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PENGANTAR ENERGI
A. LATAR BELAKANG
Energi berasal dari kata ergon yang artinya kerja dalam Bahasa Yunani.
Selain kerja, energi bisa berbentuk potensial yang terkandung di dalam
setiap benda atau materi yang diam dan energi gerak (kinetik) manakala
benda atau materi tersebut sedang bergerak dengan kecepatan tertentu.
Energi dapat berubah bentuk apa saja, namun energi bersifat kekal.
Hukum kekekalan energi mengajarkan kepada kita bahwa total energi
sampai kapanpun tak berubah. Kekekalan energi ini berlaku untuk seluruh
alam semesta beserta isinya. Baik di dalam inti atom sampai ukuran
terkecil maupun di bentangan semesta tak terbatas, energi selalu ada dan
kekal. Energi dapat didefinisikan sebagai materi fisik yang tak kasat mata,
berupa daya atau kekuatan, menjadi sumber hidup dan kehidupan
manusia khususnya serta alam semesta (universe) umumnya.
Dengan kata lain, energi berada di segala sesuatu dan pada saat yang
sama energi juga meliputi segala sesuatu. Selanjutnya agar lebih
memahami energi dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mulai dengan
energi sekitar kita. Sesuai penggunaannya oleh masyarakat konsumen kita
kenal energi primer dan sekunder. Energi primer biasanya langsung
digunakan sesuai keadaan fisik asli dari sumbernya. Seperti batubara
misalnya langsung menjadi arang pembakaran pada lokomotif uap, minyak
mentah dan gas bumi langsung dipakai sebagai bahan bakar, sinar

matahari sebagai pengering gabah, kayu bakar untuk memasak dan angin
sebagai penggerak perahu layar. Kalau diurut akan ditemukan masih
banyak contoh energi primer di sekitar kita. Selanjutnya energi primer ini
dapat diolah menjadi energi sekunder yang lebih berfaedah bagi
masyarakat konsumen seperti bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar
gas (BBG) dan listrik.

B. HUKUM DASAR ENERGI
Untuk melengkapi dasar pembahasan lebih lanjut, maka berikut akan
disampaikan landasan teori dasar tentang hukum energi dari sudut
Termodinamika.
a. Hukum Kesetimbangan Termal (Termodinamika ke Nol):
“Bila kesetimbangan termal terjadi pada dua sistem dengan sistem
ketiga, maka satu sama lainnya masing-masing mengalami
kesetimbangan termal”
b. Hukum Konservasi Energi (Termodinamika 1): “Energi bersifat kekal,
yaitu tak ada awal penciptaan dan tak ada akhir pemusnahan, dan
hanya berubah bentuknya saja” dengan dasar perhitungan:
Q = W + ΔU
dimana
Q = energi yang diterima/dilepas,
W = energi berupa kerja/usaha, dan
ΔU = gradien energi.
c. Hukum Entropi (Termodinamika 2)
Hukum Termodinamika 2 membakukan konsep entropi sebagai
karakteristik fisik sistem termodinamika. Entropi memprediksi arah
proses spontan dan menentukan apakah proses tersebut mampu balik
atau tidak, walaupun selalu tunduk terhadap ketentuan konservasi
energi sebagaimana hukum Termodinamika 1. Hukum Termodinamika
2 dapat diformulasikan melalui observasi bahwa entropi dari sistem
terisolasi yang menandakan evolusi spontan tak dapat berkurang,
yaitu saat mencapai kondisi keseimbangan termodinamika dengan
nilai entropi tertinggi. Jika semua proses dalam sistem mampu balik,
maka entropi akan konstan. “Energi berpindah alamiah dari benda
yang lebih panas ke benda yang dingin; dan sebaliknya energi hanya
2 | Rekayasa Sistem Energi Nasional

akan berpindah dari benda dingin ke benda panas bila dikenakan
energi kerja”.
d. Hukum Temperatur dan Entropi (Termodinamika 3)
“Pada suhu absolut nol derajat maka entropi suatu kristal sempurna
adalah sama dengan nol”

C. ENERGI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
Dalam pemanfaatan energi belakangan ini masyarakat konsumen juga
harus mempertimbangkan masalah kelestarian lingkungan hidup. Energi
fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi yang banyak digunakan oleh
industri dan sektor transportasi tercatat sebagai penyumbang terbesar
polusi karbon dioksida (CO2). Selain efek gas rumah kaca, perusakan ozon
di atmosfer dan perubahan iklim terkait erat dengan masalah lingkungan.
Pemanasan global terjadi sebagai akibat ulah manusia yang abai akan
pelestarian lingkungannya. Sehingga terjadi peningkatan suhu permukaan
planet bumi yang merata dalam kurun waktu seabad terakhir ini.
Dalam kurun beberapa dekade terakhir mulai terjadi perubahan
pemakaian bahan bakar fosil, dari dominasi minyak bumi bergeser ke gas
bumi dan batubara. Sedangkan penggunaan bahan bakar alternatif non
fosil, atau energi baru terbarukan (EBT) masih mengalami stagnasi sampai
tahun 2015, sebagaimana terlihat pada angka bauran energi (energy mix)
yang hanya 6,9 %. Data mutakhir bauran energi EBT di tahun 2020 sudah
ada kenaikan mencapai 11%. Tekad pemerintah untuk terus memperbaiki
bauran energi, khususnya EBT, menjadi relevan mengingat sumber daya
alam non fosil yang tersedia sangat berlimpah dan menunggu dieksploitasi
bagi kemakmuran Bersama.
Pemerintah saat ini telah menerapkan kebijakan “single price policy”
untuk bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Nusantara. Penerapan
kebijakan ini memungkinkan rakyat yang tinggal di pelosok manapun
pedalaman dapat menikmati harga wajar sebagaimana di wilayah
perkotaan seperti di pulau Jawa. Disparitas harga terutama di Indonesia
Timur seperti wilayah Papua cenderung membaik, menjadi lebih stabil
pada tingkat harga wajar. Sementara itu khusus minyak solar, di beberapa
tempat yang banyak aktivitas industrinya, konsumen rumah tangga harus
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bersaing dengan industri pertambangan. Antrian truk cukup panjang di
SPBU guna memperoleh solar, menjadi pemandangan yang lumrah.
Sudah saatnya pemerintah melakukan terobosan dalam
mengkampanyekan pemakaian bio-solar, baik dari bahan dasar kelapa
sawit, tumbuhan jarak atau lainnya. Kebijakan ini tentunya harus disertai
dengan perbaikan tata kelola BBM secara nasional dan penyesuaian harga
yang berpihak pada konsumen. Pengalaman satu dekade lalu hendaknya
tak terulang lagi, kebijakan pemerintah terhadap pengembangan bio-solar
yang tidak konsisten telah menimbulkan kerugian bagi para investor
sehingga mereka urung berpartisipasi. Keadaan ini terjadi karena harga
bio-solar jauh lebih mahal dibanding solar-minyak bumi yang mendapat
subsidi. Selain itu, para investor yang akan mengembangkan bio-alkohol
(ethanol dan methanol) dari tumbuhan jagung, tebu, singkong dan lainnya
juga mengalami nasib serupa.
Sejalan dengan program utama kelompok G-20 tahun 2022 ini,
Indonesia sebagai pemegang mandat Presidensi, telah mencantumkan
Transisi Energi G20 menjadi salah satu dari 3 program unggulan. Transisi
Energi G20 yang telah diumumkan berlangsung sejak 1 Desember 2021
sampai dengan KTT G20 pada November 2022. Bagi Indonesia program ini
sangat penting sebagai bentuk komitmen Presidensi untuk berpartisipasi
aktif dalam usaha menggantikan energi fosil menuju penggunaan energi
hijau (green energy) dan sekaligus perubahan iklim global ke arah lebih
baik.
Pembangkit listrik energi hijau misalnya dapat dikembangkan dari biomassa, tenaga air, mikrohidro, gelombang laut, air pasang-surut, tenaga
angin, tenaga surya, panas bumi dan energi termal lautan tersedia
berlimpah di bumi Indonesia. Demikian pula energi bersih lainnya seperti
listrik berasal dari perbedaan keasaman dan salinitas tanah, generator
magnet permanen, generator “polisi tidur” dan pembangkit listrik tenaga
nuklir berbasis thorium dapat memperbanyak pilihan bagi masyarakat
konsumen. Penerapan program Transisi Energi G20 ini dapat memicu
gairah masyarakat guna mengembangkan kemandirian energi hijau
berbasis dengan sumber daya lokal. Pemerintah diharapkan peka
terhadap kondisi ini dengan melengkapi dengan berbagai paket kebijakan
utamanya berupa Program Pendorong (Push Program) dan Insentif
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Penarik (Pull Incentive). Sehingga melalui paket kebijakan tersebut, inisiatif
masyarakat dalam pengembangan energi hijau akan tumbuh menjadi
suatu gerakan nasional yang masih dan intensif. Pola pembinaan petani
plasma di sektor pertanian dapat pula diterapkan dalam pengunduhan EBT
di sektor energi. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pusat dapat
memfasilitasi teknologi tepat guna, metode pembiayaan yang mudah tapi
efektif, tata kelola energi dan pola distribusinya ke seluruh lapisan
masyarakat konsumen. Dengan demikian EBT akan menggantikan energi
fosil yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan memakmurkan bumi.
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SISTEM ENERGI
A. UMUM
Dalam keseharian, secara sederhana masyarakat mengenal dua
macam sistem energi, yaitu sistem makro dan mikro. Sistem makro
meliputi alam semesta di luar manusia (macro system) dan sistem mikro
manusia itu sendiri (micro system). Keduanya merupakan sistem yang
identik, dengan kata lain manusia merupakan miniatur alam semesta
dengan segala kompleksitasnya. Itulah sebabnya ada kalimat bijak
“Kenalilah dirimu sendiri (move in) sebelum mengenal alam semesta
(move out)”. Ringkasnya dengan bahasa sederhana move in dulu sebelum
dapat move on. Analogi dengan ulasan di atas, untuk mempermudah
pembahasan energi lebih lanjut, maka dibedakan menjadi sistem energi
makro di tingkat nasional dan sistem energi mikro di tingkat proyek,
produk dan sebagainya.

B. PENGERTIAN SISTEM
Suatu sistem makro/mikro bisa terdiri dari kumpulan sub sistem atau
elemen sistem yang saling berkontribusi, terkait, berinteraksi, dependensi
satu dengan lainnya dan terintegrasi menjadi satu kesatuan guna
mencapai tujuan sistem bersama (Gambar 2.1). Selanjutnya bermacammacam istilah di dalam praktek kesisteman yang sering dijumpai
diantaranya sebagai berikut:

a. System thinking adalah cara memvisualisasikan dan menganalisis
sistem secara konseptual maupun fisiknya;
b. System approach diperlukan guna merealisasikannya melalui
kerangka kerja untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah.
Disamping itu system approach juga merupakan metodologi untuk
penyelesaian masalah sekaligus mengelola sistem.
c. System Engineering Suatu ilmu perancangan sistem yang kompleks
secara totalitas untuk memastikan seluruh subsistem bekerja
sebagaimana seharusnya secara efektif dan efisien. Juga dapat
dikatakan all systems go, mengandung arti keseluruhan sistem yang
mencakup sampai jutaan elemen/komponen yang membentuk karya
rekayasa beserta pendukung sistemnya dengan seluruh personil dan
fasilitas lainnya siap untuk jalan.
d. Rekayasa Sistem Energi (mengubah system engineering), ilmu
perancangan sistem yang diterapkan di sektor energi sebagai sumber
penggerak semua elemen/komponen untuk menghasilkan unjuk kerja,
produk jadi atau pelayanan secara terus menerus berkesinambungan
dan berimbang dalam harmoni semesta.

Gambar 2.1 Skema suatu proses pada “sistem”

C. SISTEM MAKRO
Sistem energi nasional yang mempunyai input (Anggaran, Lembaga/
Kementerian, SDM sipil/militer, UU/Regulasi, Manajemen, dll), CPU
(central processor unit: memproses semua input untuk memenuhi kriteria
dan standar output), pengaruh eksternal/internal mencerminkan berbagai
masukan tambahan yang harus dikelola dalam proses yang optimal,
umpan balik memberikan peluang terus-menerus memperbaiki diri guna
8 | Rekayasa Sistem Energi Nasional

memenuhi output. Dalam sistem makro energi nasional, dikenal ada 8
elemen dasar yang meliputi:
a. Undang-undang ESDM
b. Peraturan Operasional
c. Struktur Kelembagaan: VMST
d. Tenaga Ahli
e. Petunjuk Pelaksanaan
f. Perizinan, Sertifikasi dan Lisensi
g. Pengawasan dan Pemeriksaan
h. Penyelesaian Masalah Keamanan dan Keselamatan.

D. SISTEM MIKRO
Sistem mikro meliputi proyek energi regional maupun urge, produk
energi berupa mesin, motor, engine, pembangkit energi dan peralatan
lainnya yang merupakan replika sistem makro. Berbeda dengan sistem
makro yang berskala nasional di tataran kebijakan pada sistem mikro lebih
berorientasi ke implementasi fisik unsur-unsur yang lebih spesifik secara
bersama.

E. SIKLUS REKAYASA SISTEM ENERGI (RSE)
Suatu sistem baik makro/mikro akan terus berjalan manakala
mengikuti siklus berkesinambungan dan semua tahapan proses berfungsi
sebagaimana mestinya. Secara ringkas Rekayasa Sistem Energi (RSE)
meliputi tahapan sebagai berikut:
a. Pra-Investasi: meliputi antara lain gagasan RSE, pra-studi kelayakan
RSE, studi kelayakan RSE, studi pendukung dan studi lingkungan;
b. Pembangunan RSE: meliputi antara lain engineering design,
pembangunan RSE, pengadaan bahan baku/komponen/suku cadang/
fasilitas RSE, produksi percobaan, pelatihan dan persiapan operasinya;
c. Operasi RSE: meliputi antara lain perawatan, ekspansi, inovasi dan
rehabilitasi;
d. Umpan balik: mekanisme ini merupakan proses terus menerus dan
sensitif terhadap adanya permasalahan, ancaman, tantangan yang
menghadang, peluang yang terbuka, kritikan dan masukan lainnya
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baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk
diselesaikan.
Waktu pembangunan sistem berhubungan dengan biaya
penghematan. Terlihat pada Gambar 2.2 dimana kurva hubungan antara
waktu pembangunan dan biaya penghematan saling berhubungan. Grafik
tersebut menunjukkan biaya Rekayasa Sistem Energi dapat dihemat
melalui analisis value engineering selama proses pra-investasi. Pada awal
RSE akan lebih banyak penghematan daripada saat mendekati akhir RSE.

