system operator, SO) yang berfungsi 
sebagai penjual tenaga massal di mana pun struktur 
baru ini. diimplementasikan. Solusi potensial termasuk 
membedakan area bisnis berdasarkan tingkat voltase 
serta cakupan geografi s, atau dengan interpretasi yang 
ketat tentang defi nisi hukum tentang “penjualan listrik” 
sebagai bisnis penjualan kepada konsumen pengguna 
akhir. Bagaimanapun, ini bukan masalah sampai tahap 
akhir dalam transisi struktural industri. Banyak manfaat 
dari reformasi ini dapat dicapai melalui tahap peralihan.

 
Akan tetapi, PLN perlu mengalihkan fungsi berikut 
kepada badan nasional yang terpisah yang memiliki 
fungsi sebagai SP+SB+SO:

• Pembangkit hemat biaya dan perencanaan sistem 
transmisi;

• Pengadaan pembangkit baru secara kompetitif, 

dan kontrak pembangkit yang timbul;

• Penggunaan pembangkit; dan

• Manajemen uang/transaksi bagi jasa listrik dan 
transaksi dalam jumlah besar.

Skema SP+SB+SO perlu dibuat dalam bentuk sebuah 
perum sehingga dapat berfungsi secara komersial 
namun tidak diharuskan mendatangkan keuntungan. 
Sudah ada preseden untuk skema serupa di Indonesia, 
di mana AirNav didirikan sebagai perum yang 
bertanggung jawab atas pengendalian lalu lintas 
udara.

Pemerintah akan menyediakan permodalan 
dan penambahan kredit yang diperlukan untuk 
memfasilitasi penugasan perjanjian pembelian listrik 
(purchasing power agreements, PPAs) yang ada. 

ExHIBI T 14: 
Struktur Industri Ketenagalistrikan Yang Direkomendasikan

Peraturan Yang Transparan dan Kompeten

IPP
PLN

Genco

Subsidi Silang 
Geografi s*

Entitas SB+SO Nasional 

Pembeli 
Tunggal

Operator 
Sistem

PPAs

Transmisi

PLN Group

Distribusi

Pelanggan

DSAs

TSA

Tarif Pemulihan Biaya

Subsidi Langsung

Perjanjian

Aliran Energi

Aliran Kas

*Seperti yang dikumpulkan dari sistem biaya rendah menurut tarif seragam nasional

SOA

Pemerintah
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Badan SP+SB+SO kemudian akan membayar anak 
perusahaan PLN dalam bidang produksi listrik dan 
IPP untuk listrik yang mereka hasilkan berdasarkan 
PPAs. SP+SB+SO juga akan membayar PLN untuk 
penyelenggaraan distribusi dan transmisi berdasarkan 
ketentuan perjanjian layanan distribusi (distribution 
service agreements, DSAs) dan perjanjian layanan 
transmisi (transmission service agreements, TSAs).

Transisi menuju struktur industri masa depan ini 
akan memakan waktu. Perubahan secara hukum, 
fi nansial dan organisasi memerlukan koordinasi 
secara bertahap. Restrukturisasi ini dapat dijalankan 
berdasarkan UU yang ada dan harus dilaksanakan 
bersamaan dengan penguatan regulasi, serta 
implementasi tarif pemulihan biaya dan subsidi 
langsung. 

5.4 Percepatan Pemanfaatan 
Energi Terbarukan

Kegagalan Indonesia dalam membuat kemajuan yang 
memuaskan dalam mencapai target energi terbarukan 
disebabkan oleh banyak faktor. Akar permasalahannya 
antara lain kurangnya peraturan yang efektif dan 
konfl ik kepentingan di dalam peran berganda PLN. 

Ada juga sejumlah faktor spesifi k berkaitan dengan 
energy terbarukan yang memerlukan upaya lintas 
kementerian dan juga di dalam internal PLN sendiri 
seperti yang ditunjukkan dalam Exhibit 15. Langkah 
utama untuk mewujudkan sektor ketenagalistrikan 
yang lebih sehat secara lebih umum (“tindakan akar 

penyebab”) diberi warna biru, sementara tindakan 
khusus terkait energi terbarukan diberi warna hijau 
dan dibahas lebih lanjut di bawah.

1. Meluncurkan PPAs berstandar dengan alokasi 
risiko yang tepat. PLN tidak menggunakan 
PPAs standar tetapi menegosiasikannya khusus 
berdasarkan proyek dan sering kali bertentangan 
dengan praktik internasional. Hal ini menambah 
waktu negosiasi dan memunculkan ketidakpastian 
yang lebih besar pagi pengembang yang harus 
menetapkan harga ke dalam tawaran mereka. 
Terlebih, alokasi risiko dalam PPAs energi terbarukan 
kian hari kian berat sebelah dan berpihak kepada 
PLN dan mengakibatkan PPAs yang tidak dapat 
diproses oleh bank, sehingga menambah biaya dan 
menghambat perkembangan.

2. Menyederhanakan pengadaan dan negosiasi. 
Proyek listrik dapat melalui beberapa putaran 
negosiasi dengan PLN dan ESDM. Proses pengadaan 
listrik harus dilakukan sesuai dengan peraturan, dan 
badan baru SP+SB+SO harus bertanggungjawab 
dalam menjalankan proses ini dalam jangka waktu 
yang ditetapkan. 

3. Modernisasi praktik manajemen grid. PLN 
telah mengambil pendekatan yang sangat 
konservatif dalam hal menintegrasikan energi 
terbarukan dalam jaringan listrik nasional (grid), 
menekankan kapasitas energi terbarukan jauh di 
bawah praktik terbaik. Dengan regulasi yang lebih 
kuat, PLN dapat melakukan apa yang dibenarkan 
dalam hal menghemat biaya untuk meningkatkan 
penetrasi. Ini kemungkinan besar memperlukan 

ExHIBIT 15: 
Hirarki Kebijakan Untuk Memfasilitasi Energi Terbarukan Dalam Rangka Penyediaan Listrik

Listrik

1. Membangun regulator yang cakap secara teknis

2. Menjamin transparansi peraturan

3. Memberi ruang bagi partisipasi publik

4.  Memisahkan fungsi Pembeli Tunggal/Operator 
Sistem dari PLN

5.  Memperkenalkan alat baru perencaan sistem

6.  Memperkenalkan PPA bestandar dengan alokasi 
risiko yang tepat

7.  Menyederhanakan pengadaan dan negoisasi

8.  Memperkenalkan praktik manajemen 
jaringan modern

12.  Memberi kemudahan bagi investasi 
asing dan pembatasan konten lokal

13.  Memberikan subsidi dan perbaikan kredit

9.  Menggantikan plafon harga BPP dan mengharuskan 
lelang terbalik

10.  Mewajibkan perencanaan sistem ekonomi dan secara transparan 
menentukan apakah PLN atau IPP yang membangun pembangkin listrik

11.  Mengurangi risiko proyek sebelum tender dimulai, misalnya: 
akuisisi tanah, mitigasi risiko eksplorasi panas bumi
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perencanaan system yang cukup dalam, serta 
peluncuran teknologi smart grid.

4. Menghilangkan harga tetap BPP dan 
mewajibkan lelang terbalik. Berdasarkan 
peraturan yang berlaku, PLN sangat dihambat atau 
seluruhnya dilarang untuk memiliki kontrak dengan 
IPPs dalam mengembangkan pembangkit listrik 
energi terbarukan sendiri dengan biaya berapa pun 
di atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Peraturan-
peraturan ini seharusnya diganti dengan syarat 
melakukan lelang terbalik untuk memperoleh 
kapasitas dengan biaya terendah. Atau, jika ini tidak 
praktis, pemerintah perlu memberlakukan tarif 
feed-in atau membangun model biaya produksi 
sendiri yang mempertimbangkan karakteristik 
khusus sebuah proyek untuk menentukan biaya 
produksi listrik dari energi terbarukan.

5. Memerlukan perencanaan sistem berbasis 
ekonomi dan secara transparan menentukan 
apakah pembangkit baru dibangun PLN 
atau IPPs. PLN melakukan perencanaan sistem 
berbasis harga keuangan yang dihadapkan, tanpa 
mempertimbangkan perbedaan di harga pasar 
dan faktor luar. diperlukan untuk bahan bakar 
dan kapasitas baru. Walaupun pendekatan ini 
memunculkan rencana yang dapat menghemat 
biaya bagi PLN, tetapi tidak bagi kepentingan negara. 
Selain itu, proses yang transparan perlu diterapkan 
untuk menentukan apakah penambahan produksi 
harus dikembangkan oleh PLN atau IPPs.

6. Mengurangi risiko proyek sebelum tender. 
Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya 
mengurangi risiko pada proyek-proyek, seperti 
program mitigasi risiko eksplorasi panas bumi. Akan 
tetapi, pemerintah dan PLN dapat berbuat lebih 
banyak untuk mengurangi risiko guna membantu 
memperoleh tawaran yang serendah mungkin. 
Misalnya, akuisisi tanah dapat menjadi masalah 
besar bagi pengembang proyek infrastruktur di 
Indonesia. Sejumlah negara lain mengatasi masalah 
ini dengan menyediakan lahan yang disebut “taman 
solar” yang terkoneksi infrastruktur bagi pemenang 
tender. 

7. Melonggarkan pembatasan investasi asing dan 
konten lokal. Daftar investasi negatif pemerintah 
yang tengah berlaku menetapkan kepemilikan asing 
dari proyek-proyek dengan kapasitas 1 hingga 10 
megawatt sebesar 49%. Hal ini mengurangi minat 
investasi asing terhadap proyek dengan ukuran 
seperti ini, yang justru dapat diperuntungkan oleh 
pendanaan dan keahlian yang dapat dibawa oleh 
para pengembang asing yang berpengalaman. 
Selain itu, persyaratan konten lokal sebaiknya 
diterapkan setelah pasar domestik telah mencapai 
titik tertentu di mana investor dapat mendirikan 

pabrik untuk mencapai skala ekonomi, dengan 
demikian menurunkan harga produksi listrik. 

