
THE HABIBIE CENTER
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560 

TEKNOPRENEUR INDONESIA
Jl. Kebayoran Lama Raya No. 80B-2, Jakarta 11540

Telp. 021-22530688  |  info@teknopreneur.com

www.teknopreneur.com

ENERGI TERBARUKAN,
AGAR TIDAK

SEBATAS POTENSI

Supported By:



Dari Kemang Selatan...

Ketua LDST THC / Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional

Potensi energi terbarukan di Indonesia merupakan tantangan yang 
luar biasa, dimana pemanfaatan akan menjadi cukup signifikan di 
masa yang akan datang. Pembangkit listrik tidak cukup yang sekarang 
karena kalau kita kembali ke UU Energi dan juga UU Kelistrikan 
tanggung jawab PLN dalam hal kelistrikan itu ada lima yakni, yang 
pertama adalah liability yaitu menyediakan listrik dengan kapasitas 
yang cukup. Yang kedua adalah kehandalan artinya listrik dengan 
kapasitas yang cukup harus handal dimana kualitas menjadi prioritas. 
Yang ketiga adalah accessibility supaya listrik yang cukup dan handal 
ini dapat dirasakan masyarakat maka akses harus terjangkau, oleh 
sebab itu harus membangun pembangkit listrik sampai ke pelosok 
juga membangun transmisi dan gardu induk. Memang tidak semua 
wilayah perlu dibangun transmisi karena Indonesia unik geografisnya, 
untuk pulau-pulau besar seperti Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan 
akan dibangun interkoneksi. Tetapi untuk Nusa Tenggara, sebagian 
Papua, Maluku dan Kepulauan yang banyak sekali pulau-pulau kecil 
akan kita bangun secara off grade isolated, jadi dikombinasikan dan 
disesuaikan dengan kebutuhan kelistrikan setempat dan bagaimana 

kondisi geografis dari masing-masing wilayah.

Ilham A. Habibie
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Dari target yang ada maka 
dipetakan dari masing-
masing regional, jadi dapat 

diukur ketersediaan listriknya. 
Jaringan yang terpanjang adalah 
di Sumatera 23.000 km sircuit 
karena berdasarkan perhitungan 
PLN kebutuhan listrik termasuk 
banyak di Sumatera dan memiliki 
pasokan energi primer yang murah 
yaitu batubara di selatan Sumatera. 
Tetapi permintaan listrik ada di utara 
Sumatera, oleh sebab itu karena 
tingginya permintaan Sumatera 
bagian utara digunakan gas sebagai 
energi primer dan pasokan gasnya 
dari Papua, kalaupun menggunakan 
batubara dikirim dari Kalimantan. 
Ini adalah masalah infrastruktur 
dan untuk mengatasinya PLN harus 
membuat tol listrik, supaya listrik 
murah pasokan batubara diambil 

Ada 67.400 kilometer sircuit transmisi yang akan dibangun 
dua kali lipat dari apa yang Indonesia miliki sekarang, 

selama 70 tahun Indonesia telah memiliki sekitar 30.000 
kilometer sircuit dan harus membangun dua kalinya 
lagi dalam 10 tahun kedepan. Yang keempat adalah 

affordability yang artinya listrik yang sudah masuk ke 
pelosok-pelosok ini harganya harus terjangkau oleh 

masyarakat, akan bahaya ketika jalur listrik sudah sampai 
didepan rumah tetapi masyarakat tidak sanggup membeli. 

Kalau sekarang gelap bersama, tetapi kalau sampai 
listriknya sudah terkoneksi tetapi tak sanggup membeli 

jangan sampai terjadi. Affordibility merupakan tantangan 
PLN dihari ini dan hal ini harus didesain secara sistem, 
agar ketika target akses listrik tercapai, harganya bisa 

terjangkau. Kemudian yang kelima adalah sustainability 
yang terkait dengan energi terbarukan, itu sebabnya PLN 

menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas dan energi 
terbarukan adalah solusinya. Sustainability kita wajibkan 

karena PLN tahu bahwa energi fosil ada batasnya.

Energi Terbarukan, 
Agar Tidak Sebatas 
Potensi
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dari selatan Sumatera ke utara. 
Oleh karena itu dalam prioritas 
kerja PLN adalah membangun 
transmisi di Sumatera, demikian 
juga di Sulawesi dan di Kalimantan, 
sekarang semuanya belum 
terhubung. Di Kalimantan ada 
potensi energi batubara, potensi 
energi air, semuanya ini adalah 
energi murah dan Kalimantan 
memiliki cadangan mineral yang 
besar, artinya kalau dibangun 
industri di Kalimantan juga 
dampaknya akan besar, tentunya 
untuk membangun industri 
mineral processing membutuhkan 

pasokan listrik yang handal dan 
murah, karena 50 persen apex dari 
industri mineral processing adalah 
biaya listrik. Kalimantan ideal 
kalau Indonesia ingin membangun 
integrated power plant, oleh sebab 
itu transmisinya harus diperkuat 
dan konsep tambangnya pun harus 
dikembangkan di Kalimantan.