Gambar 2.1 Hubungan antara biaya penghematan dengan waktu pembangunan

F. KEGUNAAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN RSE
Laporan Studi Kelayakan RSE sangat diminati oleh:
a. Para calon investor, pemilik RSE dan para pemangku kepentingan
lainnya;
b. Para pemilik modal termasuk perusahaan modal ventura akankah
perlu turut berpartisipasi pada RSE ini atau tidak sebagai suatu
alternatif bisnis, para calon donor dana;
c. Calon pemberi dana pinjaman atau lembaga keuangan lainnya
yang biasanya menyediakan kredit, perusahaan penyewaan
barang modal, underwriter, para emiten bursa efek dsb.;
d. Badan pengatur izin penanaman modal asing maupun nasional,
regulator lingkungan dan aparat pemerintah yang terkait lainnya.
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G. REKAYASA PERANCANGAN
ENGINEERING)

DESAIN

(PROJECT

DESIGN

a. Menyiapkan lahan atau tempat lokasi pembangunan dan
pengoperasian proyek RSE;
b. Memilih pemakaian teknologi, sarana dan prasarana produksi,
standar dan fasilitas lainnya yang akan dipakai dalam
pengoperasian proyek RSE;
c. Merencanakan pembangunan dan pengoperasian proyek RSE
secara lengkap;
d. Menyusun jadwal pembangunan proyek RSE sampai
pengoperasiannya, termasuk network planning, flowchart dan
contingency planning;
e. Menyusun tata letak/layout pabrik dan fasilitas pendukungnya,
khususnya untuk proyek manufaktur RSE.

H. EVALUASI PASAR
a. Merupakan urutan pertama dalam studi kelayakan proyek RSE;
b. Operasi pasar akan berhasil jika proyek RSE (dalam bentuk produk)
tersebut sangat kompetitif dan menguntungkan saat mulai
penetrasi pasar (jika proyek infrastruktur untuk kepentingan
publik, maka segi manfaat dan keuntungan intangible lebih
dominan);
c. Hasil evaluasi berupa:
1) Adakah captive market saat ini dan adakah cukup besar
permintaan di masa depan;
2) Perkiraan bentuk persaingan yang akan dihadapi dan apakah
proyek RSE mampu menggaet pangsa pasar yang memadai;
3) Perkiraan pengaruh bisnis internal maupun eksternal yang
harus diantisipasi.
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SUMBER DAYA ENERGI NASIONAL
A. UMUM
Kehidupan keseharian manusia dan alam semesta tak terlepas dari
energi. Karena pangkal asal muasal kehidupan di dunia berawal dari energi
semesta. Tahap kehidupan semesta termasuk manusia dari proses
kelahiran, perjalanan hidup dan proses kematian atau kemusnahannya
semua dapat diterangkan dengan pendekatan energi. Oleh karena itu
manusia selalu memerlukan energi dan sekaligus bagian dari energi itu
sendiri.
Sebagai konsumen energi, guna menopang kehidupan sehari-hari
manusia memilih energi yang langsung dapat dimanfaatkan berupa bahan
bakar gas (BBG), bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Bumi Indonesia
berlimpah sumber daya alam sebagai sumber energi primer seperti
sumber energi fosil diantaranya gas bumi, minyak bumi dan batubara.
Sementara untuk energi baru dan terbarukan (EBT) dapat diunduh dari
tenaga surya, bayu/angin, panas bumi, air daratan dan air laut. Selain itu
masih banyak EBT berasal dari tumbuh-tumbuhan hidup seperti tebu,
jagung dan singkong untuk diproses jadi bio-etanol dan kelapa sawit jadi
bio-solar. Selanjutnya contoh energi alternatif seperti tenaga nuklir,
generator magnet permanen, generator “polisi tidur” (speed-bump
generator), dan tanah yang punya beda potensial akibat salinitas atau
keasamannya merupakan sumber energi bersih yang berkelanjutan.

Kesemua sumber energi tersebut setelah melalui proses industri akan
dinikmati konsumen berupa energi sekunder yaitu bensin, solar atau listrik.
Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 terdapat 4 pilar yaitu (1)
Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan Ekonomi
Yang Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan dan (4) Pemantapan
Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan yang wajib
ditegakkan. Secara eksplisit dan singkat, kebijakan energi nasional termuat
dalam pilar kedua (Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan) yaitu
pemantapan ketahanan energi melalui peningkatan kontribusi bauran
energi (energy mix) untuk EBT menjadi 31% di tahun 2045. Secara
signifikan energi fosil semakin berkurang pasokannya dalam bauran energi
nasional menjadi masing-masing gas bumi (BBG) 24%, minyak bumi (BBM)
20% dan batubara 25%. Target pembangkit tenaga listrik tahun 2045
sebesar 430 GW dengan energi per kapita 7000 kWH.
Dalam perjalanan upaya besar itu, ada laporan dari the Institute for
Essential Services Reform (IESR) pada akhir 2019, dapat disampaikan
secara garis besarnya sebagai berikut:
 Investasi di bidang EBT setiap tahun rata-rata kurang sekitar 15% dari
target sejak 2015;
 Selama periode 2015-2019 pembangkit listrik EBT meningkat 1.6 GW
atau setara 11% dari total tambahan kapasitas terpasang pembangkit
listrik nasional;
 Pada 2020 pemerintah menargetkan penambahan kapasitas EBT
setara 0.685 GW (lebih rendah dari target RUEN (Rencana Umum
Energi Nasional) 4-5 GW/ tahun).
Oleh karenanya dalam rangka mencapai target EBT 31% di tahun 2045
Indonesia sedang memasuki periode transisi meninggalkan pemakaian
energi fosil. Agar program ini berhasil tentunya memerlukan kolaborasi
dengan semua pihak dalam atau luar negeri yang punya komitmen kuat
menuju energi bersih.
Cukup relevan, pada masa presidensi G-20 Indonesia telah
memasukkan Transisi Energi ini dalam agenda utama KTT G-20 di Bali
November 2022 mendatang. Selanjutnya mengingat geografi Nusantara
terdiri dari kepulauan yang dua-per-tiga diantaranya adalah laut
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diperlukan strategi khusus dalam pemanfaatan EBT. Dalam rangka
membangun ketahanan energi nasional maka di setiap provinsi perlu
misalnya ada pemetaan regional akan sumber EBT yang siap dieksploitasi
sampai menjadi listrik untuk dinikmati masyarakat. Peta tersebut akan
memuat secara spesifik keunggulan dan ketahanan energi dari setiap
provinsinya. Bahkan jika dibutuhkan maka peta itu dikembangkan lebih
detail sampai ke tingkat desa dengan menyertakan peran masyarakat lokal.
Berangkat dari potensi Desa ini, semua pemangku kepentingan dapat
bahu membahu memproyeksikan ketahanan energi Desa tersebut, apakah
dapat mandiri dengan energi bersih (EBT) atau justru sebaliknya.
Ketahanan energi di tingkat Desa akan menjadi tumpuan di tingkat
kecamatan, terus kabupaten/Kota dan sampai ke tingkat Provinsi masingmasing. Selanjutnya pemetaan ini akan sanggup mendeteksi adanya
kesenjangan ketahanan energi regional dan sekaligus cara mengatasinya
melalui rantai pasok energi yang handal.

Gambar 3.1 Tendensi Kebutuhan Energi Nasional

B. KEBUTUHAN ENERGI NASIONAL
Seperti terlihat pada Gambar 3.1, grafik kebutuhan energi nasional
terus meningkat cukup pesat. Diproyeksikan sampai di tahun 2050 akan
mencapai 980 sampai 1240 MTOE. Antara tahun 2010–2040, setiap jangka
waktu 15 tahun kebutuhan akan meningkat dua kali lipat dari sebelumnya,
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kemudian mulai melambat menuju tahun 2050. Proyeksi kebutuhan ini
dikaitkan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang
dicerminkan oleh pendapatan tercatat sekitar USD 4,050/kapita. Selain itu
Indonesia sejak beberapa tahun terakhir sudah masuk kelompok negara G20 yang PDB (Pendapatan Domestik Bruto) melebihi 1 Trilliun dollars.

Gambar 3.2 Proyeksi Peningkatan Kebutuhan Nasional

Pada Gambar 3.2 menunjukkan laju pertumbuhan tahunan rata–rata
(AAGR, average annual growth rate) sebesar 6%. Proyeksi ini dibuat
sebelum ada Covid-19, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per
tahun. Sebenarnya akibat ada koreksi pertumbuhan ekonomi 2020 yang
mengalami kontraksi dan menyusut -2.4 %, yang tentunya berpengaruh
terhadap grafik kebutuhan sehingga dapat mengalami penundaan dan
pelambatan sementara waktu.
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Gambar 3.2 Kebutuhan Energi Total Tahun 2000-2010

Sejalan dengan pengaruh tersebut, ada optimisme karena OECD (The
Organization for Economic Co-operation and Development) membuat
prediksi bahwa Indonesia di tahun 2021 ini pertumbuhan ekonominya
dapat mencapai 4 % dan tahun 2022 tumbuh 5%.
Pada Gambar 3.3 menunjukkan penggunaan energi final di komersial,
transportasi dan lainnya. Sektor Transportasi menyerap 40 % dari seluruh
penggunaan energi final. Sedangkan Gambar 3.4 menampilkan
penggunaan berbagai energi primer dalam rentang waktu tahun 20002010. Fakta menunjukkan selama waktu tersebut masih didominasi energi
fosil seperti minyak bumi (46.8%), gas bumi (24.3%) dan batubara (23.9%).
Sumber energi non-fosil masih sangat kecil prosentasenya seperti tenaga
air (3.8%) dan panas bumi (1.2%).

C. CADANGAN ENERGI TAK TERBARUKAN
Energi tak terbarukan umumnya tergolong energi fosil yang telah
dieksploitasi sejak dahulu kala sejak api ditemukan di belahan dunia
termasuk di Indonesia. Dewasa ini telah diperkirakan jenis energi fosil ini
akan segera ditinggalkan oleh banyak negara seiring menguatnya isu
pemanasan global dan kelestarian lingkungan. Cadangan energi fosil ini
kian lama kian sulit diperoleh secara ekonomis sebab jenis ini tak dapat
diperbaharui lagi. Berikut akan diuraikan jenis energi tak terbarukan yang
berpotensi untuk dimanfaatkan seperti dibawah ini:
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Gambar 3.3 Kebutuhan Energi Primer Tahun 2000-2010

a. Energi berbasis fosil
Sumber energi yang berasal dari makhluk hidup yang karena sesuatu
sebab, seperti tumbukan benda antariksa, tertimbun dalam kerak bumi
jutaan tahun lamanya berubah menjadi energi fosil berupa gas bumi,
minyak bumi dan batubara. Energi fosil tersebut tergolong mengotori
lingkungan karena hasil pembakarannya mengemisikan gas karbon yang
bersifat polutif terhadap atmosfir bumi. Walaupun demikian selama masih
belum ada penggantinya, energi ini masih menjadi andalan komoditi
ekspor banyak negara. Seperti negara Timur Tengah, Asia Tengah, Kanada,
Amerika Serikat dan Amerika Latin masih bergantung pada komoditas ini.
Di antara negara tersebut seperti Amerika Serikat, masih terdapat
cadangan berupa shale oil, lapisan tipis minyak yang terhimpit batuan
karang dalam kerak bumi yang sangat luas tetapi biaya eksplorasinya
mahal. Beberapa alternatif terakhir minyak bumi merupakan komoditas
strategis yang menjadi sumber konflik tak terelakkan, khususnya di daerah
Timur Tengah dan Asia Tengah. Di Indonesia cadangan energi fosil berupa
minyak bumi, batubara dan gas bumi dapat diuraikan seperti berikut ini:
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1) Minyak Bumi
Seperti diperlihatkan Tabel 3.1, dari tahun 2000 sampai 2010 tercatat
penurunan jumlah cadangan terbukti, cadangan potensi dan cadangan
total yang cenderung menurun. Di tahun 2010 jumlah masing-masing
menjadi cadangan terbukti 4.23 milyar barel, potensi 3.53 milyar barel dan
totalnya tinggal 7.76 milyar barel. Dengan demikian asupan devisa negara
dari energi minyak bumi semakin menurun, jika tanpa penemuan
eksplorasi tambang baru yang terbukti, atau jika hal ini berlangsung terus
pada suatu saat Indonesia akan berubah dari negara pengekspor minyak
menjadi net importir.
Tabel 3.1 Cadangan Minyak Bumi Nasional 2010
Tahun
Cadangan Terbukti
Potensi
Total
2000
5.12
4.49
9.61
2005
4.19
4.44
8.63
2010
4.23
3.53
7.76
Dalam satuan milyar barel
2) Batubara
Tercatat batubara potensinya masih termasuk signifikan. Beberapa
fakta mengungkap bahwa cadangan batubara pada Tabel 3.2 tercatat
105,187.40 juta ton dan cadangan terbukti 21,131.80 juta ton. Sebagian
besar batubara yang diekspor masih dalam bentuk curah belum diproses
menjadi batubara cair yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Di
beberapa wilayah Indonesia tambang batubara dapat ditemukan cukup
dangkal di permukaan tanah seperti di pulau Kalimantan atau di
kedalaman permukaan tanah seperti di pulau Sumatra yang akan
mempengaruhi kualitas nilai kalornya. Sehingga dikenal batubara muda
untuk permukaan dangkal dan tua bagi batubara di kedalaman permukaan.
Walaupun sudah ada UU Minerba 2009 yang mewajibkan pembangunan
smelter, namun kenyataan di lapangan masih tak mematuhi bunyi undangundang tersebut.
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Tabel 3.2 Cadangan Batubara Nasional Tahun 2010
Tahun
Sumber Daya
Cadangan Terbukti
2010
105,187.44
21,131.80
Dalam satuan Juta Ton
Anthracite
1 Ton = 4.989 BOE Ombilin Coal
1 Ton = 4.845 BOE
Tanjung Enim
Imported Coal
1 Ton = 4.276 BOE
1 Ton = 3.777 BOE
Coal
Kalimantan
1 Ton = 4.276 BOE Lignite
1 Ton = 3.064 BOE
Coal
BOE = Barrel Oil Equivalent
3) Gas Bumi
Selanjutnya Tabel 3.3 menunjukkan bahwa khusus gas bumi, cadangan
terbukti, potensi dan totalnya dari 2005 sampai dengan 2010 selalu naik
turun. Tahun 2005 ada peningkatan untuk masing-masing cadangan
terbukti, potensi dan total namun di tahun 2010 masing-masing tercatat
sebagai berikut; cadangan terbukti 108.4 TSCF, potensi 48.7 TSCF dan total
157.4 TSCF (1 MSCF setara dengan 0,179 BOE). Negara tetangga Singapura
menikmati kontrak jangka panjang suplai gas dari kepulauan Natuna
melalui pipa bawah laut. Sebaliknya kebutuhan gas bumi nasional
sebagian dipenuhi dari impor.
Tabel 3.3 Cadangan Gas Bumi Nasional 2010
Cadangan
Tahun
Potensi
Total
Terbukti
2000
94.75
75.56
170.31
2005
97.26
88.54
185.80
2010
108.4
48.74
157.14
1 MSCF : setara 0.179 BOE
b. Energi Mineral
Mineral radioaktif yang terbentuk seiring dengan sejarah planet bumi
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melalui rangkaian
proses berteknologi tinggi yang cukup kompleks dan penuh pertimbangan
keselamatan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungan. Karena
properti atau karakteristiknya dan keduanya termasuk radioaktif, mineral
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Uranium dan Thorium keduanya dapat diolah menjadi sumber tenaga
nuklir. Di alam, Uranium dapat ditemukan dalam bentuk isotop U234
sedangkan Thorium dalam bentuk isotop U232. Perbedaan keduanya
terletak pada kemampuannya mengemisikan sinar radioaktif. Kalau
Uranium dapat mengemisikan sinar radioaktif alfa, beta dan gama maka
Thorium hanya mampu mengemisikan sinar alfa dan beta saja. Dengan
kata lain Thorium radioaktifnya lemah. Uranium dapat ditemukan di dekat
pertambangan emas misalnya Tembaga Pura di Papua dan Thorium di
pertambangan timah Bangka-Belitung. Data mengenai jumlah cadangan
dan potensi mineral nuklir ini belum dipublikasikan dengan baik, sehingga
masih berupa dugaan yang cukup besar jumlahnya.
Energi nuklir ini tergolong paling bersih dan paling efisien
dibandingkan energi fosil di atas. Banyak negara Eropa, Amerika, Jepang,
India, Pakistan, Iran dan Korea Utara telah mampu memanfaatkannya
untuk sumber pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat murah dan
efisien. Negara adidaya umumnya menganut politik energi sangat ketat.
Mereka menutup rapat-rapat bagi negara lain untuk ikut menikmati energi
ini, selain teknologinya sangat maju juga aturan keselamatan radiasi
internasionalnya rumit dan berbelit.