8. Menyediakan subsidi dan perbaikan kredit. 
Subsidi energi terbarukan perlu digunakan untuk 
menutup ketidakocokan antara harga yang PLN 
rela bayar untuk listrik dari energi terbarukan dan 
nilai ekonomi dari listrik tersebut bagi Indonesia, 
karena ini merupakan hambatan yang besar bagi 
penerapan energi terbarukan. Berbagai skema 
dimungkinkan berdasarkan teknologi. Beberapa 
mungkin memerlukan subsidi tunai, sedangkan 
untuk teknologi lain, di mana kendala terbesar 
adalah akses ke pembiayaan oleh pengembang 
yang lebih kecil, peningkatan kredit seperti jaminan 
mungkin dapat membantu20. 

5.5 Penyediaan Listrik Non-PLN 
Bagi Daerah Di Luar Jaringan 
Listrik

Walaupun PLN telah meningkatkan persediaan tenaga 
listrik bagi puluhan juta pelanggan dalam satu dekade 
terakhir ini, solusi teknologi yang inovatif diperlukan 
untuk menyediakan tenaga listrik hemat biaya bagi 
daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh oleh 
jaringan listrik nasional (grid). Misalnya, penelitian 
baru di Maluku dan Papua menunjukkan bahwa 
hibrida mini-grid atau sistem solar rumahan (solar 
home systems, SHS) merupakan opsi terhemat untuk 
menjangkau 41% rumah tangga (dari jumlah 729,000 
rumah tangga) di luar jaringan listrik yang ada22. 

Membuka kesempatan menyediakan listrik bagi 
penyedia listrik non-PLN di daerah-daerah terpencil ini 
dapat membantu Indonesia mencapai akses universal 
lebih cepat dengan biaya lebih rendah, mengingat 
biaya tinggi dan fleksibilitas yang terbatas bagi PLN 
untuk melayani daerah-daerah tersebut. Peraturan 
ESDM 38/2016 sudah menyediakan kerangka bagi 
penyediaan listrik oleh entitas lain selain PLN, namun 
kebijakan ini harus dioperasionalkan. Langkah-langkah 
khusus untuk ini adalah:

• Membangun mekanisme yang transparan 
untuk mengidentifikasikan daerah-daerah yand 
dapat dibuka bagi penyedia listrik non-PLN dan 
membaginya secara kompetitif; 

• Membangun kapasitas institusional dalam 
pemerintah pusat dan daerah untuk penawaran 
tender dan membangun persyaratan perizinan dan 
kinerja; dan

• Membangun mekanisme subsidi dari Kementerian 
Keuangan untuk mengatasi kesenjangan antara biaya 
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Listrik

dan harga yang terjangkau dan untuk menawarkan 
peningkatan kredit untuk mengatasi ketiadaan off-
taker yang layak kredit dan berjangka panjang. 

Model yang layak dipertimbangkan meliputi:

• PLN melakukan outsourcing pasokan off-grid 
melalui pengadaan yang kompetitif, tetapi ini 
tergantung pada kesediaan dan kemampuan PLN 
untuk mengambil peran baru ini yang berat;

• Solusi berbasis masyarakat, tetapi ini sulit untuk 
ditingkatkan dan tidak sesuai dengan mekanisme 
subsidi yang ada; dan

• Membangun unit badan layanan umum (BLU) baru 
di bawah Kementerian ESDM untuk mengelola 
daerah off-grid dan melaksanakan tender yang 
kompetitif untuk merancang, membangun dan 
mengoperasikan mini-grid terpencil berdasarkan 
biaya per layanan. Ini akan menghilangkan risiko 
permintaan dan kredit konsumen dari kontraktor, 
membuat peluang ini lebih menarik dan 
memungkinkan mereka untuk menawarkan biaya 
yang lebih rendah, tetapi masih memungkinkan 
insentif diciptakan untuk distribusi yang efisien. BLU 
ini akan menerima pembayaran pelanggan serta 
menyediakan saluran untuk subsidi pemerintah.

5.6 Optimalisasi Ketersediaan 
Subsidi Listrik

5.6.1 Target pelanggan subsidi 450 VA

Seperti halnya subsidi bagi pelanggan 900 VA meter 
sebelum reformasi tahun 2017, subsidi pagi pelanggan 
450 VA meter juga tidak tepat sasaran. Lebih dari 
90% pelanggan 450 VA yang diberi subsidi memiliki 
pengeluaran rumah tangga per kapita di atas garis 
kemiskinan yang ditentukan Badan Pusat Statistik 
(BPS). Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ada ruang 
untuk mengurangi beban subsidi dengan mengalihkan 
subsidi dari pelanggan yang seharusnya tidak 
menerima subsidi.

Seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan transisi ke 
pelanggan 900 VA yang disubsidi maupun tidak, hal 
ini dapat dilakukan sambil mempertahankan subsidi 
yang signifikan dan tepat sasaran bagi pelanggan 
dari keluarga paling tidak mampu, dengan bantuan 
dari Basis Data Kemiskinan Terpadu (Unified Poverty 
Database) yang masih dalam pengembangan23. 
Merujuk pada Unified Poverty Database yang terbaru, 
pelanggan 450 VA yang tidak memenuhi kriteria untuk 
menerima subsidi harus beralih menjadi pelanggan 
900 VA yang tidak menerima subsidi. Perubahan 

kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi subsidi 
listrik dan mengurangi konsumsi listrik berlebih, 
seraya menjaga agar subsidi tetap sesuai target yakni 
bagi keluarga paling tidak mampu. 

5.6.2 Penyesuaian tarif otomatis dan 
pemutakhiran tarif dasar

Indeksasi tarif yang tidak disubsidi perlu diterapkan 
kembali setelah penghentian dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal ini menghindari tarif nominal yang tidak 
disubsidi dari menjadi tarif subsidi de facto sehingga 
dapat membantu mengatasi kekhawatiran atas 
kelayakan finansial PLN dan biaya subsidi kepada 
pemerintah, dan mendorong penggunaan listrik 
yang efisien. Dengan demikian, rumus indeksasi perlu 
diperbaharui untuk lebih mencerminkan komposisi 
biaya PLN saat ini. Yang juga perlu dilakukan adalah 
mengatur ulang tarif dasar yang mendasarinya yang 
terakhir dihitung menggunakan data biaya BPP 2013.

Kekhawatiran publik dapat diatasi melalui perbaikan 
regulasi dengan penekanan khusus pada peningkatan 
transparansi proses dan peluang untuk berpartisipasi. 
Peluang juga harus diambil untuk menyoroti ketika 
indeksasi mengarah pada penurunan tarif (misalnya, 
karena penguatan rupiah atau penurunan harga 
pasar untuk bahan bakar). Wawancara yang dilakukan 
sebagai bagian dari survei opini juga mengidentifikasi 
kesediaan untuk membayar lebih untuk pasokan listrik 
berkualitas tinggi – menunjukkan adanya kemauan 
dari mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi 
yang memungkinkan peningkatan pemerataan yang 
mengarah pada penerimaan tarif yang lebih tinggi.

5.6.3 Subsidi penyambungan listrik 

Selain daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh 
jaringan listrik nasional, terdapat juga banyak 
rumah tangga dalam wilayah jangkaun jaringan 
listrik yang tidak tersambung pada jaringan. Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) memperkirakan bahwa ada sekitar 721.000 
rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya 
sambungan listrik. Survei pendapat yang dilakukan 
untuk Kertas Putih ini menemukan bahwa 70% rumah 
tangga yang tinggal di daerah yang dilayani jaringan 
listrik tetapi tanpa koneksi mengatakan bahwa biaya 
koneksi merupakan halangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian 
ESDM membiayai pemasangan listrik dan instalasi 
kabel melalui Program Listrik Hemat dan Subsidi 
pemasangan listrik ini harus disediakan lagi dengan 
suntikan modal bagi PLN khusus untuk tujuan ini 
(dengan sasaran kinerja yang ditetapkan dan ditinjau).
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6. 
Efisiensi 
Penggunaan 
Akhir Energi

Kinerja efi	siensi	energi	
Indonesia masih buruk jika 

merujuk standar praktik terbaik 
(best practices). Penyebabnya 
antara lain cakupan dan 
penegakan peraturan, industri 
layanan energi (ESCO) yang belum 
berkembang, serta kurangnya 
pendanaan. Rekomendasi langkah 
kebijakan adalah: (1) memperkuat 
dan mengembangkan syarat 
audit energi yang ada dan standar 
kinerja	efi	siensi	minimum;	(2)	
mengkatalisasi pasar ESCO 
dengan memberi tugas kepada 
aparatus pemerintah untuk 
mencapai	pengurangan	efi	siensi	
energi target yang sesuai dengan 
ESCO, dan (3) membangun 
fasilitas	pembiayaan	efi	siensi	
energi yang baru di bawah PT SMI.
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6.1 Kondisi Terkini
Masih terdapat sejumlah tantangan dalam penilaian 
kinerja efisiensi energi di Indonesia selama ini dan 
jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu 
sumber kesulitannya adalah inkonsistensi data seperti 
yang ditunjukkan sebelumnya. Kesulitan lain adalah 
mustahilnya memisahkan perubahan dalam efisiensi 
energi dari perubahan dalam alasan pemanfaatan 
energi karena pertumbuhan pendapatan dan 
perubahan struktur ekonomi. 

Akan tetapi, data pada level mikro yang ada 
memang menunjukkan adanya potensi besar menuju 
perubahan. Contohnya:

•	 Industri. Badan Energi Internasional (IEA) 
memperkirakan bahwa tidak banyak energi padat 
industri (seperti makanan dan minuman, rokok, dan 
produksi tekstil) dapat mengurangi intensitas energi 
sebesar 40% pada tahun24. Pemberlakuan standar 
energi minimum (MEPS) untuk motor listrik seperti 
yang terjadi di Cina dapat menghemat listrik sebesar 
2,2 TWh untuk penggunaan listrik tahun 203025, 
sebanding dengan sekitar 1% dari total penjualan 
listrik PLN pada 2018, jika diasumsikan bahwa motor-
motor yang gagal itu diganti dan tidak diperbaiki.

•	 Gedung publik dan komersial. Gedung-gedung di 
Indonesia rata-rata tidak efisien dalam penggunaan 
energi jika merujuk kepada standar praktik terbaik. 
Analisis tahun 2012 dari enam gedung komersial 
dan gedung pemerintah (yang baru dan direnovasi) 
menemukan bahwa penghematan energi dari 18% 
hingga 56% dimungkinkan dengan penghematan 
dari level tertinggi di kantor-kantor pemerintah26. 
Kajian JICA tahun 2009 mengenai gedung-gedung 
komersial di Indonesia menemukan bahwa efisiensi 
energi berkisar dari 30% hingga 80%, lebih rendah 
dari gedung serupa di Jepang (lihat Exhibit 16). 
Kajian IFC tahun 2011, sebelum diperkenalkannya 
kode gedung ramah lingkungan di Jakarta, 
memperkirakan bahwa adalah memperoleh 
perbaikan efisiensi sebesar 30% dalam penggunaan 
energi di gedung baru adalah memungkinkan. 