D. CADANGAN ENERGI ALTERNATIF
Energi alternatif terdiri dari EBT dan energi lainnya seperti telah
disinggung di Bab sebelumnya yang tidak mengemisikan karbon, ramah
lingkungan dan relatif lebih efisien. Maraknya isu EBT berkaitan dengan
timbulnya kesadaran kolektif masyarakat dunia akan lingkungan yang
sehat, alami dan lestari. Efek gas rumah kaca (greenhouse effect) menjadi
topik pembicaraan sejalan dengan isu perubahan iklim. Berbagai
perubahan iklim secara reguler muncul menjadi acuan masyarakat dunia.
Sebut saja Protokol Kyoto, Kopenhagen dan Paris. Emisi gas karbon
beserta polutan lainnya yang telah teridentifikasi berasal mayoritas dari
pembuangan sisa pembakaran, alat transportasi dan rumah tangga yang
kesemuanya menggunakan bahan bakar fosil. Kesadaran akan pelestarian
lingkungan juga memunculkan kesepakatan global terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) yang
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telah menjadi komitmen bersama dari masing-masing negara (melibatkan
pemerintah dan swasta) sedunia.

Gambar 3.4 Potensi energi baru terbarukan di Indonesia

Sebagai solusi jangka panjang agar dapat mengurangi emisi karbon,
dicarilah bahan bakar alternatif dan pilihannya jatuh ke EBT. Energi nuklir
juga tergolong energi alternatif, namun karena ketatnya regulasi tiap
negara maupun internasional menjadi kurang populer sebagai pilihan.
Karena kemunculannya masih baru maka EBT belum mampu bersaing atau
menggantikan energi fosil dalam waktu dekat. Negara seperti China dan
Kawasan Skandinavia sudah berkomitmen bahwa mulai tahun 2030,
secara gradual akan beralih ke EBT untuk suplai listriknya.
a. Potensi Energi Alternatif
Dari sekian banyak jenis energi, terlihat pada Gambar 3.5 ada 7 (tujuh)
yang sudah tercatat potensinya, yaitu tenaga air, panas bumi, mini/mikro
hidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin dan uranium.
1) Tenaga Air (Hydropower)
Hydropower merupakan sumber energi terbarukan di mana energi
yang dihasilkan berasal dari pergerakan air. Air yang bergerak, seperti
jatuhnya air terjun akibat gravitasi dapat dimanfaatkan untuk
menggerakkan turbin yang selanjutnya energi gerak tersebut diubah
menjadi energi listrik. Secara geografis, Indonesia memiliki banyak sungai
yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan energi. Potensi
tenaga air di Indonesia untuk dapat menghasilkan listrik mencapai angka
70,000 MW. Namun, angka sebesar itu belum termanfaatkan seluruhnya,
hanya sekitar 6 persen atau 3,500 MW saja yang baru dihasilkan.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
Total

Tabel 3.4 Potensi tenaga air
Pulau
Potensi (MW)
Sumatra
15.6
Jawa
4.2
Kalimantan
21.6
Sulawesi
10.2
Bali, NTB dan NTT
0.62
Maluku
0.43
Papua
22.35
75.0 GW

2) Panas Bumi
Disebut panas bumi karena bersumber dari panasnya inti bumi yang
melebihi 6000 oC. Panas bumi tersebut akan selalu berusaha keluar
menembus kerak bumi sebelum akhirnya menuju ke atmosfir. Sumber
panas alami ini jika dipertemukan dengan aliran air akan menghasilkan
uap yang kemudian siap ditampung dan diarahkan guna memutar turbin
pembangkit listrik yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Panas Bumi.
Karena lokasi panas bumi umumnya jauh dari permukiman atau perkotaan,
maka sering timbul masalah jaringan yang menyediakan pelayanan listrik
sampai ke konsumen. Sehingga walaupun potensi panas bumi di Indonesia
berlimpah (lihat Tabel 3.5) namun pemanfaatannya masih jauh dari
harapan masyarakat.
Tabel 3.5 Potensi panas bumi
Pada
Tahun

Sibayak

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

74
165
84
289
497
525
231

Lahendong

Kamojang

Salak

7,460
8,100
8,120
12,100
12,610
12,340
6,490

24,170
24,530
24,350
24,482
24,540
23,330
12,140

Di Luar P. Jawa

1,010
1,240
1,310
2,350
2,665
3,020
1,130

Darajat

Wayang
Windu

Dieng

6,810
6,620
6,520
6,670
12,990
13,390
6,700

2,520
2,540
1,210
1,640
780
0
0

P. Jawa

7,550
7,630
10,320
13,490
13,980
14,140
6,930
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3) Mini/mikro Hidro
Tenaga mikro hidro ini juga mempergunakan tenaga air namun dalam
skala kecil, mirip PLTA seperti telah disinggung di atas, merupakan sumber
EBT yang juga melimpah di Seantero bumi Nusantara. Aliran air sungai, air
terjun atau pancuran kecil yang cukup deras akan mampu menggerakkan
turbin mini/mikro hidro, guna menghasilkan listrik melalui dinamo
pelengkapnya. Kapasitas masing-masing Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) sangat bervariasi tergantung dari debit aliran air, biasanya
sekitar 100Watt sampai 5000 Watt. Secara keseluruhan potensi PLTMH di
Indonesia seperti pada Tabel 3.6 di bawah.
Tabel 3.6 Potensi tenaga mini/mikro hidro
Kapasitas Per Tahun (kW)
No
Pulau
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 Sumatra
55,700 55,920 56,180 56,630 56,719 59,546
2 Jawa
39,450 39,450 39,810 39,810 39,810 41,790
3 Kalimantan
850
849
849
1,270
1,270
1,340
4 Sulawesi
102,350 102,350 103,270 103,670 103,670 108,830
Bali, NTB,
5
11,960 11,960 11,960 12,053 12,053 12,650
NTT
Maluku,
6
4,296
4,296
4,296
4,296
4,369
4,587
Papua
4) Bio-masa
Energi bio-masa pada paragraf ini ditujukan dari segala sesuatu energi
yang berasal dari sampah nabati terkait tumbuhan atau sampah hewan
dan manusia berupa kotoran. Perolehan energi jenis ini dapat melalui
pemanasan bio-masa secara langsung agar menghasilkan panas ataupun
dengan menggunakan bakteri sehingga menghasilkan gas metane yang
dapat dialirkan ke turbin gas penghasil listrik. Manfaat ganda dapat
sekaligus diperoleh yaitu menghabiskan sampah di satu sisi dan hasil
berupa listrik di sisi yang lain. Sementara itu terkait bio-fuel akan dibahas
dalam paragraf tersendiri agar lebih spesifik terkait dengan kapasitas,
karakteristik bahan dan pemanfaatannya yang lebih luas. Potensi bio-masa
di Indonesia dapat ditemukan pada Tabel 3.7 seperti dibawah ini.
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No
1
2
3
4
5
6

Tabel 3.7 Potensi biomassa
Kapasitas Per Tahun (kW)
Pulau
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumatra
924.61 924.61 924.61 924.61 1,607.5 1,687.48
Jawa
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
11.44
Kalimantan
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Sulawesi
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bali, NTB,
N/A
N/A
N/A
N/A
9.6
10.08
NTT
Maluku,
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Papua

5) Tenaga Surya
Sebagai negara tropis yang dilalui garis katulistiwa, Indonesia
menerima ekspose sinar matahari sangat ideal guna mengunduh energi
surya. Energi surya dapat langsung diunduh dari alam sekitar
menggunakan panel surya, baik panel kaku ataupun fleksibel yang
langsung disimpan di penyimpan energi (energy storage) semacam baterai
sebelum diteruskan ke jaringan rumah tangga/ industri. Potensi energi
surya tersebut dapat disimak dibawah ini pada Tabel 3.8.
6) Tenaga Angin atau Bayu
Energi angin diunduh dari alam sekitar melalui pemanfaatan
kecepatan angin minimal yang dapat memutar kincir angin agar dapat
digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Sudah banyak
negara seperti Australia, Belanda, Denmark dan negara Eropa Barat
lainnya yang anginnya cukup kencang dengan kecepatan rata-rata diatas 5
meter/detik. Indonesia juga telah mulai mengembangkannya dengan
memasang kincir angin raksasa di daerah Sulawesi seperti Enrekang.
Energi listrik yang dihasilkan turbin akan disimpan (energy storage)
sebelum masuk jaringan rumah tangga/industri. Potensi energi angin atau
bayu di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Sumber Daya Energi Nasional | 25

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 3.8 Kapasitas terpasang energi surya
Kapasitas Per Tahun (MWp)
Pulau
2005
2006
2007
2008
Sumatra
0.33
0.78
1.69
2.65
Jawa
0.33
0.40
0.53
0.78
Kalimantan
0.16
0.38
0.71
1.11
Sulawesi
0.12
0.64
1.37
1.98
Bali, NTB, NTT
0.12
0.35
0.62
1.00
Maluku, Papua
0.16
0.36
0.71
1.15

2009
4.28
1.15
1.93
2.85
1.41
1.87

7) Uranium dan Thorium
Matahari merupakan sumber energi yang tak ada habisnya. Energi
matahari ini yang menerangi langit dan menghangatkan planet bumi
tergolong tipe energi nuklir atau lebih tepatnya hasil reaksi nuklir matahari.
Secara singkat sebelum memahami reaksi nuklir, ada baiknya memahami
bahwa atom adalah blok bangunan terkecil dari suatu materi. Sedangkan
materi adalah apapun yang mempunyai massa. Setiap atom mengandung
inti atau nukleus.
Di dalam nukleus terdapat proton dan netron. Reaksi nuklir dapat
dikatakan suatu reaksi yang mampu merubah inti atom. Atau, sejumlah
proton dan netron mengalami perubahan sebagai hasil reaksi nuklir.
Tenaga nuklir tak lain ialah penggunaan reaksi nuklir untuk memperoleh
energi nuklir guna menghasilkan panas yang dimanfaatkan memutar
turbin uap agar dapat memproduksi listrik. Proses ini dapat dijumpai di
PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir).
Di seluruh dunia ada sekitar 450 reaktor tenaga nuklir yang
dioperasikan oleh 31 negara dengan kapasitas totalnya lebih dari 380.000
MWe. Sementara itu ada lebih 60 reaktor baru yang dalam proses
pembangunan. Keseluruhan reaktor nuklir ini menyumbang lebih dari 11%
kebutuhan listrik dunia, sangat efisien, murah dan bersih tanpa emisi gas
karbon dioksida.
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Tabel 3.9 Kapasitas terpasang energi bayu
Kapasitas Per Tahun (kW)
No
Pulau
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 Sumatra
1.5
81.5
81.5
81.5
81.5
85.58
2 Jawa
285.75 285.75 285.75 285.75 285.75 300.04
3 Kalimantan
0
0
0
0
0
0
4 Sulawesi
148.7 228.7 388.7 588.7 588.7 618.14
Bali, NTB,
5
591.05 591.05 911.05 911.05 911.05 956.6
NTT
Maluku,
6
2
2
2
2
2
2
Papua
Walaupun Indonesia punya potensi sebesar 3000 Mega Watt (MW)
namun kapasitas terpasang baru 30 MegaWatt (MW). Itupun masih
terbatas di lingkungan laboratorium penelitian. Umumnya masyarakat
masih pro dan kontra pendapatnya. Mereka masih trauma dengan
peristiwa ledakan Pusat Nuklir di Chernobil Rusia dan Fukushima Jepang.
Sehingga belum ada kemauan politik yang kuat guna mendirikan fasilitas
nuklir untuk kepentingan damai seperti mendirikan PLTN (pembangkit
listrik tenaga nuklir). Seperti India, China dan Australia, mereka memilih
PLTN berbahan Thorium yang lebih aman. Energi nuklir adalah sumber
energi yang berasal dari reaksi berantai bahan-bahan radioaktif yang
terjadi dalam sebuah reaktor.
Negara maju di dunia termasuk kelompok elit yang mampu menikmati
listrik murah dan efisien berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN). Sedangkan negara berkembang yang ingin mencoba
mengembangkan PLTN langsung dituduh dan dicurigai akan membuat
bom nuklir. Ketidakadilan tersebut sampai hari ini masih berlangsung.
Untuk PLTN ada dua pilihan mineral nuklir yaitu Uranium dan Thorium.
a) Uranium (U)
Negara maju seperti Jepang, Amerika, Prancis dan negara Barat
lainnya mengandalkan pasokan listriknya sebagian besar kepada PLTN.
Sejak kecelakaan reaktor PLTN Fukushima di Jepang, para ilmuwan telah
mengembangkan PLTN generasi baru yang lebih aman dan ramah
lingkungan. Listrik yang dihasilkan PLTN dipandang sangat efisien,
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sehingga bila masalah keamanan dan lingkungan dapat ditingkatkan, maka
PLTN akan menjadi pilihan energi alternatif yang sangat menjanjikan
keberadaannya atau sangat kompetitif dibanding energi lainnya.
Jika demikian sudah selayaknya penggunaan PLTN hendaknya dapat
dinikmati pula oleh negara berkembang melalui tata kelola dan
pengawasan yang lebih adil. Jepang sendiri sebagai negara yang telah
berpengalaman menghadapi dampak bom atom dan kecelakaan radioaktif
dari kebocoran PLTN, masih percaya akan kehandalannya. Dibalik
keefisien dan sisi kelebihan PLTN lainnya, disadari adanya dampak radiasi
yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan alam semesta.
Sebagian besar reaktor nuklir di PLTN, memakai bahan baku materi nuklir
Uranium yang di alam bebas dapat ditemui sebagai isotop U234. Isotop ini
melalui pengayaan dapat menjadi plutonium U235 yang dapat diubah
menjadi bom nuklir yang dahsyat.
b) Thorium (Th)
Selain Uranium sebagai bahan PLTN, maka pilihan lain jatuh pada
mineral Thorium yang tingkat radioaktifnya jauh lebih rendah. Thorium
sebagai mineral radioaktif dengan nomor atom 90 ini, diperkenalkan
tahun 1828 oleh kimiawan Swedia Jöns J. Berzelius. Kemudian nama
Thorium dilekatkan yang tak lain berasal dari panggilan dewa Norse Thor.
Thorium umumnya secara fisik berwarna putih keperakan dan menjadi
keabu-abuan atau sedikit hitam ketika terpapar udara. Di Indonesia
kandungan Thorium dapat ditemukan misalnya pada limbah
pertambangan timah yang biasa disebut monasit di Bangka-Belitung.
Setelah terbukti mengandung unsur Thorium, maka monasit tak lagi dijual
langsung ke tangan-tangan asing, mengingat nilai strategis maupun
ekonomisnya tinggi. Selain di dalam monasit, kandungan Thorium juga
ditemukan dalam mineral lain yaitu thorite dan thorianite. Secara teoritis
kandungan Thorium di dalam kerak Bumi tiga kali lebih banyak
dibandingkan kandungan Uranium. Karakteristik fisik lainnya seperti titik
leleh dan titik didih sangat dipengaruhi oleh sejumlah kecil unsur kotoran
tertentu, diantaranya karbon dioksida.
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Dengan berbagai kelebihan karakteristik dan potensi kandungannya
maka Thorium dapat menggantikan fungsi Uranium sebagai bahan nuklir
yang lebih baik untuk menghasilkan listrik. Negara seperti China, India dan
Australia telah lama mengembangkan PLTN berbahan Thorium. Produksi
komersial Thorium dapat dijumpai sebagai logam dengan reduksi (ThF4)
dan dioksida (ThO2) dan melalui elektrolisis dari tetraklorida (ThCl4).
Penanganan logam Thorium walau memiliki kekuatan mekanik rendah,
akan mirip dengan logam pada umumnya yakni dapat ditempa, diekstrusi,
digulung dan ditekuk.
Di seluruh dunia tercatat ada 450 PLTN (pembangkit listrik tenaga
nuklir) yang telah beroperasi secara komersial di 31 negara. Semua PLTN
tersebut menghasilkan listrik 380 GWe dari kapasitas terpakainya atau
setara dengan pasokan 11% listrik dunia. Perkembangan terakhir di
seluruh dunia ada tambahan sekitar 60 PLTN baru sedang dalam proses
pembangunan.