•	 Rumah Tinggal. Kajian terbaru27 memperkirakan 
bahwa penerapan teknologu terbaik yang tersedia 
(best available technology, BAT) untuk penerangan, 
kulkas, AC, kipas angin, televisi dan alat cadangan 
daya listrik dapat mengurangi kebutuhan listrik 
selama pemakaian puncak tahun 2025 sebesar 15,2 
GW atau 25% jika dikaitkan dengan kasus BAU (lihat 
Exhibit 17). Keuntungan terbesar didapatkan dari 
perbaikan efisiensi AC (7,3 GW) dan penerangan (4,0 

ExHIBIT 16: 
Penyerapan Energi Gedung Komersial di Jepang dan Indonesia
 

Sumber: IECES (2016). Indonesian Market Potentials for Energy Efficient Buildings. 5 April 2016, Nuremberg. Data dilaporkan dari JICA (2009).
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ExHIBIT 17:  
Perkiraan Penghematan Dari Penggunaan Teknologi Terbaru Yang Tersedia Untuk Peralatan (2025)

Sumber: LBL (2019) 

GW). Penghematan penggunaan energi mencapai 
69,8 TWh pada tahun 2025 dan pengurangan emisi 
karbon28 menjadi 55,2 MtCO2 di tahun yang sama.

Berbagai insentif dan peraturan pendukung untuk 
meningkatkan efisiensi energi sudah ada, termasuk:

• Program-program manajemen energi wajib bagi 
pengguna besar, ditetapkan sebagai mereka yang 
menggunakan lebih dari 6.000 TOE setiap tahun 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 
200929. Hal ini termasuk penunjukan manajer 
energi, melakukan audit energi secara rutin, 
melaksanakan konservasi energi, serta melakukan 
pelaporan kepada pemerintah. 

• Program sertifikasi bagi manajer energi dan auditor 
energi dan audit energi yang didanai pemerintah 
untuk gedung dan industri berdasarkan Program 
Kemitraan Konservasi Energi yang rekomendasinya 
harus diimplementasikan. Pada tahun 2014, 1.274 
audit sudah diselenggarakan. 

• Standar minimum bagi bangunan menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, yang 
mencakup empat standar energi (Standar Nasional 
Indonesia, SNI) adalah: Kerangka bangunan, AC, 
penerangan, dan audit energi bangunan. SNI yang 
diterapkan adalah berdasarkan standar-standar 
tahun 2000. Di Jakarta sendiri, Keputusan Gubernur 
Nomor 38 Tahun 2012 meluncurkan kode bangunan 

hijau untuk gedung komersial besar yang berlaku 
bulan April 2013. Di Bandung, kode bangunan hijau 
diluncurkan pada tahun 2016.

• Draf Standar Kinerja Energi Minimum (minimum 
energy performance standards, MEPS) dan skema 
pelabelan untuk peralatan termasuk lampu 
fluoresen padat (compact fluorescent lamps, 
CFL), AC, kulkas, kipas angin, penanak nasi, dan 
motor disiapkan dengan dukungan TA dari UNDP 
tahun 2013 dan Bank Pembangunan Asia (Asian 
Development Bank, ADB) pada tahun 2016. 

• Pendanaan bagi investasi energi karbon rendah 
termasuk efisiensi energi tersedia dari PT Sarana 
Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan yang dimiliki 
Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab 
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, efektivitas dari langkah-langkah ini 
sangat terhambat oleh sejumlah faktor, antara lain:

•	 Penegakan Yang Tidak Efektif. Misalnya, dari 
perkiraan 265 perusahaan yang tercakup oleh PP 
70/2009, hingga 2015 hanya 101 perusahaan yang 
telah melaporkan penyerapan energi mereka30. 
Laporan JICA tahun 201531 menyatakan hanya 16 
gedung yang mematuhi kode bangunan hijau di 
Jakarta walaupun laporan terbaru menyebutkan 
bahwa jumlah gedung yang mematuhi aturan kini 
melebihi 30032.
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Efisiensi Penggunaan Akhir Energi

•	 Kurangnya Dana Pemerintah Untuk Memacu 
Dan Mendorong Investasi Swasta. Alokasi 
anggaran pemerintah untuk program konservasi 
energi rata-rata hanya US$8 juta per tahun pada 
periode 2012-14 dan sejak itu sudah dipotong 
secara signifikan. Walaupun PT SMI memiliki akses 
terhadap pendanaan yang besar, pemanfaatan 
investasi efisiensi mereka pada dasarnya ditujukan 
untu memperbaiki efisiensi infrastruktur dan bukan 
untuk fasilitas hunian, komersial dan industri33.

•	 Keterbatasan Cakupan MEPS Yang Ada dan 
Kegagalan Memasukkan Peralatan Industri. 
Hanya dua dari sejumlah MEPS yang telah dirancang 
sejauh ini yang telah menjadi peraturan - yakni yang 
mencakup lampu CFLs (2014) dan AC (2015).

•	 Audit Energi dan Perusahaan Layanan Energi 
(ESCO) Yang Belum Matang. Hanya ada 182 
manajer yang bersertifikasi dan 115 auditor 
yang bersertifikasi hingga tahun 2015. Hal ini 
menyebabkan terjadinya kegagalan menegakkan 
aturan yang ada dan ketidakmampuan untuk 
memanfaatkan perbaikan efisiensi yang sudah 
teridentifikasi.

•	 Kurangnya Penegakan. Survei pendapat 
menemukan bahwa 82% responden tidak pernah 
mendengar tentang program efisiensi energi yang 
ada atau telah mendengar tetapi hanya tahu sedikit 
tentang program efisiensi energi ini. Ini terlepas 
dari tingginya tingkat dukungan untuk peningkatan 
efisiensi energi.

6.2 Penegakan Dan Perluasan 
Efisiensi	Energi	Industri

Langkah kebijakan yang diusulkan berkaitan dengan 
upaya mendorong efisiensi energi industri pada 
umumnya terkait dengan insentif yang ada, alih-alih 
menciptakan yang baru. Utamanya, langkah-langkah 
itu antara lain:

• Penegakan yang efektif dari Peraturan Pemerintah 
70/2009 termasuk denda bagi pelanggaran. 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan upaya 
meningkatkan konservasi energi oleh pengguna 
industri skala besar; dan

• Perluasan MEPS termasuk peralatan industri 
dimulai dengan motor elektrik seperti rekomendasi 
IEA.

Hal ini juga harus disertai dengan penciptaan fasilitas 
pendanaan efisiensi energi yang khusus yang dikelola 
oleh PT SMI tetapi dengan tugas yang lebih luas untuk 
membiayai perbaikan efisiensi pada industri. Hal ini 

membantu mengatasi keterbatasan yang ada terhadap 
akses pendanaan, sambil menjamin bahwa fasilitas 
dikelola secara profesional. Pendanaan perlu dicari dari 
sumber bilateral dan multilateral untuk mendukung 
kapitalitasi awal dari fasilitas ini yang setelah itu dapat 
terselenggara dengan dasar pendanaan yang berputar. 

6.3 Implementasi Program 
Nasional	Efisiensi	Bangunan

Langkah kebijakan utama yang diusulkan berkaitan 
dengan bangunan umum dan komersial adalah 
penugasan pemerintah untuk mengurangi penyerapan 
energi di semua fasilitas milik pemerintah, termasuk 
BUMN. Prestasi perlu menjadi bagian indikator 
kinerja utama untuk manajer fasilitas-fasilitas itu dan 
dimasukkan ke dalam elemen gaji terkait kinerja. 

Selain memberikan efisiensi dalam penghematan, 
pembentukan pasar yang layak kredit dan besar 
diharapkan dapat memacu pertumbuhan ESCO 
yang pesat dan melengkapi mekanisme pembiayaan 
efisiensi energi. Untuk lebih lanjut mendukung hal 
ini, fasilitas pemerintah harus diberi dukungan untuk 
dapat memanfaatkan ESCO dalam memenuhi target. 
PP 70/2009 juga perlu direvisi untuk menghilangkan 
hambatan bagi ESCO dalam mengimplementasikan 
proyek efisiensi energi dalam fasilitas pemerintah melalui 
pengaturan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

Hal ini dapat dibarengi upaya untuk memperbaiki 
efisiensi energi di bangunan komersial, termasuk:

• Peluncuran secara nasional sebuah Kode Bangunan 
Hijau dengan menggunakan kode yang diterapkan 
di Jakarta dan Bandung sebagai model dengan 
insentif keuangan yang potensial ketika mematuhi 
seperti pembebasan pajak; dan 

• Implementasi dari standar bangunan yang ketat 
dengan pemutakhiran SNI yang ada serta peraturan 
pemerintah (PP). 

6.4 Perluasan Standar Kinerja 
Energi Untuk Peralatan

Penguatan dan perluasan MEPS memberi cara untuk 
memperbaiki efisiensi energi dalam biaya yang relatif 
rendah secara pesat. Persyaratan untuk peralatan yang 
dicakup MEPS yang ada perlu diperkuat secara bertahap 
dan dibuat lebih mendekati BAT. Cakupan peralatan 
rumah tangga dengan MEPS perlu juga diperluas 
dengan mengimplementasikan standar-standar yang 
sudah dikembangkan atau tengah dikembangkan, 
tetapi belum dikeluarkan sebagai peraturan.
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7. 
Transportasi 
Jalan
Subsidi bahan bakar transportasi 

secara terbuka telah sangat 
dikurangi di Indonesia, tetapi subsidi 
yang “tersembunyi” masih ada. Ini 
berkontribusi pada ketergantungan 
berkelanjutan pada kualitas yang 
buruk dan mencemari bensin 
RON 88. Kendaraan listrik sangat 
berpotensi menghemat bahan bakar 
dan ramah lingkungan, namun 
transisi yang pesat sekarang juga 
dianggap terlalu dini. Ketahanan 
cadangan BBM tetap menjadi 
perhatian. Rekomendasi langkah 
kebijakan adalah: (1) Memperbaiki 
penyediaan subsidi bahan bakar 
transportasi: (2) Mempercepat 
penghapusan bahan bakar RON88; 
(3) Meluncurkan infrastruktur 
kendaraan yang dimulai dengan taksi 
listrik dan armada bus listrik sambil 
mempersiapkan peluncuran yang 
lebih besar dari kendaraan listrik 
di kemudian hari; (4) membangun 
stok penyangga bahan bakar; dan 
(5) meningkatkan dan memperluas 
kapasitas kilang.