E. ENERGI ALTERNATIF LAINNYA DAN BAURAN ENERGI
a. Energi Hidrogen
Hidrogen dapat diubah menjadi bahan bakar pengganti BBM. Bahkan,
diklaim lebih baik dari BBM yang kita kenal saat ini. Bahan bakar hidrogen
tidak menghasilkan polusi, sehingga bahan bakar ini tidak merusak bumi.
Persediaannya pun tidak akan habis karena cara pembuatannya hanya dari
air, kemudian dibakar seperti bensin. Akan tetapi, untuk mendapatkan
Hidrogen ini diperlukan banyak energi. Jika energi yang digunakan berasal
dari bahan bakar fosil, maka keuntungan yang didapat akan minimal,
sehingga harus ada sumber energi yang diperbaharui.
b. Bahan Bakar Minyak Bio (Biofuel)
Bahan bakar minyak bio (BBMB) atau biofuel merupakan bahan bakar
minyak yang dihasilkan dari bahan tumbuhan alami ataupun lemak hewan.
Bahan minyak nabati berasal dari tanaman yang memiliki kandungan gula
tinggi seperti tebu, jagung dan sorgum serta tanaman yang dengan
kandungan minyak nabati tinggi dan ditemukan pada kelapa sawit, jarak
(jatropa) dan ganggang. Energi nabati ini dapat digunakan sebagai bahan
bakar minyak nabati disingkat BBMN, sedangkan yang menggunakan
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minyak hewan disebut bahan bakar minyak hewani (BBMH). Produk BBMB
ini dapat dijumpai di pasar berupa biodiesel, bioethanol dan bioavtur, yang
dapat menggantikan BBM untuk kendaraan umumnya. Proses pembuatan
BBMB ini biasanya mereaksikan minyak nabati misalnya dengan methanol
dan ethanol, dan katalisatornya soda api. Salah satu kelemahan pada
BBMB dalam pemakaiannya kurang cocok untuk kendaraan bermotor
yang mengandalkan kecepatan tinggi dan tenaga yang kuat.
Tabel 3.10 Perkembangan energi alternatif
Uraian
Satuan 2005
2006
2007
2008
2009
2010
LISTRIK
Panas
MW
852
852
982
1,052
1,189
1,189
Bumi
PLTS
MW
1.23
2.91
5.63
8.67
13.5
13.5
PLTMW
1.03
1.19
1.67
1.87
1.87
1.96
Angin
PLTA
GW
3.224 3.532 3.512
4.2
5.711
5.711
PLTMH
MW
215
215
216
218
218
229
PLT
MW
935.51 935.51 935.51 935.51 1,628
1,628
Biomassa
BBN
Biodiesel
120
456.6 1,550 2,329.1 2,521.5 5,647.57
Ribu
Bioetanol
2.5
12.5
135
192.4
212.5
223.12
kL
Bio oil
0
2.4
37.2
37.2
40
42
1) Bio-solar (Biodiesel)
Bio-solar menjadi semakin popular ketika produk kelapa sawit
Indonesia diembargo oleh Uni Eropa. Para peneliti di beberapa kampus
perguruan tinggi yang dimotori ITB, telah memperkenalkan konsep B-20
(bio-solar dengan campuran 20% minyak nabati dan solar biasa) sebagai
pengganti bahan bakar solar. Dalam pengembangannya, B-20 ditingkatkan
menjadi B-30 dan seterusnya guna memperoleh campuran yang paling
optimal. Bahan bakar tumbuhan atau lemak binatang ini penggunaannya
banyak pilihan, baik versi original/ murni atau dicampur dengan bahan
bakar lain. Bio-solar ini selain memenuhi kriteria ramah lingkungan, juga
terbarukan, dan dapat mengurangi emisi gas buang, merupakan unsur
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keunggulannya sehingga di masa depan sebagai kandidat kuat guna
menggantikan BBM berbasis fosil.
2) Bio-Etanol
Telah lama diketahui bahwa Etanol (etil-alkohol) adalah jenis EBT
berupa hasil dari fermentasi tumbuhan seperti; singkong, tebu, shorgum
dan jagung. Contoh negara di dunia yang sangat baik mengembangkan
energi etanol ini adalah Amerika Serikat dan Brazil. Kedua negara tersebut
saat ini adalah negara nomor satu dan dua di dunia dalam hal produksi
etanol. Khusus Brazil produksi etanolnya berbasis kepada tumbuhan tebu,
yang di awal tahun 60an diimpor dari Indonesia, dikembangkan sebagai
pengganti BBM pada kendaraan bermotor. Sekitar 15 milyar liter etanol
dihasilkan setiap tahun di Brazil.
3) Bio-Metanol
Metanol (meta-alkohol) adalah bahan bakar yang berasal dari sintesa
gula dan bakteri, seperti contohnya spiritus. Metanol baik digunakan
secara murni, atau juga digunakan sebagai campuran bensin. Satu hal yang
menjadi kelemahan dari penggunaan untuk kendaraan adalah bahan
bakar ini dapat mempercepat terjadinya korosi pada mesin kendaraan.

Gambar 3.5 Skema kerja sistem energi tidal
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c. Energi Tidal
Energi tidal atau energi pasang surut air laut barangkali kurang begitu
dikenal, atau mungkin kita belum pernah mendengarnya sama sekali. Jika
dibandingkan dengan energi angin dan surya, energi tidal memiliki
sejumlah keunggulan, antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti/
mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi
konversi yang begitu rumit. Kelemahan energi ini di antaranya adalah
membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan
kondisi air laut, terutama tingkat korosi dan kuatnya arus atau badai di
laut. Prinsip kerja energi tidal ialah: saat pasang naik, air laut dengan
volume jutaan kubik naik ke daratan. Jika di daratan itu dibuat bendungan
yang besar, maka air pasang itu tertampung di dalam waduk. Di mulut
waduk dipasang baling-baling yang berputar sesuai arah air. Biasanya
digunakan dua arah putaran, yaitu saat pasang dan saat air surut.
d. Gelombang Laut
Selain energi tidal, potensi lain dari lautan yang dimanfaatkan adalah
gelombangnya. Energi yang dimiliki gelombang laut tersebut dapat
dikonversi menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan
energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Saat ini beberapa
negara telah berani mengembangkan potensi dari energi terbarukan ini.
e. Energi Piezoelektrik
Piezoelektrik adalah suatu yang dapat menghasilkan listrik dari hasil
pengubahan energi mekanik. Sistem penghasil energi ini sangat baik
diterapkan pada tempat-tempat umum, seperti yang terpasang di sebuah
lantai stasiun kereta Jepang dan juga di lantai rumah disco di Inggris.
Prinsip kerjanya adalah tekanan dari orang-orang di tempat itu akan
dikonversi menjadi listrik. Jadi, dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan listrik sekitar tempat tersebut. Di kampus FTUP telah
melakukan penelitian “polisi tidur”, yang dapat menghasilkan listrik
berkelanjutan.
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f.

Bauran Energi
Penyediaan Energi di Indonesia masih didominasi energi fosil
sementara penggunaannya belum efisien. Energi baru dan terbarukan
(EBT) yang berlimpah belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, EBT
mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai
teknologi energi terbarukan. Pengembangan EBT menjadi sumber energi
utama akan memungkinkan harga energi dapat ditekan dan semakin
murah (avoided cost sebagai benchmark). Sudah saatnya kita
berkomitmen melaksanakan Paris Agreement dan melakukan green
innovation untuk memanfaatkan EBT dan energi alternatif lainnya. Dengan
menerapkan perencanaan yang seksama, inovasi hijau dan terobosan
teknologi secara konsisten, bauran energi pada waktunya akan didominasi
oleh EBT. Pergeseran dominasi ini akan melewati masa transisi, sekaligus
sebagai proses pembelajaran bagi warga masyarakat guna beralih ke EBT.
Tabel 3.11 Bauran energi
Energi
2012
2025 (Target)
Gas Bumi
20%
18%
Batu Bara
24.7%
23%
Minyak Bumi
48.4%
23%
Energi Baru dan Terbarukan
6.9%
26%
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SEJARAH SINGKAT ENERGI NASIONAL
A. UMUM
Pada awal pemerintahan Orde Baru, yang menggantikan rezim Orde
Lama era pemerintahan Soekarno, ekonomi Indonesia mengalami inflasi
yang terdalam. Orde Baru dan Orde Lama adalah sebutan yang
diperkenalkan oleh rezim Presiden Soeharto sehingga mudah dipahami
oleh masyarakat bahwa pemerintahannya membawa nilai pembaharuan.
Orde Baru yang kelahirannya diawali dengan terbitnya Surat Perintah 11
Maret 1966 (Supersemar), pemerintahannya dapat berlangsung selama 32
tahun hingga 1998. Sebagai langkah awal pembenahan ekonomi Presiden
Suharto mendapat bantuan dana segar dari 9 negara donor yang
tergabung dalam kelompok internasional yang dikenal sebagai IGGI (InterGovernmental Group on Indonesia). Lembaga IGGI ini yang berdiri tanggal
20 Februari 1967 di Amsterdam dikoordinir oleh Amerika beranggotakan
Australia, Belanda, Belgia, Jepang, Jerman Barat, Italia, Kerajaan Inggris
dan Prancis.
Tujuan IGGI, yaitu memberi bantuan kredit jangka dengan bunga
ringan kepada Indonesia dalam membiayai pembangunannya. Selain itu
melalui mekanisme penanaman modal asing para anggota IGGI turut
berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan devisa negara. Sebagai
kompensasi dana yang diterima, Indonesia memberikan konsesi atau
kontrak karya utamanya untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA)

terutama di sektor pertambangan dan perminyakan. Pada awal tahun
1992, sebagai tindak lanjut tanggapan terhadap kritik keras Menteri
Belanda Jan Pronk, pemerintahan Soeharto menghentikan partisipasinya
di pertemuan tahunan IGGI dan lebih memilih bentuk group donor yang
tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) yang dipimpin
Bank Dunia (World Bank).

B. BONANZA MINYAK
Masa ketika minyak bumi atau bahan bakar minyak (BBM)
memberikan keuntungan sangat besar bagi penerimaan negara sering
disebut dengan Bonanza Minyak. Hal tersebut dapat terjadi ketika harga
minyak secara tak terduga mengalami kenaikan berlipat ganda atau
disebut Oil Boom, sehingga devisa negara melejit dalam waktu relatif
singkat. Kenaikan harga minyak dunia tersebut merupakan berkah tak
terduga bagi Pemerintah Indonesia kala itu. Penyebabnya tak lain ialah
perbaikan nyata mekanisme perdagangan internasional akibat Bonanza
Minyak yang terjadi sampai dua kali tersebut.
Peristiwa Oil Boom I terjadi tahun 1973/1974 akibat keputusan kartel
minyak OPEC (the Organization of Petroleum-Exporting Countries),
Indonesia sebagai salah satu anggotanya, untuk menaikkan harga minyak
empat kali lipat melalui pengurangan kombinasi ekspor besar-besaran.
Kemudian disusul Oil Boom II tahun 1979/1980 yang disebabkan oleh
penutupan sementara minyak Iran sebagai akibat langsung terjadinya
Revolusi yang ditandai dengan penggulingan rezim Shah, Mohammad Reza
Pahlevi. Penutupan minyak Iran, sebagai pengekspor minyak terbesar
setelah Arab Saudi, tentunya sangat berpengaruh terhadap terjadinya
penurunan ekspor minyak OPEC. Tercatat waktu itu harga minyak menjadi
dua kali lipat per barel. Dari dua kali peristiwa Oil Boom tersebut harga
minyak yang tadinya hanya $ 1.60 per barel di tahun 1970 menjadi $35.00
per barelnya di tahun 1980.
Situasi tersebut berdampak ke penerimaan Negara yang melonjak
lebih dari 600 % antara kurun waktu tahun 1967/1970 dan 1974/1975.
Selain itu, kontribusi dari hasil ekspor minyak untuk Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) jumlahnya melampaui pendapatan pajak dan
investasi pemerintah meningkat lebih dari 3000 % dari tahun 1969 sampai
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tahun 1979. Setelah mengalami era Bonanza Minyak, periode 1974–1981
ekonomi Indonesia menikmati pertumbuhan cukup tinggi dengan rata-rata
setiap tahun mencapai 7.7 %. Namun demikian pada tahun 1982, ekonomi
dunia mengalami keguncangan akibat anjloknya harga minyak dunia.
Hantaman dari luar atau external shock ini utamanya disebabkan
melemahnya pasar minyak dunia sehingga merusak ekspor Indonesia.
Beberapa ahli memperkirakan dampaknya sepadan dengan bonanza
minyak yang telah dinikmati Indonesia sebelumnya. Sejak peristiwa
tersebut produksi minyak Indonesia semakin menurun. Sampai akhirnya
tahun 2004 Indonesia menjadi net importer dan pada 2009 sudah bukan
lagi anggota OPEC.

C. KEANGGOTAAN OPEC
Sebagai negara produser minyak, Indonesia di masa jayanya pernah
menjadi anggota organisasi kartel minyak dunia OPEC (the Organization of
Petroleum-Exporting Countries). Sejak zaman Belanda atau lebih dari 135
tahun yang lalu Indonesia sudah dikenal sebagai produsen minyak dan gas
bumi, dengan ditemukannya ladang minyak Sumatra Utara tahun 1885.
Indonesia bergabung sebagai anggota OPEC mulai tahun 1961. Produksi
minyak Indonesia dikontrol oleh OPEC sesuai alokasinya. Pada tahun 1991
pertemuan tingkat Menteri OPEC, kuota minyak Indonesia dibatasi 1.445
juta barrels per hari, yang faktanya masih lebih rendah dari kapasitas
produksi sebesar 1.7 juta barrels per hari. Kuota Indonesia setara dengan
6% dari total produksi OPEC.
Namun seiring makin berkurangnya produksi dalam negeri Indonesia
pada tahun 2004 tercatat sebagai net importer. Lima tahun kemudian
yaitu tahun 2009 keanggotaan Indonesia di OPEC mengalami
penangguhan. Sempat bergabung lagi di bulan Januari tahun 2016 namun
hanya berjalan 10 bulan, karena bulan November tahun yang sama
keanggotaannya ditangguhkan lagi. Walaupun demikian menurut BP
Statistical Review of World Energy 2019, Indonesia menemukan cadangan
minyak terbukti sebesar 3.2 milyar barrels di akhir 2018. Dewasa ini
tercatat lima besar perusahaan minyak yang masih beroperasi di Indonesia
yaitu Chevron Pacific Indonesia, Exxon Mobil, Pertamina EP, Pertamina
Hulu Mahakam, and the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
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Kelima perusahaan tersebut memproduksi lebih dari 73% (568 ribu barel
per hari) dari total produksi nasional Indonesia (774 ribu barel per hari).

D. FLUKTUASI HARGA BBM 1970-2016
Selama periode 1970-2016 ada 6 (enam) Presiden RI telah
menjalankan pemerintahannya. Hampir setiap presiden pernah
mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Dari keenam presiden RI
tersebut, kecuali BJ. Habibie, lima diantaranya pernah menaikkan atau
menurunkan harga BBM (lihat Tabel 4.1). Kebijakan Habibie yang tak
pernah menyentuh harga minyak dinilai wajar, karena masa
pemerintahannya yang paling singkat, hanya kurang dari 18 bulan.
Semasa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto (1966-1998)
pernah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali. Pada 1991 harga BBM
naik dari semula Rp 150 menjadi Rp 550 per liter. Dua tahun kemudian
yaitu 1993, harga BBM kembali naik menjadi Rp 700 per liter. Menjelang
akhir jabatannya di tengah-tengah krisis ekonomi 1998 menerpa Indonesia,
harga BBM naik menjadi Rp 1,200 per liter. Setelah rezim Orde Baru
runtuh dan digantikan pemerintahan Bj Habibie (Mei 1998-Oktober 1999),
harga minyak tak pernah mengalami kenaikan. Sebaliknya ada penurunan
harga BBM dari Rp 1,200 menjadi Rp 1,000 per liter.
Pada April 2000 atau di awal Era pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid atau Gus Dur (1999-2001), harga BBM mengalami penurunan
menjadi Rp 600 per liter. Sekitar enam bulan kemudian harga BBM
dinaikkan menjadi Rp 1,150 per liter. Pada Juni 2001, harga BBM kembali
dinaikkan menjadi Rp 1,450 per liter. Sebagai presiden Indonesia kelima,
Megawati Soekarnoputri (2001-1004) juga mengambil kebijakan
menaikkan harga BBM dua kali. Pertama pada Maret 2002, harga BBM
naik dari Rp 1,450 menjadi menjadi Rp 1,550 per liter. Kedua di awal
Januari 2003 kembali harga BBM naik menjadi Rp 1,810 per liter.
Demikian juga selama dua periode kabinetnya (2004-2014), Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebijakan menaikkan dan
menurunkan harga BBM masing-masing empat kali naik dan tiga kali turun.
Pertama Maret 2005 menaikkan harga BBM menjadi Rp 2,400 per liter.
Kedua Oktober 2005 harga BBM kembali naik menjadi Rp 4,500 per liter.
Ketiga Mei 2008 kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 6,000 per liter.
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Tabel 4.1 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1970- 2016
Presiden

Periode

Kebijakan Harga BBM
Keterangan
Tahun 1991, kenaikan
harga BBM dari Rp 150 ke
Rp 550 per liter;
 Tahun 1993, kembali
3 kali kenaikan
kenaikan harga BBM dari
harga BBM
Rp 550 ke Rp 700 per liter;
 Tahun 1998 awal Mei saat
krisis ekonomi harga BBM
meroket jadi Rp 1,200 per
liter.
Terjadi penurunan BBM dari Rp 1 kali penurunan
1,200 ke Rp 1,000 per liter.
harga BBM
 Kwartal pertama Tahun
2000 harga BBM turun
seharga Rp 600 per liter;
 Kwartal ketiga Tahun 2000 1 kali turun dan 2
kali kenaikan
harga BBM naik ke Rp 1,150
harga BBM
per liter;
 Pertengahan Tahun 2001
harga BBM kembali naik
jadi Rp 1,450 per liter.
 Kwartal pertama Tahun
2002 kenaikan BBM
2 kali kenaikan
seharga Rp 1,550 per liter;
harga BBM
 Awal Tahun 2003 naik lagi
seharga Rp 1,810 per liter.
 Kwartal pertama Tahun
2005 terjadi kenaikan harga
BBM ke Rp 2,400 per liter;
4 kali kenaikan
 Kwartal ketiga Tahun 2005
dan 3 kali
naik lagi jadi Rp 4,500 per
penurunan harga
liter;
BBM
 Pertengahan Tahun 2008
naik lagi seharga i Rp 6,000
per liter;


Soeharto

19661998

BJ Habibie

19981999

Abdurrahman
Wahid

19992001

Megawati
Soekarnoputri

20012004

Susilo Bambang
Yudoyono

20042014
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Presiden

Periode





•

•

Joko Widodo

2014sek

•

•
•

Kebijakan Harga BBM
Kwartal ketiga Tahun 2008
harga BBM turun ke Rp
5,500;
Akhir Tahun 2008 turun lagi
seharga Rp 5,000 per liter;
Awal Tahun 2009 harga
BBM turun jadi Rp 4,500
per liter;
Pertengahan Tahun 2013
harga BBM dinaikkan lagi ke
Rp 6.500 per liter.
Kwartal ketiga Tahun 2014
terjadi kenaikan harga BBM
ke Rp 2,000 per liter,
Premium seharga Rp 8,500
dan Solar jadi Rp 7,500 per
liter;
Awal Tahun 2015 terjadi
penurunan Premium
seharga Rp 7,600 dan Solar
seharga Rp 7,250 per liter;
Tahun 2016 sesuai dengan
turunnya harga minyak
dunia, harga Premium
turun ke Rp 7,150 untuk
wilayah Jakarta dan Rp
6,950 di luar Jawa serta
Solar jadi Rp 5,950 per liter;
Tanggal 5 Januari tahun
2020, harga BBM Pertamina
turun.
Kwartal pertama Tahun
2022 Pertamax naik ke
harga Rp12.200 per liter.
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Keterangan

1 kali naik dan 3
kali penurunan
harga BBM

Pada akhir 2008, pertama kali SBY menurunkan harga BBM dari Rp
6,000 ke Rp 5,500 per liter. Kedua menjelang Natal 2008 harga BBM
kembali turun ke Rp 5,000 per liter. Ketiga menjelang Pemilu 2009, atau
Januari 2009, BBM kembali turun seharga Rp 4,500 per liter. Pada akhir
jabatannya periode kedua, Juni 2013, SBY membuat BBM semakin mahal
seharga Rp 6,500 per liter disertai penjelasan agar tak akan membebani
pemerintahan periode berikutnya. Kebijakan Presiden SBY kali ini tidak
mampu meringankan beban pemerintahan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla
penggantinya. Sebab selama SBY berkuasa pemerintah memberikan
subsidi harga BBM yang anggarannya dapat mencapai empat ratusan
trilliun per tahun di akhir jabatannya.
Pemerintahan Jokowi harus menghadapi anggaran negara yang tak
sehat ini, maka tindakan kurang popular diputuskan dengan cara
menaikkan harga BBM saat umur kabinetnya mau masuk bulan kedua.
Pada November 2014 Jokowi menyesuaikan harga BBM naik Rp 2.000 per
liter. Harga jenis Premium dari Rp 6,500 naik ke Rp 8,500 per liter dan
Solar juga naik dari Rp 5,500 ke harga Rp 7,500 per liter. Kemudian Januari
2015 Premium turun seharga Rp 7,600 dan Solar juga turun ke Rp 7,250
per liter. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia, pada Tahun 2016
harga Premium turun seharga Rp 7,150 untuk wilayah Jakarta dan Rp
6,950 di luar Jawa serta Solar turun seharga Rp 5,950 per liter. Terhitung
per tanggal 5 Januari 2020, harga BBM juga turun kembali.

E. BBM KOMERSIAL
Di Indonesia, jenis BBM komersial tergolong bermacam-macam.
Pertamina melakukan diversifikasi BBM, diarahkan ke segmen pasar
tertentu dengan harga jual per liternya bervariasi. Sehingga kalangan
operator transportasi, rumah tangga dan kegiatan komersial lainnya dapat
menyesuaikan pilihan harga dan jenis BBM sesuai kebutuhan mereka.
a. Bensin
Bensin merupakan jenis BBM primer yang langsung dapat
dimanfaatkan untuk bahan bakar motor penggerak yang memakai
sistem pengapian. Pertamina menawarkan berbagai jenis bensin
sebagai berikut:
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1) Produk Premium; bensin berwarna kuning, ditujukan untuk
kendaraan berbahan bakar bensin. Premium merupakan produk
komersial Pertamina berupa BBM yang mempunyai nilai oktan
paling rendah. Dalam penggunaannya, minyak Premium dengan
nilai RON 88, cocok untuk mobil atau kendaraan dengan kompresi
mesin rendah, yaitu di bawah 9:1.
2) Produk Pertalite; bensin beroktan 90, sedikit di atas Premium dan
menjangkau konsumen lebih luas. BBM ini ditujukan pada
pengguna kendaraan yang rasio kompresinya bervariasi dari 9:1
sampai dengan 10:1.
3) Produk Pertamax; bensin beroktan 92, jauh diatas Premium, dan
ditujukan untuk kendaraan dengan kompresi rasio berkisar antara
10:1 sampai dengan 11:1. Umumnya BBM ini cocok bagi
konsumen kelas menengah ke atas yang menggunakan kendaraan
relatif keluaran baru yang lebih modern.
4) Produk Pertamax Turbo; bensin beroktan 98, suatu produk yang
ditujukan bagi konsumen kelas atas yang menggunakan kendaraan
berteknologi tinggi dan tergolong mobil mewah. Nilai oktan 98
jauh lebih tinggi dari jenis bensin sebelumnya, ditujukan bagi
kendaraan yang mempunyai rasio kompresi antara 11:1 hingga
13:1.
5) Produk Pertamax Racing; bensin beroktan 100, yang ditujukan
kepada para konsumen yang dapat memacu kendaraannya seperti
di lintasan balap pacu (racing). BBM tersebut bernilai oktan 100
yang hanya ditujukan bagi kendaraan dengan mesin berasio
kompresi di atas 13:1.
b. Minyak Solar
Bahan bakar bernama lain High Speed Diesel (HSD) ini ditujukan bagi
mobil yang berbasis diesel. Bahan bakar ini juga lazim dipakai untuk
mesin umum, serta transportasi umum.
c. Minyak Tanah
Walau tidak dipakai untuk kendaraan jenis apa pun, bahan bakar ini
tetap masuk ke dalam jenis BBM. Sebagaimana yang diketahui, bahan
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