34
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7.1 Kondisi Terkini

7.1.1 Subsidi bahan bakar transportasi

Sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam 
mengurangi subsidi energi, Indonesia telah 
menghilangkan sebagian besar subsidi bahan bakar 
untuk transportasi pada periode tahun 2014-15, dengan 
harga eceran yang diindeks ke tolok ukur Singapura. 
Subsidi formal yang masih ada adalah:

• Subsidi tetap untuk diesel yang setara dengan  
Rp 2.000/liter. Subsidi ini dibiayai dari APBN. Pada 
bulan April 2019, subsidi lebih lanjut diperkenalkan 
dengan menetapkan harga diesel untuk kelompok 
yang disukai (petani dan nelayan kecil) pada 95% 
daripada 100% dari tolok ukur pasar. Namun, 
subsidi ini sudah ditargetkan untuk dihapus dengan 
anggaran 2020 yang diusulkan dikurangi menjadi 
Rp 1.500/liter.

• Subsidi tidak langsung untuk RON 88 di luar 
Jawa-Madura-Bali dalam kerangka Kebijakan Satu 
Harga. Hal ini mewajibkan Pertamina menjual  
RON 88 dengan harga yang sama di seluruh penjuru 
Tanah Air. Biaya distribusi tambahan di daerah 
yang terpencil ditutupi melalui kenaikan formula 
kalkulasi harga RON 88 dan melakukan subsidi 
silang dari konsumen RON 88 di Jawa-Madura-Bali 
kepada konsumen di daerah lain. 

Bukti dari hal ini adalah bahwa subsidi diesel 
yang seharusnya ditujukan untuk membuat tarif 
transportasi umum rendah dan membantu petani 
dan nelayan kecil, justru salah sasaran. Estimasi dari 
Kementerian Keuangan adalah bahwa di antara 20% 
rumah tangga paling miskin, hanya 121.000 rumah 
tangga yang menerima subsidi diesel, sementara di 
antara 20% rumah tangga terkaya, 534.000 rumah 
tangga menerima subsidi itu34. Pada tahun 2015, 10% 
rumah tangga paling miskin menikmati subsidi diesel 
sebesar rata-rata US$3 setiap bulan dibandingkan 
dengan US$20 per bulan bagi 10% rumah tangga 
paling kaya. 

Mekanisme resmi penyesuaian harga bahan bakar 
resmi belum secara konsisten dipatuhi. Pemerintah 
berkomitmen menyesuaikan harga bahan bakar 
setiap tiga bulan di awal tahun 2015, namun rencana 
ini diabaikan selama periode Bulan Ramadan35 dan 
menjelang pemilu April 201936. Untuk Oktober 2019, 
jika formula itu diikuti, diperkirakan PT Pertamina 
akan menetapkan harga Rp 7.642 per liter untuk  
RON 88. Namun, harga eceran tepat berada pada Rp 
6.400 per liter. 

Pada gilirannya, kegagalan menyesuaikan harga telah 
mendatangkan kerugian bagi Pertamina dan Pertamina 

tidak dapat lagi menutupi biaya dari Kebijakan 
Satu Harga. Biaya-biaya ini diperkirakan mencapai  
Rp 24 triliun pada tahun 2018 dan komentator 
menyatakan bahwa PT Pertamina memperoleh 
kontrak bagi hasil produksi yang sudah berakhir 
sebagai kompensasi tidak langsung37.

7.1.2 Kesiapan kendaraan listrik

Penggunaan kendaraan listrik (electric vehicles, EV) 
tengah dijajaki sebagai kebijakan prioritas karena 
alasan lingkungan dan penghematan biaya bahan 
bakar, serta kecenderungan global terhadap kendaraan 
listrik38. Indonesia juga melihat adanya peluang dari 
pengembangan produksi kendaraan listrik ini dengan 
memanfaatkan cadangan nikel yang dimiliki. 

Penggunaan EV mungkin cocok untuk penggunaan 
armada tertentu seperti bus transit cepat, di mana 
rute sudah ditetapkan dan penggunaannya tinggi. 
kendaraan listrik sebetulnya memiliki biaya ekonomis 
yang jauh lebih tinggi daripada kendaraan mesin 
pembakaran internal (ICE) karena penghematan biaya 
bahan bakar tidak setinggi biaya pembelian kendaraan 
listrik yang lebih tinggi karena tingginya harga baterai 
(lihat Exhibit 18). Ini terjadi di Indonesia, di mana 
tenaga listrik dihasilkan terutama oleh batubara, yang 
merupakan bahan bakar yang relatif “kotor.” Situasi ini 
dapat berubah di masa mendatang seiring turunnya 
biaya baterai dan skala ekonomi diwujudkan dengan, 
sehingga biaya kendaraan EV dan ICE dapat mencapai 
setara pada tahun 202539. Namun, pada saat ini, subsidi 
berskala besar diperlukan untuk menghadirkan EV bagi 
penumpang, dan biaya subsidi ini kemungkinan akan 
lebih besar daripada manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Kesimpulan yang agak mengejutkan adalah bahwa 
kendaraan listrik ternyata memiliki dampak lingkungan 
yang lebih buruk dibandingkan dengan kendaraan 
bensin (harga diesel lebih tinggi karena emisi NOX 
dan PM2.5) karena intensitas karbon yang tinggi dari 
jaringan listrik. Emisi jaringan listrik yang menurun 
akan memperbaiki dampak lingkungan oleh kendaraan 
listrik, namun ini bergantung pada kebijakan lain yang 
diambil untuk mengurangi dominasi batubara di 
jaringan listrik.

7.2 Optimalisasi Penyediaan 
Subsidi Bahan Bakar Transportasi

Subsidi bahan bakar diesel yang tersisa perlu dihapus 
karena tidak tepat sasaran. Dampaknya terhadap 
rumah tangga berpenghasilan rendah memang tidak 
besar karena sebagian besar manfaat subsidi dinikmati 
rumah tangga berpenghasilan tinggi dan anggaran 
yang dapat dihemat dapat dialihkan kepada subsidi 
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ExHIBIT 18:  
Manfaat Kendaraan Listrik Tidak Mengkompensasi Harga Jualnya Yang Tinggi

Mobil penumpang

yang lebih efisien. Survei pendapat juga menemukan 
bahwa ada kesediaan untuk membayar lebih untuk 
bahan bakar berkualitas tinggi jika bahan bakar 
berkualitas ini dapat dibuat lebih banyak tersedia di 
luar wilayah pusat.

Sebaliknya, Kebijakan Satu Harga perlu dipertahankan 
karena berperan penting untuk pemerataan antar 
daerah dan untuk pembangunan. Akan tetapi, hal 
ini perlu dipisahkan dari penjualan RON 88 dan 
diterapkan dalam RON 92. Selain itu, kemungkinan 
juga dalam diesel yang dibuat menjadi PSO yang 
eksplisit dengan biaya tambahan yang dikenakan 
Pertamina yang ditutupi melalui subsidi anggaran. Hal 
ini akan membuat biaya kebijakan lebih transparan, 
mengurangi risiko bagi Pertamina, dan memfasilitasi 
penghapusan RON 88 yang diajukan.

Mekanisme penyesuaian harga memang perlu 
dijalankan kembali. Kekhawatiran terhadap 
volatilitas harga bahan bakar yang berlebih dan yang 
mendatangkan ketidakpastian bagi konsumen dan 
biaya dalam mengelolanya perlu dijawab dengan 
membentuk Dana Petroleum Indonesia (Indonesian 
Petroleum Fund, IPF). Ketentuan mengenai dana 
tersebut sudah dimasukkan ke dalam draf terbaru dari 

UU baru mengenai minyak dan gas40. Dana ini akan 
berfungsi sebagai “penahan” yang mengumpulkan 
pemasukan tambahan ketika harga minyak dunia 
turun di bawah harga domestik dan menutupi sebagian 
atau semua perbedaan harga ketika harga minyak 
dunia meningkat. Dengan langkah ini, pemberlakuan 
harga tinggi bagi Pertamina yang kemudian harus 
ditanggung Pertamina dapat dihindari melalui langkah 
kompensasi yang tertunda dan tidak transparan.

Pengelolaan dana tersebut akan menjadi masalah 
penting. Panduan yang jelas perlu dikembangkan untuk 
menentukan aturan dana dan struktur pendanaan 
di dalam keuangan publik Indonesia yang khas. 
Dana ini juga perlu secara ketat diawasi dan diatur 
secara transparan agar menjamin penggunaannya 
tidak berdasarkan tekanan politik dan integritas 
keuangannya dapat terjaga.

7.3 Penghapusan RON 88
Indonesia masih jatuh tertinggal dalam penggunaan 
bensin RON 88 secara terus-menerus41. Penghapusan 
RON 88 secara bertahap sudah menjadi tujuan jangka 
panjang, namun masih belum dilaksanakan meskipun 
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telah ada peningkatan alternative bensin berkualitas 
tinggi42. Alasan utama untuk ini tampaknya adalah 
kekhawatiran bahwa mengakhiri penjualan RON 88 
akan meningkatkan harga bensin. Kekhawatiran ini 
dilebih-lebihkan. Perbedaan harga dasar antara bensin 
RON 88 dan RON 92, dengan asumsi penerapan 
penuh mekanisme harga pasar saat ini adalah sekitar 
US$2,50/bbl atau sekitar Rp 300/liter, atau kenaikan 
harga kurang dari 5% bahkan meskipun harga bensin 
Premium saat ini sudah terbatas43. Peningkatan efektif 
cenderung lebih rendah lagi karena bahan bakar oktan 
yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi konsumsi 
bahan bakar (hingga 4% jika pindah dari RON 88 
ke RON 92)43. Efisiensi yang lebih bagus dari bahan 
bakar beroktan tinggi dan pengurangan konsumsi 
juga mengurangi emisi polutan, dengan manfaat bagi 
kesehatan dan lingkungan.