bakar ini lazim dipakai untuk kepentingan rumah tangga dan usaha
kecil. Semisal memasak dan juga bahan bakar untuk penerangan.
Minyak Bakar
Bahan bakar satu ini merupakan bahan bakar hasil residu dengan ciri
khas berwarna hitam. Seperti halnya minyak tanah, jenis BBM ini
tidaklah diperuntukkan untuk kendaraan. Tetapi, dipakai untuk bahan
bakar pada steam power station. Jenis BBM ini punya kekentalan yang
cukup tinggi.
Minyak Diesel
Jenis BBM ini cocok untuk kendaraan bermesin diesel. Ciri khas bahan
bakar ini adalah warnanya yang hitam, serta bentuknya yang agak
encer atau cair. Bahan bakar ini dihasilkan dari proses penyulingan
minyak.
Biodiesel
Kalau yang satu ini merupakan pengganti dari minyak diesel. Berbeda
dengan diesel, bahan bakar ini dibuat dari sumber daya yang dapat
diperbaharui. Semisal minyak hewani ataupun minyak nabati.
Pertamina Dex
Dari namanya saja sudah jelas, bahan bakar ini merupakan asli buatan
Pertamina. Bahan bakar ini mengandung sulfur di bawah 300 ppm,
serta telah mencapai standar emisi gas buang EURO 2. BBM ini sangat
cocok untuk mobil dengan mesin Diesel Common Rail System.
Pertamina Dex diyakini dapat menghasilkan tenaga yang besar, namun
irit dan ekonomis.
Aviation Turbine (Avtur)
Bahan bakar satu ini khusus dipakai untuk pesawat terbang. Terutama,
pesawat dengan tipe mesin external combustion alias mesin turbin.
Avtur sendiri dibuat dari hasil fraksi minyak bumi.
Aviation Gas (Avgas)
Seperti halnya avtur, bahan bakar satu ini juga khusus dipakai untuk
pesawat terbang. Adapun pesawat yang cocok untuk jenis BBM ini
adalah pesawat bermesin internal combustion. Jenis BBM ini juga
cocok untuk pesawat dengan mesin piston berbasis pengapian.
Layaknya avtur, bahan bakar ini juga dibuat dari hasil fraksi minyak
bumi.
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KONSERVASI, TRANSISI DAN KETAHANAN ENERGI
A. UMUM
Dalam kehidupan seluruh makhluk dimanapun dan kapanpun tak
terpisahkan dari energi karena secara alamiah energi itu meliputi
keseluruhan semesta dan sekaligus berada di segala unsurnya. Dewasa ini
kesadaran manusia terhadap masalah global utamanya isu polusi,
pemanasan global, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan semakin
membaik. Melalui pemahaman bersama tentang pentingnya pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) maka banyak program, baik
pemerintah maupun swasta, semakin memperkuat komitmen untuk
memakmurkan dan menjaga pelestarian planet bumi ini agar dapat terus
bertahan sampai akhir jaman.
Di lingkungan PBB dapat disimak perkembangan kebijakan global
terhadap perubahan iklim. Dari Protokol Kyoto tahun 1997 disusul
Konferensi para pihak (Conference of Parties, COP) ke 15 di Copenhagen,
Denmark tahun 2009 sampai Perjanjian Paris (Paris Climate Agreement)
tahun 2015, menunjukkan adanya harapan membaiknya komitmen global
setiap anggota PBB untuk berperan aktif dalam menentukan arah
kebijakan ke depan melalui perundingan perubahan iklim. Sementara di
COP ke 15 Copenhagen sempat muncul pesimisme karena tanpa
komitmen yang mengikat, sebaliknya pada Perjanjian Paris hasilnya sangat
positif dengan disiapkannya modalitas, prosedur dan regulasi lainnya yang

operasional sifatnya. Dengan demikian Indonesia baik sebagai anggota
ASEAN maupun sebagai anggota PBB, terikat untuk mempersiapkan
langkah kebijakan nasionalnya sendiri guna menyongsong perubahan iklim.
Sejalan dengan dinamika global diatas, bukanlah kebetulan di tahun 2022
ini Indonesia sebagai Presidensi G-20 menyiapkan konsep transisi energi
sebagai salah satu dari tiga agenda utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
G-20 bulan November mendatang di Bali. Berdasarkan pertimbangan
inilah tinjauan terhadap sistem energi nasional utamanya tentang konversi,
transisi dan ketahanan energi menjadi relevan dan penting untuk
dikemukakan sebagai persiapan sederet perundingan perubahan iklim
berikutnya.

B. KONSERVASI ENERGI
Berdasarkan data tahun 2011 konsumsi energi listrik/kapita di
Indonesia tercatat 572 kWh/kapita dengan GDP $2,251/kapita (572.225).
Pada tingkat konsumsi rendah seperti ini, posisi Indonesia masih dibawah
rata-rata konsumsi listrik ASEAN (914.265) maupun dunia (2517.917).
Semakin tinggi GDP suatu negara maka akan memerlukan peningkatan
pasokan listriknya. Secara umum gambaran kondisi Indonesia saat ini
seperti berikut:
a) Permintaan energi tumbuh sekitar 7%/tahun;
b) Rasio Rumah Tangga berlistrik sekitar 67.63%, pembangunan
infrastruktur energi lebih banyak di kota/urban, sedangkan di
pedalaman masih tertinggal;
c) Energi fosil masih mendominasi penyediaan kebutuhan masyarakat
(89%);
d) Ketimpangan konsumsi energi antar daerah masih terjadi;
e) Impor energi fosil (BBM) masih berlangsung guna menutup
kebutuhan masyarakat;
f) Pemakaian listrik/kapita tercatat masih rendah (570 kWh/kapita);
g) Konservasi energi belum berlangsung seperti diharapkan;
h) Pemanfaat EBT baru 11% padahal potensi sumber daya alamnya
melimpah.
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1. Pengertian Konservasi Energi
Aktivitas konservasi energi mempunyai acuan hukum cukup kuat yaitu
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007 dan PP No. 70 Tahun 2009. Secara
umum pengertian konservasi energi menunjukkan adanya upaya masif
secara sistematis yang berkelanjutan, terencana dan terintegrasi dalam
rangka (a) menjaga kecukupan sumber daya energi nasional dan (b)
menaikkan efisiensi pemanfaatannya.
Adapun implementasi konservasi energi dilakukan di setiap tahapan
tata kelola energi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, seperti
(a) rantai pasokan, (b) pengelolaan, (c) pendistribusian dan (d) kegiatan
pelestarian sumber daya energi. Dengan diterapkannya konservasi energi
secara nasional diharapkan akhirnya akan tercapai tujuan nasional
pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs, ketahanan energi
dan penurunan emisi karbon secara terukur.
2. Basis Kebijakan Konservasi Energi
Kebijakan konservasi energi ini berbasis pada unsur penggerak
utamanya aspek keekonomian khususnya laju pertumbuhan dan daya
kompetisi ekonomi, aspek ketahanan atau kemampuan daya tahan energi
(energy security) agar dapat berkelanjutan dinikmati masyarakat dan
aspek pengaruh lingkungan akibat perubahan iklim (climate change) dan
pemanasan global (global warming). Untuk aspek keekonomian dapat
difokuskan pada intensitas energi, daya saing sektor industri, menurunkan
ongkos produksi dan membuka akses energi dengan harga terjangkau.
Kemudian
untuk memperkuat
aspek
ketahanannya
dimulai
mempersiapkan substitusi impor energi, menggalakkan penggunaan
energi alternatif dalam negeri tanpa tergantung impor, membuka dan
mempermudah akses bagi penggiat EBT yang dapat diandalkan, kemudian
mengkampanyekan penghematan untuk mencegah pemborosan,
meningkatkan efisiensi dan penggunaan bermacam-macam (diversification)
energi bersih yang ramah lingkungan. Selanjutnya aspek pengaruh
lingkungan tertuju pada segala usaha mengatasi dampak perubahan iklim
seperti pengendalian emisi karbon dalam rangka mengurangi polusi,
mitigasi pemanasan global dan menindaklanjuti kesepakatan bersama
seperti termuat dalam Perjanjian Paris tahun 2015.
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3. Arah Kebijakan dan Implementasi Konservasi Energi
Arah kebijakan konservasi energi akan selalu menyeimbangkan aspek
pasok (supply) dan aspek kebutuhan masyarakat (demand) yang dinamis
menuju energi bersih tanpa emisi karbon, dengan target bauran energi
akan mencapai 31 % untuk EBT di tahun 2045 nanti. Implementasi
kebijakan konservasi energi intinya mengkampanyekan, mendorong,
memperkuat dan memfasilitasi segala program baik yang bersifat program
pendorong (push program) maupun insentif penarik (pull insentive).
Sebagai langkah awal pemerintah dapat memprioritaskan edukasi bagi
para pemangku kepentingan kebijakan konservasi energi ini, baik para
perumus kebijakan, para peneliti dan akademisi, pelaku industri dan
masyarakat konsumen. Pendidikan ini termasuk merubah pola pikir (mind
set) dan kesadaran (awareness) secara nasional siapapun yang tergolong
bagian dari pemangku kepentingan.
Dari sisi pasok (supply), kebijakan diarahkan ke program pendorong
seperti; (a) pengutamaan inovasi pemilihan teknologi, rancang bangun dan
kemasan produk EBT dari sumber daya lokal, (b) peningkatan diversifikasi
infrastruktur pembangkit EBT, jaringan distribusi dan tata kelola energi
bersih (termasuk penguatan standar, prosedur, norma dan regulasi) yang
efisien dengan biaya terjangkau, dan (c) mendukung tumbuhnya industri
produk penyediaan tempat penyimpan energi (energy storage) yang
mudah diangkut (portable) dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah
utamanya untuk memanfaatkan listrik hasil EBT secara optimal. Khusus
mengenai tempat penyimpan energi (TPE) untuk gas misalnya pakai
tabung ukuran 3 kilo dan untuk listrik dapat berupa kapasitor atau baterai,
akan mempermudah fleksibilitas pemakaian, menjamin kecukupan atau
cadangan, mengoptimalkan distribusi dan mengefisienkan rantai pasok
EBT sampai ke tangan konsumen.
Sedangkan dari sisi kebutuhan (demand) maka kebijakan efisiensi dan
penghematan yang telah disinggung di atas juga dapat diteruskan
penerapannya sampai ke tingkat jaringan distribusi energi berupa minyak
atau listrik sampai ke tangan konsumen. Selain pasokan energi dari
pemerintah, elemen masyarakat, baik dari pelaku bisnis industri swasta/
perorangan dapat berpartisipasi penuh dalam membangun dan
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mengembangkan pembangkit EBT secara masif berbasis pada sumber
daya alam yang melimpah di seluruh bumi Nusantara.
Sebagai insentif penarik, pemerintah hendaknya; (a) memfasilitasi
setiap elemen masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pembangunan
pembangkit EBT melalui kemudahan pemodalan, perizinan dan bimbingan
teknis administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, (b) memberikan insentif langsung akses EBT ke jaringan milik
pemerintah agar sampai ke masyarakat konsumen secara lebih efisien, (c)
pemberian keringanan pajak, pinjaman modal dan perizinan bagi
penggagas dan penyedia pembangkit EBT yang ditujukan untuk memenuhi
kepentingan masyarakat luas.
4. Perkembangan Regulasi Ke Energi
Kebijakan konservasi energi telah diamanatkan melalui Undangundang tentang Energi No. 30 Tahun 2007 dalam Pasal 25 tentang
konservasi energi sebagai berikut; Konservasi energi nasional menjadi
tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha & masyarakat,
mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Selanjutnya para pengguna
dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi
energi diberi kemudahan/insentif oleh pemerintah. Sedangkan pengguna
sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi
energi diberi dis-insentif oleh pemerintah dan ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan konservasi energi diatur dengan peraturan
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Dalam undang-undang nomor 30/3007 pasal-pasal antara 9 sampai 20
memuat cukup rinci tentang pelaksanaan konservasi energi meliputi
penyediaan energi, pengusahaan energi, pemanfaatan energi dan
konservasi sumber daya energi. Konservasi energi sebagaimana diatur
dalam PP No. 70/2009 diantaranya memuat sebagai berikut; a). Dalam
Pasal 12 mewajibkan pengguna energi diatas 6000 TOE/tahun
menerapkan manajemen energi yang bertugas diantaranya menunjuk
manajer energi, menyusun program konservasi energi dan melaksanakan
audit energi secara berkala sekaligus juga bertugas melaksanakan
rekomendasi hasil audit energi dan melaporkan pelaksanaan konservasi
energi kepada pemerintah, b). Kemudian Pasal 13 meminta agar manajer
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energi dan auditor energi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan c)
lebih jauh Pasal 20 menyatakan bahwa insentif yang diberikan pemerintah
kepada pengguna energi, antara lain fasilitas perpajakan berupa
pembebasan pajak daerah dan bea masuk untuk peralatan hemat energi
serta suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi dan audit
energi.

C. REVOLUSI INDUSTRI DAN TRANSISI ENERGI
Transisi energi sebenarnya tak dapat terlepas dari peradaban manusia
itu sendiri. Seperti catatan sejarah manusia modern yang berkaitan
dengan perindustrian, hingga sekarang telah terjadi empat kali revolusi
atau popular disebut Revolusi Industri 4.0 itu. Pada Tabel 5.1 dapat dilihat
lebih rinci keterkaitan antara tahapan revolusi terhadap jenis bahan bakar
atau energi yang relevan dipergunakan.
Tabel 5.1 Relevansi Revolusi Industri dan Transisi Energi
Transisi Sumber
Revolusi
Periode
Rincian Aspek Revolusi
Energi
Tahap ini sudah mulai ada
mekanisasi pekerjaan tahap
Kayu bakar,
awal yang dilakukan
minyak
menggunakan tangan.
Industri 1.0 1750-1890
nabati/hewani,
Kemudian dengan penemuan
batubara dan
mesin uap, mekanisasi ini
energi uap
makin berkembang ke industri,
misalnya pemintalan benang.
Penemuan mesin Diesel 1892
mengawali revolusi kedua ini.
Kayu bakar,
Terjadi transformasi dalam
minyak
mekanisasi pekerjaan dengan
nabati/hewani,
Industri 2.0 1890-1950 hadirnya elektrifikasi proses
energi uap,
produksi. Sehingga sejak saat
energi fosil
itu dikenal penggunaan jalur
(fossil fuel) dan
perakitan elektrik.
listrik
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Revolusi

Industri 3.0

Industri 4.0

Periode

1950-2000

2000Sekarang

Rincian Aspek Revolusi
Industri manufaktur menjadi
lebih efisien dan efektif,
dengan munculnya lini
perakitan (assembly lines) dan
devisi pekerjaan sehingga
pekerja hanya fokus pada
tanggung jawabnya
Berbagai inovasi teknologi
utamanya penggunaan
komputer dan otomasi dalam
proses industri.
Otomasi diikuti oleh munculnya
inovasi robotik yang mampu
menggantikan peran manusia
sehingga semakin efisien dan
efektif.
Tahap ini menghadirkan tata
kelola baru yang diaplikasikan
di sektor manufaktur, dari mata
rantai pasokan sampai ke
pabrikan sering disebut lean
manufacturing.
Semua serba digital yang
didominasi oleh bermacammacam aplikasi seperti IOT
(internet of thing), big data dan
cloud computing sehingga
efisien dan efektif dengan
manfaatnya ongkos turun tapi
produksi meningkat.

Transisi Sumber
Energi

Kayu bakar,
minyak
nabati/hewani,
energi fosil,
listrik, nuklir,
EBT, dan biofuel.