Perbedaan signifikan dalam harga eceran di seluruh 
Indonesia antara RON 92 dan RON 88 tidak muncul dari 
harga pasar RON 92 lebih tinggi, tetapi dari penerapan 
Kebijakan Satu Harga untuk RON 88 namun tidak 
untuk RON 92. Hal ini dapat diatasi melalui konversi 
mekanisme subsidi Kebijakan Satu Harga dari subsidi 
silang menjadi subsidi anggaran yang diterapkan 

untuk bahan bakar seperti RON 92. Pertamina akan 
dapat menjual bensin berkualitas tinggi di daerah 
terpencil dengan harga yang sama seperti di daerah 
lainnya sekaligus meraup biaya distribusi tambahan. 
Konsumen yang saat ini bergantung pada RON 88 akan 
mengalami kenaikan kecil dalam harga, mengingat 
harga RON 92 yang lebih tinggi di pasar internasional, 
namun ini akan terbatas dan, bagi konsumen di daerah 
terpencil, akan dimitigasi oleh perluasan Kebijakan 
Satu Harga ke bahan bakar yang berkualitas lebih 
tinggi.

Secara terpisah, Pertamina saat ini berencana untuk 
mengganti bahan bakar diesel sulfur tinggi merek Solar 
(cetane 48 dengan konsentrasi sulfur 2.500 bagian 
per juta, ppm) dengan diesel setara Euro-2 (cetane 51 
dengan konsentrasi sulfur 500 ppm) mulai 1 Januari 
2021. Sebaiknya rencaca penghapusan bertahap ini 
tidak ditunda.

7.4 Kesiapan Kendaraan Listrik
Untuk jangka panjang, penggunaan kendaraan listrik 
yang lebih luas mungkin akan semakin menarik 
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karena harga baterai yang diperkirakan turun45 serta 
penurunan intensitas karbon pada jaringan listrik 
di Indonesia. Namun, dalam jangka pendek, biaya 
subsidi yang diperlukan untuk mendongkrak cepat 
penggunaan kendaraan listrik pribadi tampaknya bakal 
melebihi manfaatnya bagi Indonesia. Oleh karena itu, 
setiap insentif keuangan atau dukungan lain yang 
diberikan harus bersifat terbatas dan ditargetkan 
untuk penggunaan di mana manfaat EV dimaksimalkan 
(seperti layanan bus dalam kota). Secara bersamaan, 
reformasi peraturan transportasi untuk mendukung 
kendaraan listrik harus dipertimbangkan — misalnya, 
sepeda motor kecil listrik menjadi sangat populer di 
negara-negara di mana ini persyaratan lisensi lebih 
mudah46 .

Tujuan kebijakan yang ada untuk membuat Indonesia 
menjelma menjadi pusat produksi kendaraan listrik 
harus dijajaki dengan saksama. Dapat dipahami jika 
pemerintah khawatir tertinggal dalam peralihan 
menuju kendaraan listrik secara global. Namun, 
Indonesia akan bersaing dengan negara lain di 
kawasan yang memiliki industri kendaraan ekspor yang 
terintegrasi dengan baik dan berskala besar (Jepang 
dan Korea Selatan) atau negara di mana transisi ke 
kendaraan listrak dapat dilakukan di skala masif (Cina 
dan India). Namun, kebijakan yang ada di Indonesia 

tampak kontradiktif karena adanya pemberlakuan 
syarat penggunaan konten lokal untuk mendongkrak 
produksi kendaraan listrik domestik, serta rencana 
penurunan pajak penjualan barang-barang mewah 
dan bea masuk terhadap impor kendaraan listrik48 .

7.5 Pembangunan Stok 
Penyangga Bahan Bakar

Indonesia saat ini mempertahankan stok penyangga 
terbatas sebagai perlindungan dari perubahan besar 
dalam ketersediaan produk minyak dan harga bahan 
bakar internasional karena gangguan pasokan. 
Pertamina dan pedagang besar lainnya memiliki 
cadangan sendiri, tingkat yang bervariasi berdasarkan 
produk dan dari waktu ke waktu, tetapi umumnya 
secara signifikan kurang dari 30 hari, dengan mayoritas 
berada di luar negeri di Singapura dan lokasi lainnya.

Kerentanan terhadap kejutan pasokan ini sudah 
diakui. UU 20/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang 
ada menyatakan dalam Pasal 8, bahwa pemerintah 
“memiliki tugas untuk menyediakan cadangan 
strategis minyak mentah untuk mendukung pasokan 
Bahan Bakar Minyak Bumi” yang akan diatur lebih 
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lanjut. Disebutkan pula dalam Pasal 46 bahwa Badan 
Regulator (BPHMIGAS) akan bertanggung jawab atas 
“Cadangan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional”. 
Peraturan Pemerintah 79/2014 tentang Kebijakan 
Energi Nasional menguraikan persyaratan ini, 
mendefinisikan dalam Pasal 13 tentang persyaratan 
untuk menetapkan Cadangan Penyangga Energi (EBR) 
untuk memenuhi kebutuhan nasional ketika krisis 
energi telah diumumkan dan Saham Operasional, 
yang akan dipegang oleh semua entitas yang memasok 
energi untuk memastikan kelangsungan pasokan. 
Sampai saat ini, rancangan peraturan pelaksanaan 
tentang pemeliharaan stok operasional disiapkan pada 
tahun 2016 oleh MIGAS untuk konsultasi tetapi tidak 
ada peraturan aktual yang dihasilkan. Pengembangan 
EBR telah dihentikan disebabkan karena kurangnya 
dana pemerintah

Persyaratan untuk memiliki stok operasional perlu 
dilaksanakan untuk mengatasi masalah segera atas 
keamanan pasokan dengan biaya terbatas (mengingat 
bahwa ini merupakan perpanjangan dan formalisasi 
praktik yang ada di antara pedagang besar). 
Pertimbangan juga harus diberikan untuk mengadopsi 
proposal yang ada untuk membangun EBR dengan 
biaya langsung terbatas kepada pemerintah. Menurut 
proposal ini49, pemerintah akan membangun fasilitas 

penyimpanan dan menyewakannya kepada pedagang 
besar yang berkewajiban memelihara cadangan EBR 
30 hari di fasilitas ini. Ini mengalihkan pembiayaan 
biaya fasilitas dan stok ke pedagang grosir dan 
menghilangkannya dari anggaran pemerintah.

7.6 Peningkatan Dan Perluasan 
Kapasitas Kilang

Kapasitas kilangan minyak di Indonesia tidak mampu 
memenuhi permintaan domestik dan banyak kilang sudah 
berusia tua. Karena inkonsistensi data, adalah mustahil 
menentukan ketergantungan impor atau seberapa 
tergantungnya kilang yang ada pada produksi RON 88, 
tetapi ada kemungkinan bahwa ketidakmampuan kilang 
yang lebih tua untuk menghasilkan bahan bakar minyak 
berkualitas tinggi merupakan salah satu hambatan 
untuk menghapuskan RON 8850.

Kekhawatiran terhadap kapasitas kilang ini telah 
dicatat selama bertahun-tahun dan kebijakan yang ada 
memprioritaskan peningkatan kapasitas dan perbaruan 
kilang yang ada. Kebijakan ini harus tetap dipertahankan 
karena membantu meningkatkan ketahanan pasokan 
dan memfasilitasi penghapusan RON 88. 
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8. 
Memasak

Indonesia telah mencatat 
peralihan yang luar biasa dalam 

penggunaan kompor dari minyak 
tanah menjadi LPG. Akan tetapi, 
masih terdapat kesenjangan 
memperoleh akses. Rekomendasi 
langkah kebijakan adalah: (1) 
Melanjutkan perluasan LPG di 
daerah yang belum terjangkau; 
(2) Merasionalkan target 
subsidi LPG guna mengatasi 
kekhawatiran mengenai biaya; 
(3) Mempertimbangkan kompor 
ramah lingkungan sebagai 
opsi transisi di daerah tanpa 
ketersediaan LPG; dan (4) 
Fokuskan penyediaan gas kota 
pada wilayah di mana telah 
terbukti menarik secara ekonomi.
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ExHIBIT 19:  
Bahan Bakar Memasak Utama Rumah Tangga Yang Dilaporkan, 2001 Hingga 2017 
 

Sumber: Data BPS dari 2001 hingga 2017 Perlu diketahui ada kesenjangan data antara tahun 2001 dan 2007 dan 2015 dan 2017. “Yang lain” mencakup 
listrik, arang, biogas, dan briket.

8.1 Kondisi Terkini 

8.1.1 Akses tidak merata untuk 
memperoleh bahan bakar memasak

Peralihan ke LPG untuk memasak di Indonesia adalah 
hal yang luar biasa karena lebih dari 70% rumah 
tangga kini menggunakan LPG sebagai bahan bakar 
utama untuk memasak (lihat Exhibit 19). Hal ini 
terutama setelah dihilangkannya minyak tanah, yang 
sebelumnya merupakan target utama dalam gerakan 
beralih ke LPG. Persentase rumah tangga yang 
menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama 
memasak juga telah menurun, yakni di bawah 20% 
pada tahun 2017.

Tren agregat ini positif, namun masih ada kesenjangan 
yang perlu diatasi. Gambaran geografis dari 
penggunaan bahan bakar memasak menunjukkan 
perbedaan yang tajam (lihat Exhibit 20 dan Exhibit 
21). Program peralihan menuju LPG berhasil di banyak 
provinsi, namun belum menjangkau Indonesia timur 
yang masih ditemukan banyak rumah tangga yang 
masih sangat bergantung kepada kayu bakar atau 
minyak tanah. Misalnya, 89,1% rumah tangga di 

Maluku dilaporkan masih menggunakan minyak tanah, 
sementara di Jawa, hanya 0,7% yang menggunakan 
minyak tanah.

Penimbunan bahan bakar di rumah masih sering 
didapati: 30% rumah tangga dilaporkan masih 
menggunakan kayu bakar untuk memasak (lihat Exhibit 
21) dan 12,7 juta rumah tangga masih bergantung 
kepada kayu bakar. Lebih dari separuhnya ditemukan 
di Jawa-Bali, di mana harga menjadi masalah lebih 
besar daripada akses dalam penggunaan LPG51. 
Survei pendapat menemukan bahwa tiga perempat 
rumah tangga yang saat ini tidak menggunakan LPG 
akan menggabungkannya dengan kayu bakar jika 
beralih, daripada hanya mengandalkan LPG, untuk 
menghemat biaya.

Ketergantungan terus-menerus terhadap kayu 
bakar membawa risiko tinggi bagi kesehatan dan 
kenyamanan. Penelitian yang dilakukan oleh the 
Global Burden of Disease (GBD) pada tahun 2017 
menunjukkan bahwa lebih dari 68.000 kematian 
prematur di Indonesia setiap tahunnya disebabkan 
oleh polusi udara rumah tangga dari bahan bakar 
padat52. Banyak kemajuan telah dibuat sejak penelitian 
GBD tahun 2012, yang pada saat itu kematian prematur 
setiap tahun diperkirakan mencapai 165.00053, 
namun masih banyak yang harus dilakukan. Dengan 
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ExHIBIT 20:  
Heatmap (Peta Persebaran) Penggunaan LPG Berdasarkan Kabupaten, 2017 

memperhatikan faktor-faktor seperti yang dihabiskan 
untuk mengumpulkan kayu bakar, waktu memasak 
yang lebih lama dan waktu yang dihabiskan untuk 
memasak, kompor tradisional yang menggunakan 
kayu bayar membawa konsekuensi ekonomis dan 
sosial dua kali lipat terhadap sebuah keluarga daripada 
penggunaan LPG (lihat Exhibit 22). Survei pendapat 
menunjukan bahwa kenyamanan menggunakan 
LPG dianggap sebagai manfaat penting bagi rumah 
tangga. Lebih dari 90% rumah tangga mengatakan 
beralih ke LPG karena waktu memasak menjadi lebih 
singkat, lebih dari 60% karena berkurangnya waktu 
yang diperlukan untuk membersihkan dapur, dan lebih 
dari 50% karena kemudahan menggunakan LPG.

8.1.2 Subsidi LPG yang besar dan tidak 
tepat sasaran

Konversi LPG sebagian dimungkinkan melalui 
penjualan tabung LPG 3 kilogram dengan harga subsidi 
yakni Rp 4.250 per kilogram (tabung yang lebih besar 
yakni 5,5 kilogram dan 12 kilogram secara resmi tidak 
disubsidi). Harga subsidi ini tidak berubah sejak tahun 
2007. Sebagai perbandingan, harga LPG sebenarnya 
adalah Rp 8.529 per kilogram54. Perbedaan ini tidak 
dapat dipungkiri telah mengakibatkan adanya subsidi 
LPG yang signifikan, yakni sekitar Rp 30-40 triliun 
dalam beberapa tahun terakhir, atau sebesar 1,5-
2,0% dari APBN. (Lihat Exhibit 23). Kendati demikian, 
sebagian besar konsumen harus membayar jauh lebih 
tinggi daripada harga subsidi karena ketergantungan 
mereka terhadap pedagang eceran kecil yang 
menaikkan harga lebih tinggi daripada harga subsidi 
yang diperoleh dari “penjual resmi.” Pemerintah 

daerah juga menambah biaya transportasi di lokasi-
lokasi yang lebih terpencil55.

Seperti halnya listrik, subsidi LPG bahkan jauh lebih 
tidak tepat sasaran. Bahkan di antara 10% pengguna 
rumah tangga terbesar, 70% dilaporkan menggunakan 
tabung LPG 3 kilogram bersubsidi (lihat Exhibit 24).

Kekhawatiran yang muncul adalah impor LPG 
yang meningkat dan pengaruhnya terhadap defisit 
perdagangan Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2018 
impor LPG hanya mencapai 1,2% dari pembayaran luar 
negeri, jika dibandingkan dengan 5,0% untuk produk 
minyak dan minyak mentah56.

8.2 Perluasan Akses LPG
Ekspansi LPG perlu dilanjutkan untuk lebih lanjut 
mendorong penggunaan bahan bakar memasak 
modern di Indonesia. Manfaat LPG bagi kesehatan dan 
kenyamanan dibandingkan dengan kompor tradisional 
memang jelas. Program konversi LPG belum menjangkau 
provinsi-provinsi di Indonesia Timur dan hal ini tidak 
sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. 
Diperkirakan ada 14,9 juta rumah tangga di Jawa-Bali, 
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang sudah memasak 
dengan biomassa. Dengan asumsi starter kit LPG seharga 
Rp 300.000 per rumah tangga (dan ini disubsidi), biaya 
konversi awal akan mencapai Rp4,5 triliun. Dengan asumsi 
subsidi penyerapan LPG mencapai Rp 594.000 per rumah 
tangga, biaya tambahan subsidi tahunan mencapai  
Rp 8,9 triliun.

Kekhawatiran mengenai beban fiskal yang timbul 
dari subsidi LPG dapat dijawab dengan memperbaiki 
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penetapan target subsidi LPG. Pembuat kebijakan 
tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap perubahan 
dalam biaya impor LPG. Biaya impor ini memang tidak 
stabil seperti halnya impor dan ekspor sumber daya 
alam lainnya. Kebijakan pemotongan jangka pendek 
dalam impor mungkin mendatangkan konsekuensi 
jangka panjang yang tidak diinginkan (lihat diskusi 
mengenai ekspansi gas kita di bawah ini).

8.3 Mengoptimalkan Penyediaan 
Subsidi LPG

Subsidi LPG perlu dibuat lebih tepat sasaran untuk 
dapat memperbaiki efisiensi ekonomis dan mengurangi 
biaya subsidi LPG secara keseluruhan, selain ekspansi 
LPG yang terus dilanjutkan. Walaupun hal ini telah 
diidentifikasi beberapa kali, upaya untuk melakukan 
hal itu melalui teknologi pintar jalan di tempat. Tahun 
2018, pemerintah berencana membenahi program 
penetapan target menggunakan Unified Poverty 
Database dan sistem “e-cash” melalui teknologi 
“smartcard” yang terintegrasi dengan “Kartu Keluarga 
Sejahtera.”57 Akan tetapi, upaya ini juga jalan di tempat. 
Hingga Maret 2019, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral saat itu, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa 
wacana distribusi tabung LPG bersubsidi melalui 
e-cash masih dalam pembahasan58.

Sebagai alternatif praktis jangka menengah dan 
untuk memungkinkan perbaikan yang pesat dalam 
pencapaian target, subsidi LPG dapat dihubungkan 
dengan akses terhadap listrik bersubsidi. Penetapan 
target subsidi listrik telah terbukti lebih mudah 

daripada penetapan target subsidi LPG, seperti yang 
baru-baru ini ditunjukkan oleh penetapan ulang target 
subsidi pelanggan 900 VA dengan menggunakan 
Unified Poverty Database. Tentu, masih dibutuhkan 
sistem untuk memungkinkan verifikasi dari kelayakan 
menerima subsidi (misalnya, tagihan listrik). Mungkin 
juga ada rumah tangga pengguna LPL tetapi tidak 
memiliki jaringan listrik, namun rumah tangga seperti 
ini masih kecil dan semakin berkurang seiring dengan 
adanya elektrifikasi. 

Survei pendapat menemukan bahwa subsidi LPG 
umumnya dipandang kurang penting daripada subsidi 
listrik dan oleh karena itu dianggap lebih tepat untuk 
diubah dan dikurangi. Alasan utamanya adalah 
kemampuan rumah tangga yang dirasakan lebih besar 
untuk mengendalikan pengeluaran untuk memasak 
melalui perencanaan dan penggunaan bahan bakar 
alternatif.

8.4 Mendorong Kompor Ramah 
Lingkungan Sebagai Langkah 
Transisi

Tingginya harga ekonomis dari kompor tradisional 
berarti bahwa transisi rumah tangga menuju cara 
memasak modern dan ramah lingkungan perlu 
menjadi prioritas kebijakan. Akan tetapi, bukan 
hal mudah menjangkau seluruh rumah tangga di 
Indonesia dengan bahan bakar memasak modern 
dalam jangka menengah dan terutama bagi rumah 
tangga di daerah-daerah terpencil. 

Memasak

ExHIBIT 21:  
Penggunaan Kayu Bakar Berdasarkan Kabupaten, 2017  

% KK yang 
menggunakan kayu bakar

Sumber: BPS Susenas 2017
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ExHIBIT 22:  
Biaya Ekonomis Selama 10 Tahun Dari Memasak Berdasarkan Tipe Bahan Bakar 

Sumber: Kalkukasi tim konsultan. Biaya pembelian kompor listrik termasuk biaya upgrade dari sambungan listrik 450/900 VA menjadi sambungan listrik 1.300 VA.

Untuk rumah tangga seperti itu, kompor yang ramah 
lingkungan (cleaner improved cookstoves atau ICS) 
dapat berfungsi sebagai langkah transisi, seraya 
proses perbaikan pengadaan dan distribusi LPB terus 
bergulir. Harga ICS juga perlu diberi subsidi dan hal ini 
berdasarkan model roll-out yang dipelopori oleh Bank 
Dunia. Biayanya akan relatif rendah. Diperlukan total 
subsidi sebesar Rp0.5 triliun untuk membuat 3,5 juta 
rumah tangga di NTT, NTB, Maluku dan Papua beralih 
menggunakan ICS dengan biaya subsidi Rp145.000 per 
rumah tangga.

8.5 Tinjauan Ekspansi Gas Kota 
Untuk Rumah Tangga

Memperluas jaringan gas kota hingga rumah tangga 
telah menjadi prioritas yang besar dalam beberapa 
tahun terakhir. Hal ini dipandang sebagai upaya 
mengurangi subsidi dan impor LPG. Peraturan ESDM 
4/2018 menetapkan bahwa setiap penerima area 
distribusi gas wajib menyediakan koneksi gas rumah 
tangga di dalam area tersebut. Akan tetapi, ini harus 
diperlakukan secara hati-hati. Ekspansi gas kota 
hingga rumah tangga dari sisi finansial memang 

memungkinkan jika dipadukan antara pelanggan 
komersial dan industri (I&C) dengan rumah tangga, 
sehingga memungkinkan adanya subsidi silang, dan 
memberikan prioritas konsesi gas kota akses terhadap 
persediaan gas hemat biaya. 