Kayu bakar,
minyak
nabati/hewani,
energi fosil,
listrik dan nuklir,
EBT, bio-fuel,
dan hidrogen
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1. Revolusi Industri 1.0
Seiring dengan Revolusi Industri 1.0 yang dimulai di Inggris, di
penghujung 1750an dan ditandai dengan penemuan mesin uap oleh T.
Newcomen dan J. Watts, terjadi pula transisi energi. Penggunaan kayu
bakar dan minyak nabati/hewani dalam kehidupan sehari-hari mulai
bergeser ke batubara untuk membangkitkan energi uap.
2. Revolusi Industri 2.0
Ciri revolusi ini ditandai dengan elektrifikasi proses industri
manufaktur utamanya jalur perakitan elektrik. Penemuan mesin Diesel
sesuai nama penemunya Rudolf Diesel tahun 1892 telah mengawali
terjadinya revolusi 2.0. Pada waktu itu mesin diesel diyakini memiliki
efisiensi terbaik (sampai 50% pada kecepatan rendah, untuk mesin kapal
misalnya), karena rasio kompresinya cukup tinggi. Dalam
perkembangannya mesin ini semula dipakai untuk menggantikan mesin
uap. Tapi di awal 1910an juga dipasang di perkapalan, perkeretaapian,
kendaraan truk, PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel), dan alat-alat
berat. Pada era ini telah terjadi pemanfaatan energi fosil diproses menjadi
listrik yang punya banyak kelebihan dibandingkan energi primer (BBM,
batubara, kayu bakar dan sebagainya).
3. Revolusi Industri 3.0
Pada era Revolusi Industri 3.0, setelah selesai Perang Dunia II, terjadi
lompatan inovasi teknologi. Proses otomasi di industri manufaktur
misalnya ditunjang oleh komputer dan robot. Peranan robot ini secara
massif telah menggantikan buruh dan meramaikan persaingan produk di
pasar global terutama guna memenuhi konsep Quality, Cost and Delivery
(QCD).
Produk yang berkualitas, harga terjangkau dan mampu memenuhi
selera konsumen pada saat yang tepat dibutuhkan, akan menjadi
keunggulan kompetitif yang dominan. Pesatnya perkembangan industri di
segala bidang, mengakibatkan kebutuhan energi fosil melonjak tinggi.
Banyak negara industri maju saling berlomba untuk menguasai pasokan
energi sampai ke sumbernya, bila perlu melalui peperangan. Oleh
karenanya Wilayah Timur Tengah yang dikenal sebagai pusat produsen
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minyak (BBM) dan gas bumi (BBG) menjadi wilayah yang paling bergejolak
akibat kerusuhan atau peperangan (hot region).
Harga BBM di tahun 1970an, seperti diulas pada bab IV sebelumnya,
pernah mengalami lonjakan sehingga memberikan keuntungan berlipat
ganda bagi para produsennya, termasuk Indonesia menikmati bonanza
minyak. Sebaliknya era tahun 1980an harga BBM pernah anjlok dan sangat
merugikan para produsen. Dengan kata lain energi telah masuk ranah
politik global, yang turut meramaikan Era Perang Dingin antar Barat
dengan Uni Soviet (sekarang setelah pecah jadi Rusia). Pada periode ini
transisi energi berlangsung sangat signifikan, karena energi nuklir dan EBT
mulai dimanfaatkan sebagai alternatif penggunaan energi fosil bio-fuel.
4. Revolusi Industri 4.0
Dampak langsung Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi
teknologi yang tak terelakkan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Banyak hal baru muncul seperti faktor kecepatan dan penguasaan
manajemen informasi ternyata menjadi kunci eksistensi dan kompetisi
sektor Industri. Pada era ini pula ukuran perusahaan dan kepemilikan
asset bukanlah segalanya, melainkan manajemen dengan kemampuan
adaptasi dan kegesitan menggunakan teknologi digital secara optimal
menjadi penting. Tanpa harus meninggalkan rumah atau bepergian,
seseorang dapat berbelanja segala kebutuhannya dengan ongkos jauh
lebih murah. Berbekal penguasaan aplikasi digital, perusahaan unicorn
bermunculan walaupun aset tak seberapa, seperti OJOL (ojek on-line),
Toserba (toko serba ada on-line), restoran on-line dan lainnya.
Revolusi ini dimotori oleh munculnya metode manufaktur (lean
manufacturing) dan produksi (lean production) yaitu mempertimbangkan
proses pengintegrasian seluruh sumber daya yang tersedia untuk
meningkatkan nilai ekonomisnya melalui konsep big data, internet of thing
(IOT) dan cloud computing. Pihak industri atau pabrikan akan memperoleh
manfaatnya yaitu dapat menghemat biaya tapi produksi tetap meningkat.
Dari sisi transisi energi, dibandingkan dengan era sebelumnya, maka
pada revolusi 4.0 ada perbedaan sedikit yang menggembirakan.
Penggunaan EBT secara global terus meningkat. Demikian pula di
Indonesia kontribusi EBT bertambah dari 6.9% di tahun 2010 menjadi 11%
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untuk bauran energi di tahun 2019. Target nasional EBT meningkat
menjadi 23% pada tahun 2025 menurut BAPPENAS akan mencapai angka
31% pada tahun 2045 nanti. Sejalan dengan komitmen para pihak (parties)
terhadap Perjanjian Paris 2015, terjadi kecenderungan global bahwa
energi masa depan sepertinya kembali ke energi bersih terutama EBT
seperti masa revolusi pertama.

D. TRANSISI ENERGI
Transisi energi merupakan pekerjaan rumah setiap negara yang punya
komitmen terhadap Protokol Kyoto, Kopenhagen dan Perjanjian Paris
2015. Bermacam-macam skenario dapat dipilih untuk mencapai kondisi
yang ideal dari masing-masing negara. Pembangunan PLTA raksasa di
sungai, kincir angin raksasa yang bilahnya sepanjang 60 meter dan tenaga
surya (PLTS) yang panelnya membentang ratusan meter persegi. Bahkan
untuk PLTS umpamanya, dapat memakai panel surya fleksibel yang
dipasang menutupi permukaan jalan Tol beribu kilometer panjangnya.
Teknologi yang mereka terapkan memungkinkan kendaraan berbagai jenis,
dari ringan sampai berat, lalu lalang di atas panel surya tersebut tanpa
merusaknya. Sesuai target terhitung tahun 2030, China akan
meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke EBT. Demikian pula
beberapa negara Skandinavia seperti Swedia, mengikuti jejak China dan
mereka memasang target serupa.
1. Belajar dari Negara Lain
Ada tiga contoh pembelajaran mengenai penangan transisi energi,
salah satunya Swedia mewakili Eropa Barat, Brazil mewakili Amerika Latin
dan satu lagi Bhutan mewakili kondisi ideal penanganan lingkungan hidup.
Swedia dipilih karena kesungguhan mereka mempersiapkan diri jauh hari
guna secara konsisten mengurangi emisi karbon menuju zero net emission
dan kemudian nantinya meninggalkan sama sekali bahan bakar fosil. Brazil
juga tak kalah gigihnya berjuang selama seabad lebih mengembangkan
etanol dari tanaman tebu untuk dicampur dengan BBM dan siap beralih ke
EBT. Bhutan dipilih karena satu-satunya negara di dunia ini yang emisi
karbonnya negatif alias oksigen yang dihasilkan lebih banyak dari
karbonnya.
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a. Swedia
Swedia sebagai salah satu Negara anggota International Energy
Agency (IEA) sejak lama dan konsisten mengembangkan EBT. Salah
satu pembangkit listriknya telah berjalan sukses dengan
memanfaatkan sampah sebagai bahan bakunya atau sering
disebut PLTSa, yang terletak di kota kecil Bouros. Bahkan
seringkali pengelola PLTSa Bouros mengimpor langsung sampah
dari negara tetangganya Norwegia. Listrik yang dihasilkan
disalurkan ke industri dan rumah tangga melalui smart grids,
sedangkan minyak dari sampah plastik dipakai untuk menjalankan
kendaraan pemerintah setempat. Proyek percontohan ini dapat
sukses karena mendapat sambutan masyarakat Bouros melalui
partisipasi langsung dalam proses pemilahan sampahnya.
Swedia sejauh ini cukup sukses dengan program kebijakan
energinya antara lain:
1) Intensitas karbon turun bertahap;
2) Pemakaian EBT terus bertambah dan energi nuklir berkurang;
3) Pajak energi dan emisi karbon dioksida diterapkan dengan
sungguh-sungguh.
Sebagai pedoman transisi energi Swedia terus memfokuskan pada
tema sentral negerinya yaitu “Integrated Climate and Energy
Policy Framework”. Dengan demikian jika semua program berjalan
sukses, maka Swedia pada tahun 2030 akan mencapai targetnya;
(a). Elektrifikasi armada angkutannya dan terbebas dari fossil fuel
dan (b). Peningkatan EBT sehingga mampu menggantikan listrik
dari PLTN nya.
b. Brazil
Berawal dari tahun 1973, saat terjadi krisis BBM global akibat
kebijakan organisasi ekspotir minyak bumi (OPEC), Brazil terpicu
untuk bergerak cepat mengatasinya. Pencanangan “Programa
Nacional do Alcool” membawa Brazil mendorong pengembangan
bio-etanol sebagai solusi andalan masalah energinya. Percobaan di
lingkungan laboratorium yang dilakukan oleh para penelitinya
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telah menunjukkan berbagai variasi campuran antara bio-etanol
dengan BBM untuk diuji coba pada kendaraan. Hasil yang optimal
diperoleh manakala campuran bio-etanolnya 25%. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut sejak tahun 2009 sampai sekarang
campuran bio-etanol tetap 25% dan disusul kebijakan lainnya
guna melarang penjualan BBM murni di pasar bebas.
Kesuksesan program bio-etanol ini didukung oleh program
pendorong (push program) dan insentif penarik (pull incentive)
yang masing-masing dapat diuraikan dibawah ini.
1) Program Pendorong
a. Melarang penggunaan BBM murni untuk kendaraan;
b. Mendorong produksi mobil fleksibel;
c. Mengembangkan rekayasa genetika tanaman tebu
sebagai sumber utama bio-etanolnya;
d. Menyempurnakan
teknologi
proses,
produksi,
pengepakan, pemasaran dan rantai pasoknya;
2) Insentif Penarik
a. Partisipasi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam
produk bio-etanol dan mobil fleksibel sangat terbuka
melalui skema pinjaman lunak;
b. Jaminan Pemerintah untuk membeli produk bio-etanol
dari DUDI melalui BUMN/BUMD yang ditunjuk pada
tingkat harga wajar yang menguntungkan;
c. Konsumen dapat menikmati harga eceran yang terjangkau;
d. Penerapan keringanan pajak bagi konsumen kendaraan
fleksibel.
e. Pajak diberi keringanan, khususnya selama tahun 1980
guna merangsang pembelian kendaraan etanol.
c. Bhutan
Kerajaan Bhutan di Himalaya, suatu negara di atas angin, yang
kebijakan nasionalnya menggabungkan antara pelestarian
lingkungan hidup dan kebahagiaan rakyatnya. Konsepnya sangat
unik dengan mengedepankan kualitas hidup dan kehidupan
dibalut menjadi “Gross National Happiness” yang mengakar pada
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ajaran Budhisme. Konsep ini ditujukan untuk memberi
keseimbangan antara program pelestarian lingkungan,
pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan EBT di Bhutan mengandalkan energi air dan hutan,
yang sebenarnya sangat rentan terkena dampak langsung dari
pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karenanya Bhutan
sangat waspada terhadap aspek ekologi yang akan berpengaruh
terhadap ekonominya dan kualitas kebahagiaan masyarakatnya.
2. Masa Depan Indonesia
Dewasa ini Indonesia menghadapi masa transisi energi. Selain
perubahan paradigma dari supply management menjadi demand
management, juga secara gradual merubah orientasi kebijakan untuk
lebih memprioritaskan energi baru dan terbarukan (EBT) dan alternatif
lainnya yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Transisi Energi
tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:
a. Arah Kebijakan
Jika mengacu kepada tiga negara pembanding, Indonesia akan
menghadapi pilihan konsep ekonomi energi yang meliputi tahapan; a).
ekonomi berbasis hydrocarbon, b). ekonomi berbasis rendah karbon, c).
ekonomi dengan zero net carbon emission atau d). ekonomi ekologis.
Kebijakan nasional akan transisi energi yang terkait erat dengan bidang
perekonomian memerlukan pilihan dan tahapan program yang tertuang
ke dalam konsep holistik. Artinya setelah menentukan program pilihan
wajib dilaksanakan secara konsisten dan penuh kehati-hatian.
Posisi Indonesia saat ini masih tergolong pada ekonomi berbasis hidrokarbon. Perubahan sedang terjadi terhadap reorientasi arah kebijakan,
yang tadinya mendahulukan sisi pasokan (supply side) berubah ke sisi
permintaan (demand side). Sebab penataan dan pengelolaan sisi
permintaan sektoral menjadi jauh lebih efisien agar nantinya dapat
memenuhi komitmen nasional terhadap pengurang emisi karbon, gas
rumah kaca dan efek perubahan iklim.
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b. Fokus Peningkatan EBT
Seperti telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya bahwa kontribusi
EBT pada bauran energi ada sedikit kenaikan dari 7% di tahun 2013
menjadi 11 % di tahun 2019. Sesuai target awal, EBT akan terus meningkat
ke angka 23% di tahun 2025 dan mencapai 31% pada tahun 2045. Dengan
kata lain pada waktu bertepatan dengan usia NKRI ke 100 tahun, maka
perekonomian Indonesia baru mencapai tahapan ekonomi berbasis
rendah karbon. Kenyataan jika mengikuti kebijakan ini, atau pilihan
skenario lambat apa adanya, akan menimbulkan pertanyaan kemampuan
Indonesia memanfaatkan secara optimal terhadap melimpahnya sumber
daya alam yang berpotensi jadi EBT. Kemungkinan yang lebih logis
tentunya memilih skenario yang mampu mengakselerasi pencapaian
target EBT tersebut. Direncanakan pada tahun 2060 Indonesia baru akan
mencapai Zero Net Carbon Emission.
c. Akselerasi Transisi Energi
Program akselerasi ini dapat menjadi program pendorong (push
program) secara nasional. Jika semua faktor secara holistik dapat
dikerahkan, bukan tak mungkin ada peluang guna melakukan akselerasi
transisi energi tersebut dengan memperhatikan perkembangan revolusi
industri 4.0 sebagai prasyarat berikut ini:
1) Melakukan transformasi digital secara menyeluruh dalam tata kelola
pengembangan EBT mengikuti kaidah lean manufacturing dan lean
production; artinya mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya
dalam proses manufaktur dan produksi dengan biaya semakin murah
tetapi produksinya terus meningkat.
2) Transformasi dari pemakaian BBM atau ekonomi berbasis hidrokarbon
ke elektriktrifikasi peralatan atau ekonomi rendah karbon; pemanfaat
EBT dari sumber daya alam sekitar langsung dapat disimpan dalam
bentuk listrik di tempat penyimpanan (baik berupa baterai, kapasitor
atau lainnya) sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu, mudah
diangkut sampai ke konsumen, biaya terjangkau dan mudah diakses
bagi yang membutuhkan.
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3) Transformasi kebijakan transisi energi terpusat menuju desentralisasi
yang terukur dan terintegrasi; artinya dalam pengembangan,
pembangunan dan pengelolaan EBT di suatu wilayah maka
kewenangannya dapat diserahkan langsung kepada otoritas setempat
yang mengaturnya secara mandiri sehingga dapat dinikmati oleh
masyarakat sekitar. Keberhasilan desentralisasi ini patut didukung
dengan tersedianya peta sumber daya alam yang berpotensi EBT di
setiap wilayah, jika memungkinkan dari provinsi sampai ke kelurahan,
agar tercapai kemandirian EBT di suatu wilayah tertentu.
4) Transformasi dari jaringan listrik konvensional ke jaringan cerdas
(smart grids) yang lebih efektif dan efisien; kebijakan ini diharapkan
akan mampu meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar dapat
menikmati listrik dengan harga terjangkau, akses lebih mudah,
transparan dan terukur.
5) Transformasi dari tingkat ketahanan energi yang rentan ke tingkat
lebih handal menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketahanan Nasional;
artinya jika karena sesuatu sebab Indonesia terisolir ekonominya
secara total, negara masih dapat menjamin tersedianya energi untuk
tetap bertahan hidup minimal selama setahun penuh.
Dari program pendorong di atas, agar dapat diimplementasikan
dengan sukses, berikut akan diuraikan berbagai insentif penarik (pull
incentive) yang dapat disediakan oleh pemerintah seperti dibawah ini:
1) Jaringan internet secara masif dibangun dan disediakan oleh
pemerintah sampai ke pelosok dan pedalaman agar pelayanan daring
dapat dinikmati masyarakat lebih luas; kondisi ini akan memungkinkan
DUDI (dari perorangan dan UKM khususnya) dapat memasarkan
produk keunggulan lokal ke dunia luar.
2) Pembangunan penyimpanan energi (energy storage) diprioritaskan
kepada siapa saja dengan bantuan pemerintah melalui BUMN/BUMD
yang siap menawarkan skema pendanaan murah dan fleksibel; artinya
sebagai komponen strategis untuk memanfaatkan EBT, tempat
penyimpanan energi wajib dikuasai dan dapat menjadi keunggulan
kompetitif nantinya.
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3) Peta sumber alam lokal yang berpotensi menjadi EBT dapat disediakan
oleh pemerintah pusat/daerah dengan diperkuat oleh regulasi tentang
pelimpahan kewenangan pusat ke daerah; ini mengindikasikan agar
semua lapisan pemerintah beserta rakyatnya dapat terlibat dan
berkolaborasi secara terpadu.
4) Fasilitas jaringan listrik dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dan
dapat diakses oleh para pengelola DUDI dengan segala kemudahannya;
karena akses ke jaringan akan menjangkau sampai ke konsumen yang
membutuhkannya sehingga perlu tata kelola yang adil, bertanggung
jawab dan efisien.
5) Ketahanan energi bukan hanya kewajiban pemerintah pusat/daerah
tetapi seluruh rakyat semesta; maksudnya dengan adanya kebijakan
desentralisasi maka ketahanan energi dapat dirancang dari tingkat
desa mandiri energi sampai ke tingkat nasional.
d. Skema Insentif Global (global incentive scheme)
Skema insentif ini utamanya ditujukan guna mendorong upaya
penurunan emisi karbon dan efek gas rumah kaca. Para ekonom dunia
menyepakati bahwa insentif global dapat menjadi solusi yang adil. Sesuai
kesepakatan, maka insentive karbon global (global carbon incentive, GCI)
ini ditentukan sesuai dengan berapa emisi karbon per kapita suatu negara
dibandingkan dengan nilai rata-rata global. Bila suatu negara ternyata
emisi karbonnya lebih tinggi dari nilai rata-rata global (sekitar 5 ton/kapita)
maka akan diwajibkan membayar pajak karbon setiap tahunnya. Pajak
karbon ini hitungannya cukup sederhana yaitu mengalihkan besaran ekses
emisi karbon/kapita dengan jumlah populasinya dan GCI (nilainya $10 per
ton). Sebaliknya bagi negara yang emisinya lebih rendah dari emisi global
akan memperoleh insentif karbon setiap tahunnya secara adil. Besaran
pajak karbon maupun insentifnya dapat mencapai puluhan miliar dollar
per tahunnya.