Akan tetapi, biaya bagi ekspansi hingga rumah tangga 
tetap menjadi masalah. Tingginya biaya pemasangan 
yang diperkirakan mencapai Rp 12 juta untuk satu 
rumah59, berarti bahwa subsidi yang diperlukan 
melampaui subsidi untuk LPG. Untuk gas kota, subsidi-
subsidi ini disembunyikan dalam bentuk persediaan 
gas yang di bawah level pasar dan melalui subsidi 
silang dari pelanggan lain. Akan tetapi, subsidi-subsidi 
tersembunyi ini masih memunculkan biaya ekonomis:

• Karena keharusan melakukan subsidi silang antar 
rumah tangga, pelanggan I&C tidak memperoleh 
keuntungan penuh dari akses terhadap gas harga 
murah. Hal ini menyebabkan daya saing mereka 
turun dan meningkatkan harga bagi pengguna 
produk mereka.

• Gas yang diserap dalam jaringan gas kota dapat 
dialokasikan kepada penggunaan dengan nilai lebih 
tinggi, seperti ekspor60. Dengan tidak memilih 
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ExHIBIT 23:  
Subsidi LPG di Indonesia

Sumber: Indonesia state budgets.
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Memasak

untuk tidak melakukan langkah itu, ada implikasi 
bahwa pemerintah tidak menerima pajak dan 
pendapatan royalti yang dapat digunakan untuk 
subsidi dan mengurangi potensi kenaikan ekspor 
gas untuk mengimbangi impor LPG61.

• Untuk jangka panjang, mekanisme subsidi 
berdasarkan persediaan gas dengan harga rendah 
mungkin tidak dapat berkelanjutan. Jika volume 
persediaan turun di bawah permintaan, ketika yang 
satu naik dan yang lain turun, pemerintah akan 
menghadapi pilihan sulit, yakni menaikkan harga 
gas rumah tangga atau mulai mengalokasikan 
anggaran subsidi gas bagi penyediaan gas kota.

Pejabat pemerintah sering mengatakan bahwa 
mengurangi impor LPG sangat penting untuk 
mengurangi defisit transaksi berjalan. Namun, pada 
2018 impor LPG hanya menyumbang sekitar 1,2% dari 
total pembayaran luar negeri, dibandingkan dengan 
sekitar 5,0% untuk impor bensin. Selain itu, defisit 
transaksi berjalan sebetulnya tidak terlalu buruk. 
Defisit transaksi berjalan Indonesia belum mencapai 
tingkat ekstrem. Dari segi apapun, mungkin akan lebih 
baik untuk berfokus mempromosikan investasi asing 
langsung daripada mengurangi impor LPG dalam 
upaya mengurangi defisit transaksi berjalan.

Proyek perluasan gas kota di masa depan harus dinilai 
secara ketat dari perspektif ekonomi sebelum memulai 

setiap proyek, terutama ketika hal ini termasuk kewajiban 
untuk melakukan pemasangan gas bagi rumah tangga 
dalam jumlah banyak. Konsesi-konsesi baru mungkin 
terbatas pada pelanggan I&C, yang menggunakan gas 
yang tidak terpakai atau digunakan, atau di mana kondisi 
di lapangan memungkinkan pemasangan gas rumah 
dengan biaya sekitar Rp 5 juta per pemasangan. 

Kompor listrik telah juga diusulkan menjadi alternatif 
LPG. Akan tetapi, biaya yang lebih tinggi dari kompor-
kompor ini dan kebutuhan banyak rumah tangga untuk 
meningkatkan sambungan listrik mengimplikasikan 
biaya yang tinggi untuk konversi seperti itu, di atas 
subsidi yang diperlukan untuk persediaan LPG yang ada.

Daripada melihat gas domestik yang digunakan dalam 
jaringan gas kota yang diperluas sebagai pengganti 
LPG impor, perspektifnya seharusnya diubah menjadi 
bahwa ekspor LNG digunakan untuk impor LPG dan 
menghindari biaya membangun jaringan gas kota. 
Ekspansi gas kota mana pun perlu dibatasi hanya untuk 
“mengisi” sekitar jaringan distribusi gas yang ada dan 
harus mengacu pada analisis ekonomi. Pemasangan 
gas baru di tempat hunian dapat dipadukan dengan 
sambungan yang ada bagi pelanggan I&C yang 
seharusnya dapat lebih murah daripada pengembangan 
lahan baru. Meskipun ekspansi ini lebih diinginkan 
secara ekonomis dibandingkan dengan pembangunan 
jaringan gas kota di lahan yang baru, ekspansi apa pun 
seperti itu perlu dibenarkan oleh analisis ekonomi.

% Subsidi LPG dalam belanja negara (RHS)Subsidi LPG (milliar rupiah) (LHS)
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ExHIBIT 24:  
Bahan Bakar Utama Memasak Berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga Per Decile Kapita 
 

Sumber: SUSENAS 2017 “Yang lain” termasuk biogas, briket, dan arang yang penggunaannya minim.
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Foto oleh Stephanus Riosetiawan/Flickr (CC BY-SA 2.0)
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ExHIBIT 25:  
Biaya Ekonomis Gas Kota Versus LPG
 

Sumber: SUSENAS 2017 “Yang Lain” termasuk biogas, briket, dan arang, yang penggunaannya minim.

Memasak
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A. 
Lampiran A: 
Penilaian 
Trilema

Lampiran ini menyajikan 
dampak dari proposal 

kebijakan utama terhadap 
trilemma yang ditetapkan 
dalam Bagian 2. Berikut 
penilaian terhadap manfaat 
yang diharapkan dari kebijakan 
yang direkomendasikan untuk 
Indonesia dibanding kondisi 
saat ini.
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A.1 PENGELOLAAN SEKTOR SECARA KESELURUHAN

Perbaikan Manajemen Data dan Analisis Kebijakan 

Buruknya kualitas data yang ada membuat rancangan kebijakan yang efektif jauh lebih sulit. Ini diperparah oleh 
kurangnya proses analisis yang ketat tentang dampak kebijakan yang diusulkan. Mengatasi kelemahan-kelemahan 
ini diharapkan memberikan perbaikan pada semua dimensi trilemma karena pembuatan kebijakan yang lebih baik 
menghasilkan hasil yang lebih baik.

 

Penetapan Target Karbon Yang Berarti

Target karbon Indonesia saat ini, sebagaimana dinyatakan dalam NKN-nya, pada dasarnya tidak ada artinya, 
mengingat bahwa data dan kesalahan perkiraan membuat target tersebut dipenuhi hanya dengan sedikit tindakan 
atau tanpa tindakan sekalipun. Mengatasi hal ini dengan menetapkan target baru yang bermakna berdasarkan 
NKN akan sangat meningkatkan keberlanjutan dengan menciptakan tekanan untuk tindakan yang diperlukan.

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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A.2 ENERGI PRIMER

Penggantian Harga Tetap Batubara Bagi PLN 

Batas harga untuk penjualan batubara ke PLN mengurangi keamanan dan keberlanjutan, dengan mendongkrak 
penggunaan batubara daripada yang lain, tanpa peningkatan yang berarti dari segi ekuitas, mengingat bahwa 
manfaatnya sebagian besar untuk konsumen yang lebih besar. Mengganti batas harga dengan pungutan ekspor 
yang digunakan untuk mendanai subsidi yang ditargetkan untuk pelanggan yang rentan akan meningkatkan 
semua aspek trilemma, terutama keberlanjutan.

Transisi Menuju Harga Rata-rata Tertimbang Tunggal untuk Gas

Aturan administrasi tentang alokasi gas dan batas harga yang mencegah pemasok memaksimalkan nilai penuhnya 
dapat menghalangi investasi baru dan berkontribusi pada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi 
gas. Memperkenalkan mekanisme harga rata-rata tertimbang, di mana gas produksi baru dapat dijual dengan 
harga lebih tinggi, namun dengan peningkatan biaya yang kecil bagi konsumen, akan meningkatkan insentif untuk 
eksplorasi dan pengembangan dan meningkatkan keamanan energi.

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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Kompensasi Bagi Masyarakat Yang Terdampak 

Manfaat dari akses ke bahan bakar domestik dengan harga rendah dirasakan oleh semua konsumen energi, 
namun dampak lingkungan, sosial dan kesehatan yang merugikan berdampak pada masyarakat di wilayah 
tertentu. Memperkenalkan mekanisme kompensasi yang secara langsung menargetkan komunitas-komunitas 
ini dan didanai oleh semua konsumen energi, secara langsung baik tidak langsung akan sangat meningkatkan 
kesetaraan pasokan energi.
 

A.3 LISTRIK

Penguatan Regulasi 

Regulasi yang lemah dan tidak efektif saat ini menjadi penyebab utama dari banyak masalah sektor lainnya 
termasuk keengganan pemerintah untuk mempromosikan sumber energi yang lebih berkelanjutan, fokus pada 
subsidi merata daripada subsidi yang ditargetkan, dan investasi yang berlebihan dibanding permintaan. Penguatan 
regulasi melalui reformasi hukum dan kelembagaan akan meningkatkan kinerja pada semua aspek trilema yang 
memberikan dampak lintas sektoral.

Lampiran A: Penilaian Trilema

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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Memisahkan Fungsi Perencana Sistem + Pembeli Tunggal + Operator Sistem

Di samping peraturan yang tidak efektif, akar penyebab lain dari kelebihan investasi, operasi pembangkit yang 
tidak efi sien, dan bias kelembagaan terhadap energi terbarukan adalah konfl ik kepentingan yang melekat dalam 
peran PLN sebagai perencana, pembeli, operator, produsen, dan pemasok listrik. Memisahkan tanggung jawab 
untuk perencanaan, pengadaan, dan pengoperasian sistem dari peran PLN sebagai produsen, pengelola jaringan, 
dan pemasok, akan membantu mengatasi konfl ik ini, meningkatkan transparansi dan kemandirian pengambilan 
keputusan, dan meningkatkan kinerja pada semua dimensi trilema. 

Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan 

Selain hambatan institusional yang ditimbulkan oleh regulasi yang tidak efektif dan konfl ik kepentingan internal 
PLN, perluasan energi terbarukan menghadapi banyak kendala lainnya, termasuk kegagalan untuk mengenali 
manfaatnya yang lebih luas dari segi biaya, peraturan yang membatasi konten lokal dan kepemilikan, penundaan 
lama dalam mendapatkan persetujuan dan memperoleh tanah, dan negosiasi yang berlarut-larut. Mengatasi 
hambatan-hambatan ini akan mendukung ekspansi energi terbarukan yang jauh lebih cepat dan pada gilirannya 
berkontribusi pada peningkatan keamanan energi dan, khususnya, keberlanjutan.
 

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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Penyediaan Listrik Non-PLN Bagi Daerah di Luar Jaringan Listrik

Bagi rumah tangga yang tidak memiliki akses ke pasokan listrik yang andal dan berlokasi di daerah yang 
paling terpencil dan mahal untuk melayani, membuka pasar ke pemasok non-PLN memberikan potensi untuk 
menyediakan koneksi listrik secara cepat dan berkualitas. Ini dapat meningkatkan kesetaraan, dengan memberikan 
semua rumah tangga akses ke pasokan listrik, sementara juga meningkatkan keamanan dan keberlanjutan dengan 
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan kayu. 
 

Optimalisasi Ketersediaan Subsidi Listrik 

Subsidi listrik, seperti yang diakui secara luas, tidak tepat sasaran dengan hanya sebagian kecil diberikan kepada 
rumah tangga berpendapatan rendah. Memperbaiki penargetan subsidi dengan beralih dari penggunaan 
ukuran koneksi ke pengiriman langsung ke rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Basis 
Data Kemiskinan Terpadu dapat dipastikan subsidi akan menjangkau mereka yang membutuhkannya sekaligus 
mengurangi total tagihan subsidi. Ini akan meningkatkan kesetaraan dan juga keamanan dan keberlanjutan 
dengan mendorong penggunaan listrik yang lebih efi sien oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi yang 
kehilangan subsidi.

Lampiran A: Penilaian Trilema

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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A.4 EFISIENSI PENGGUNAAN AKHIR ENERGI

Perbaikan	Efi	siensi	Penggunaan	Akhir	Energi

Tema yang berulang dalam Kertas Putih ini adalah potensi besar dan belum terealisasi untuk efi siensi energi di 
Indonesia. Dengan meningkatkan efi siensi penggunaan akhir energi, dimulai dengan peraturan yang lebih baik, 
program percontohan dan insentif, akan memicu manfaat besar dari segi keamanan dan keberlanjutan karena 
jumlah pasokan energi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akan turun.
 

A.5 TRANSPORTASI JALANAN

Optimalisasi Penyediaan Subsidi Bahan Bakar Transportasi

Seperti halnya subsidi listrik dan LPG, subsidi bahan bakar untuk transportasi saat ini berdasarkan jenis dan penggunaan bahan 
bakar dan bukan berdasarkan kebutuhan, ditargetkan dengan buruk untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan mendorong 
inefi siensi dan penggunaan bahan bakar berkualitas rendah dan berpolusi. Menggantikannya dengan subsidi yang ditargetkan 
dan dana minyak untuk melindungi dari guncangan harga yang besar, sambil mempertahankan Kebijakan Satu Harga tetapi 
menjadikannya subsidi anggaran, akan meningkatkan ekuitas melalui penargetan dan keamanan yang lebih baik dan keberlanjutan 
melalui mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih efi sien dan membantu mengakhiri penggunaan bensin RON 88.

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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Kesiapan Kendaraan Listrik

Pada saat ini, manfaat dari pergeseran skala besar ke kendaraan listrik terbatas karena biayanya yang lebih tinggi 
dan intensitas karbon yang tinggi dari listrik jaringan. Namun, dalam jangka panjang, kendaraan listrik akan 
menjadi lebih menarik. Pada saat ini, berbagai langkah awal dapat diambil untuk mempersiapkan peluncuran 
kendaraan listrik di masa depan, termasuk mengujicobakan penggunaan armada tertentu dan mendorong 
penggunaan sepeda motor bertenaga rendah dengan mengadaptasi peraturan tentang persyaratan perizinan. 
Melakukan hal itu akan membuka jalan bagi peningkatan keberlanjutan dan keamanan di masa depan saat 
penggunaan kendaraan listrik meningkat.
 

A.6 MEMASAK

Perluasan Akses LPG

Banyak rumah tangga tetap bergantung pada kompor biomassa tradisional untuk sebagian atau semua 
kebutuhan memasak mereka. Mengatasi hal ini dengan terus menyediakan LPG atau tungku bersih di daerah 
di mana infrastruktur distribusi tidak memadai, akan mengatasi kondisi yang tidak adil ini, memberikan semua 
rumah tangga manfaat dari akses ke bahan bakar bersih.

Lampiran A: Penilaian Trilema

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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 Mengoptimalkan Penyediaan Subsidi LPG

Mirip dengan subsidi lain yang ada, subsidi merata untuk tabung LPG berukuran kecil tidak tepat sasaran bagi 
rumah tangga berpendapatan rendah dan mendorong konsumsi yang tidak efi sien dan berlebihan. Meningkatkan 
penargetan subsidi melalui langkah-langkah seperti mengkaitkan kelayakan untuk LPG bersubsidi ke listrik 
bersubsidi akan meningkatkan kesetaraan, sementara juga meningkatkan keamanan melalui penggunaan LPG 
yang lebih efi sien.

EkuitasKetahanan Keberlanjutan
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1 Diperkirakan sebagai BOE/Rp miliar (harga konstan). Di 
samping revisi terhadap perkiraan FEC, tahun dasar bagi nilai 
PDB sebenarnya juga direvisi dari tahun 2000 hingga 2010 
antara HEES tahun 2015 dan tahun 2018. Oleh karena itu, 
deret waktu PDP tidak konsisten di antara dua edisi itu.

2 Termasuk penyimpanan dipompa dan hidro (semua ukuran), 
angin, solar dan energi dari limbah.

3 Kementerian ESDM. 2016. Data Inventory Emisi GRK Sektor 
Energi. Jakarta.

4 Kaya Identity digunakan sebagai cara penguraian perubahan 
dalam emisi gas rumah kaca untuk mengidentifikasi 
kontribusi berbagai pendorong. Ini telah diterapkan 
oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), antara 
lain, dalam tinjauan sejarah penyebab peningkatan emisi dan 
dalam merumuskan skenario. 
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and Mitigation. Climate Change 2014: Mitigation of Climate 
Change. Contribution of Working Group III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
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6 Dikalkulasi menggunakan data dari BP (2018).
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show _ pdf?link _ file=95. Namun, sebagaimana dicatat di 
bagian lain dalam Buku Putih ini, statistik energi seringkali 
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Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia melaporkan 
angka produksi 2018 yang direvisi sebesar 557 mt. http://
www.apbi-icma.org/en/news/1348/2018-coal-production-
reached-557-million-tons-the-highest-in-the-last-five-years. 
Angka-angka ini tidak termasuk penambangan ilegal.

8 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 
(SEKI), https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/
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V.14.
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bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/
corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
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10 RUKN 2019-2038

11 Statistik Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 2009 
(Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfataan Energi) dan 
Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018 (Direktorat Jendral 
Ketenagalistrikan).

12 RUKN 2019-2038
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ADB: Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAT: Teknologi terbaik yang tersedia (Best available technology)
BAU: Bisnis seperti biasa (Business as usual)
bcm: Miliar meter kubik (Billion cubic meters)
BKF: Badan Kebijakan Fiskal
BLU: Badan layanan umum
BOE: Barel setara minyak (Barrels of oil equivalent)
BPHMIGAS: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPS: Badan Pusat Statistik
BPDPKS: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BUMN: Badan Usaha Milik Negara
CFL: Lampu fluoresen padat (Compact fluorescent lamp)
CSR: Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility)
DBH-SDA: Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam
DFAT: Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade)
DSA: Perjanjian layanan distribusi (Distribution service agreement)
EBR: Cadangan penyangga energi (Energy buffer reserve)
ESCO: Perusahaan layanan energi (Energy service company)
ESDM: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
EV: Kendaraan listrik (Electric vehicle)
FDI: Investasi asing langsung (Foreign direct investment)
FEC: Konsumsi energy akhir (Final energy consumption)
GBD: Beban Penyakit Global (Global Burden of Disease)
GHG: Gas rumah kaca (Greenhouse gas)
I&C: Industri dan komersial (Industrial and commercial)
ICP: Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price)
ICS: Kompor ramah lingkungan (Improved cookstoves)
IEA: Badan Energi Internasional (International Energy Agency)
IFC: Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
IPF: Dana Petroleum Indonesia (Indonesian Petroleum Fund)
IPP: Pembangkit listrik mandiri (Independent power producer)
JICA: Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency)
kW, MW, GW: Kilowatt, Megawatt, Gigawatt
kWh: Kilowatt-jam (Kilowatt-hour)
Kemenkeu: Kementerian Keuangan
Kementerian BUMN: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
LNG: Gas alam cair (Liquefied natural gas)
LPG: Gas minyak cair (Liquefied petroleum gas)
MEPS: Standar kinerja energi minimum (Minimum energy performance standards)
MtCO2e: Juta ton setara karbon dioksida (Million tons of carbon dioxide equivalent)
NKN: Niat Kontribusi Nasional
NOx: Dinitrogen oxide (Nitrous oxide)
PDB: Produk domestik bruto
PLN: Perusahaan Listrik Negara
PM: Tingkat partikel halus (Particulate matter)
PP: Peraturan pemerintah
PPA: Perjanjian pembelian listrik (Power purchase agreement)
ppm: Bagian per juta (Parts per million)
PPP: Kemitraan pemerintah-swasta (Public-private partnership)
PPU: Pembangkit listrik swasta (Private power utility)
PT SMI: PT Sarana Multi Infrastruktur
Pusdatin: Pusat Data dan Teknologi Informasi
RON: Research octane number
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUEN: Rencana Umum Energi Nasional
RUKN: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SAIDI: Indeks Durasi Interupsi Rata-rata Sistem (System Average Interruption Duration Index)
SB: Pembeli tunggal (Single buyer)
SHS: Sistem solar rumahan (Solar home system)
SNI: Standar Nasional Indonesia
SO: Operator sistem (System operator)
SP: Perencana sistem (System planner)
TNP2K: Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemisikinan
TOE: Ton setara minyak (Tons of oil equivalent)
TSA: Perjanjian layanan transmisi (Transmission service agreement)
UNDP: Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme)
VA: Volt-ampere
WAP: Harga rata-rata tertimbang (Weighted average price)
WB: Bank Dunia (World Bank)
WHO: Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)
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