E. KETAHANAN ENERGI
BBM menjadi salah satu komoditas andalan sejak era kolonial di abad
XIX dengan penemuan sumur-sumur minyak dan gas di Sumatra maupun
Jawa. Selain sebagai sumber energi kehidupan sehari-hari, sesuai amanat
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Konstitusi/UUD 1945, maka BBM merupakan sumber kekayaan alam yang
dikuasai negara dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pada awal Orde Baru sebagaimana telah dibahas di
Bab sebelumnya, bonanza minyak dan gas bumi mampu mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional dan menyelamatkan krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
Perwujudan amanat Konstitusi tersebut di era pemerintahan Jokowi
dilakukan melalui penerapan kebijakan Single Price Policy untuk BBM di
seluruh pelosok Nusantara. Dengan demikian masyarakat di pedalaman
Papua atau di tempat terpencil lainnya dapat menikmati harga BBM yang
sama. Penguasaan kembali Blok Rokan dan Mahakam oleh pemerintah,
termasuk pembubaran unit bisnis anak perusahaan Pertamina bernama
Petral dan pencabutan subsidi BBM yang salah sasaran, memberikan
sinyal kuat bahwa pemerintah hadir dalam upaya menjalankan amanat
Konstitusi.
Tabel 5.2 Peringkat Indeks Keberlanjutan Energi Dunia
WORLD ENERGY COUNCIL (WGC) INDEX RELATED TO
INDONESIA ENERGY SECURITY
World Energy Council

Energy Sustainability
Index Rankings by WEC:
Indonesia stayed at 60th
ranking
(2012), after
slipped down from 47th
ranking (2011) and
dropped from 29th ranking
(2010).

Negara

Ranking

Kanada

1

Swedia

2

Denmark

3

Zimbabwe

4

Kolombia

5

…..
Jepang

7

Australia

25

USA

27

Filipina

52

Thailand

58

Indonesia

60

Source: DEN Modified
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Dewan Energi Dunia (World Energy Council,WEC) secara berkala
menerbitkan index keberlanjutan energi sebagai salah satu parameter
yang dapat dikaitkan dengan pemeringkatan ketahanan energi suatu
negara, seperti terlihat pada Tabel 5.2. Negara yang termasuk di 10
peringkat atas pada umumnya sudah memiliki cadangan energi dalam
jumlah mencukupi sebagai bagian dari ketahanan energi mereka.
Indonesia sendiri menduduki peringkat 60 terhitung tahun 2012. Pada
tahun 2010 sempat menduduki peringkat ke 29, kemudian melorot ke
urutan 47 di tahun 2011 dan akhirnya turun lagi ke peringkat 60.
Laporan mutakhir tahun 2021 WEC menerbitkan World Energy
Trilemma Index yang berbasis pada perhitungan tiga aspek gabungan
masing-masing terdiri dari aspek keamanan energi (energy security),
ekuitas energi (energy equity) dan pelestarian lingkungan (environmental
sustainability). Keamanan energi; aspek pertama yang terkait kapasitas
suatu negara terhadap kehandalan dan ketahanannya untuk menjamin
kebutuhan energinya saat ini sampai rentang waktu ke depan ketika
menghadapi disrupsi yang mengejutkan semisal isolasi lingkungan. Ekuitas
energi; aspek ini merupakan hasil asesmen terhadap kemampuan suatu
negara untuk menyediakan akses universal yang handal, terjangkau dan
berlimpah energi untuk keperluan sendiri maupun komersial. Pelestarian
lingkungan; ialah aspek yang menunjukkan upaya transisi sistem energi
suatu negara untuk melakukan mitigasi dan menghindari kerusakan
lingkungan dan dampak perubahan iklim.
Kali ini ada 127 negara yang dilibatkan dan digolongkan ke dalam 101
pemeringkatan. Berdasarkan penilaian terhadap index gabungan tersebut
saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 58. Negara ASEAN lainnya
memperoleh peringkat berturut-turut Malaysia 25, Singapore 34, Brunei
38, Thailand 53, Vietnam 61, Phillippines 70, Cambodia 82 dan Myanmar
83. Posisi di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih baik
dibanding Vietnam, Phillippines, Cambodia dan Myanmar tetapi lebih
buruk daripada Malaysia, Singapore, Brunei dan Thailand.
Gabungan ketiga aspek diatas merepresentasikan ketahanan energi
suatu negara yang secara fisik diwakili kesiapannya terhadap a). cadangan
strategis energi, b) cadangan penyangga dan c). cadangan operasional.
Beberapa negara seperti Jepang dan Singapura mempunyai cadangan
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strategisnya guna bertahan hidup dari isolasi total minimal selama
setahun. Negara pulau misalnya Singapura sudah menyiapkan reservoir
hidrokarbon sebagai cadangan strategis di kedalaman lebih dari 150m di
bawah lautnya. Sedangkan Indonesia kondisinya dapat dibilang cukup
rentan.
Jika menggunakan standar WEC, Indonesia belum menyediakan baik
cadangan strategis maupun penyangganya karena yang siap baru
cadangan operasional yaitu yang disiapkan oleh BUMN Pertamina selama
sekitar 3 minggu. Walau demikian masih ada optimisme dengan selesai
pembangunan Kilang BBM di Tuban dengan kapasitas 12 juta barrel yang
akan segera beroperasi di tahun 2022. Bila itupun dianggap belum
sepadan, sumber alam Nusantara masih mampu diunduh energinya kapan
saja.
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PENUTUP
A. UMUM
Kehidupan manusia selalu lekat dengan masalah energi, karena pada
dasarnya alam semesta beserta seluruh isinya tak lain adalah representasi
bentuk energi sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Energi
merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia dan semesta. Mudah
untuk dipahami bagi negara yang kaya akan sumber energi, akan menjadi
target atau incaran negara maju dan adidaya. Negara maju akan
memberikan dua opsi, menjadi mitra atau lawan mereka. Jika lawan, cepat
atau lambat sumber energi tersebut akan berpindah dikuasai mereka
dengan cara apapun. Sebaliknya sebagai mitra, siap-siap harus mengikuti
apa kemauan mereka, karena negara maju tersebut ingin memperoleh
keuntungan maksimal. Kedua opsi tersebut tak serta-merta berlaku
manakala negara penghasil energi ini cukup kuat. Boleh jadi perang
menjadi opsi lain yang dipilih. Sebaliknya negara yang tak punya sumber
energi akan selalu tergantung kepada negara lain seumur hidupnya.
Selama puluhan tahun di era perang dingin, energi telah menjadi salah
satu alasan untuk memicu perang berkepanjangan. Perang dingin yang
berlangsung antara Blok Barat (AS dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni
Soviet dan sekutunya) telah mengakibatkan wilayah Timur Tengah
(sebagai negara mayoritas penghasil BBM dunia) selalu membara, sampai
akhirnya merambat ke negara tetangganya seperti Afganistan, Irak dan

Iran. Demikian pula yang sedang terjadi pada perang Rusia-Ukraina sejak
24 Februari 2022 lalu, telah memunculkan isu penghentian pasokan gas
Rusia ke negara-negara Barat sebagai ancaman serius.
Mempertimbangkan semua uraian di atas, maka timbul pertanyaan;
adakah mekanisme pengelolaan energi yang adil, bermartabat, mengikat
dan dapat diterima semua negara di dunia? Betulkah energi menjadi
berkah Tuhan yang dapat dinikmati siapapun dan dimanapun tanpa
merusak lingkungan hidup? Mungkinkah energi bersih tanpa emisi karbon
selalu tersedia di alam dan dapat diunduh secara percuma alias gratis oleh
siapapun yang memerlukannya? Masih banyak lagi pertanyaan
lanjutannya yang pada akhirnya bermuara kepada kenyataan bahwa
energi itu anugerah Tuhan yang ditujukan untuk seluruh ciptaannya.
Jawaban dari sederet pertanyaan tersebut pernah diajukan melalui
gagasan genius oleh Nicolas Tesla.

B. GAGASAN TESLA
Seorang inventor, innovator dan peneliti bernama lengkap Nicolas
Tesla (1846-1943), warga Amerika keturunan Serbia, menghasilkan banyak
sekali buah karya yang telah menginspirasi para ilmuwan. Dari sekian
banyak kreasinya, dia pernah mempunyai idea genius (mungkin oleh
sebagian ilmuwan dipandang gila) yaitu memanfaatkan atmosfir bumi
seperti konduktor elektrik yang rinciannya dituangkan ke dalam gagasan
atau konsep tentang “World Wireless System”. Menurut Tesla, konsepnya
akan mampu mewujudkan transmisi energi listrik tanpa kabel dan
demikian juga berlaku untuk telekomunikasi serta pengiriman sinyal/data
secara bersamaan (broadcasting) dalam skala global. Bagi seorang peneliti
seperti Tesla, bumi dan atmosfir penuh dengan sumber daya energi.
Fenomena di atmosfir untuk sumber energi listrik yang berupa sinar
matahari, angin, kilat, petir, halilintar dan lainnya, semestinya dapat
diunduh, kemudian dikumpulkan melalui receiver ke tempat penyimpanan
energi berupa listrik DC dan ditransmisikan kembali ke atmosfir.
Dapat dibayangkan jika atmosfir berfungsi bukan hanya konduktor
elektrik semata tapi juga sebagai “power bank” yang menyediakan energi
bersih ke seluruh permukaan bumi, dapat dimanfaatkan kapan saja oleh
siapa saja walau di tempat terpencil sekalipun. Selain itu bumi juga dapat
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menjadi medium telekomunikasi dan penyiaran data sehingga akan
mendekatkan masyarakat di pelosok ujung dunia dengan berbagai
informasi/data sebagaimana dinikmati kelompok masyarakat di perkotaan
umumnya.

C. BUMI HIJAU DAN MAKMUR
Seperti uraian di atas, gagasan Tesla dapat menjadi masukan berharga
guna mengembangkan energi idaman dengan segala kelebihannya seperti
bersih tanpa polusi, ramah lingkungan, mudah diakses, gratis dan dapat
dinikmati bersama. Telekomunikasi dan penyiaran informasi/data ke
segala penjuru dunia telah dapat diwujudkan saat ini melalui jaringan
internet. Optimisme muncul kembali terhadap realisasi atmosfir bumi
menjadi “global power bank” atau “listrik untuk semua (electric for all)”
secepatnya menjadi kenyataan, asalkan semua pihak mendukung
terutama negara adi daya. Dengan kemajuan IPTEK pada saat ini sudah
selayaknya gagasan menyediakan “global power bank” dapat diwujudkan
tanpa kendala berarti. Kendala yang mungkin terjadi hanya jika para
pebisnis energi dan afiliasinya sulit beradaptasi dengan semua kemudahan
ini.
Dapat diilustrasikan secara singkat jika energi bersih tersedia gratis
berupa “listrik untuk semua” akan membawa perbaikan fenomenal di
tatanan sosial budaya dan lingkungan hidup sekaligus. Emisi karbon
menurun drastis di seluruh muka bumi, efek gas rumah kaca (GHG)
teratasi, bumi makin ramah sebagai tempat berkembangnya semua
makhluk hidup, kelestarian alam terjaga dan segala bentuk pengrusakan
oleh manusia lainnya dapat dibatasi, maka bumi ini akan semakin hijau
dan makmur. Surga dunia atau “Heaven on Earth” akhirnya terwujud.
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