Apabila ingin membangun green 
belt maka yang pertama harus 
jadi prioritas adalah Sulawesi, 
potensi dari energi terbarukan 
di Sulawesi adalah yang terbesar 
di Indonesia, jadi hydro power 
plant di Sulawesi dominan, 
kemudian pada akhir tahun 2017 
wind power plant pertama akan 
COD. Tantangannya adalah ketika 
penetrasi energi terbarukan ini 
meningkat di dalam suatu sistem, 
maka kehandalannya harus terus 
improve grade dan menggunakan 

small grade karena hydro power 
plant dan wind power plant sangat 
tergantung pada cuaca, oleh sebab 
itu PLN harus terus improve grade 
yang ada agar power plant handal 
di segala kondisi. Demikian pula 
di Maluku dan Papua, memiliki 
potensi energi hydro yang besar, 
potensi untuk pengembangan 
industri juga besar, dan energi 
terbarukan dapat di integrated di 
Maluku dan Papua. Dapat diambil 
kesimpulan bahwa potensi energi 
terbarukan di Indonesia cukup 
besar, dan tantangannya sekarang 
adalah potensi energi terbarukan 
yang besar tersebut ada di luar 
Jawa, sedangkan industri dan bisnis 
masih dominan di Jawa, jadi PLN 
harus mengkreasikan permintaan 
baru dan investasi baru.

PLN tidak hanya menyiapkan 
pasokan listrik untuk kebutuhan 
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saja, tetapi PLN juga harus 
membuat cadangan, minimal 
30 persen dari beban puncak 
sistem yang telah terintegrasi. 
Sesungguhnya saat ini sudah tidak 
ada lagi di suatu wilayah yang 
sistem integrasinya defisit, semua 
wilayah sudah ada cadangan tetapi 
belum memenuhi target 30 persen. 
Pada 2019, beberapa wilayah 
sudah COD dan transmisinya sudah 
cukup, yang sedang dirintis adalah 
keterjangkauan harganya dan 
bagaimana PLN mampu mengelola 
agar segala progress yang sudah 
dibuat dapat mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi. Artinya 
dalam dua tahun ini semua pihak 
yang terkait dengan kedaulatan 
energi telah memberikan kontribusi 
yang bagus, tidak ada lagi wilayah 
yang defisit. Kemudian adalah 
strategi PLN untuk meningkatkan 
ratio elektrifikasi 9 persen dan hal ini 
merupakan hal yang tersulit karena 
mencakup pulau-pulau terbesar, 
terdepan dan perbatasan. Karena 
tingkat kesulitan instalasinya tinggi 
maka PLN mengadakan beberapa 
perubahan, yang pertama adalah 
Distribution Generalisation yang 
menggunakan sistem mobile atau 
menggunakan sistem hybrid, 
potensi energi terbarukan apapun 
harus dioptimalkan. Kemudian 
berikutnya adalah membangun 
transmisi langsung di sumber-
sumber energinya, seperti di 
tambang batubara, di mulut 
tambangnya. Mengapa PLN masih 
membahas soal pembangkit listrik 
tenaga batubara karena selain lebih 
murah harganya, kebijakan nasional 
masih prioritaskan energi batubara 
sebesar 50 persen karena Indonesia 

secara keadaan dan kondisinya 
berbeda dengan negara lain, lalu 
25 persen adalah energi gas dan 25 
persen lainnya energi terbarukan. 
Kemudian reserve margin yang 
dibahas sebelumnya yakni target 
pengadaan cadangan listrik.

Bahwa ada 12.500 desa yang belum 
teraliri listrik adalah merupakan 
pekerjaan rumah bersama dan 
harus diselesaikan dalam kurun 
waktu tiga tahun ke depan. Dalam 
memenuhi target kemandirian 
energi dan ketahanan energi 
nasional harus dioptimalkan potensi 
daerah masing-masing, dan apabila 
mau besar bisa digabungkan potensi 
energi terbarukan dengan industrial 
development di suatu area sehingga 
dapat mendorong permintaan 
dan energi terbarukan dapat 
memberikan nilai tambah serta 
berkelanjutan dan harganya lebih 
kompetitif. Untuk PLTS, PLN telah 
membangun beberapa transmisi 
dan pada implementasinya kita 
mengundang beberapa investor. 
PLN juga telah mengembangkan 
geothermal, saat ini geothermal 
telah mencapai 1.700 mw, targetnya 
pada 2025 adalah 7.200 mw, PLN 
pun tidak menutup mata bahwa 
resiko pada eksplorasinya cukup 
besar tapi tidak boleh menyerah. 
Efisiensi biaya produksi listrik pun 
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jadi bahan pertimbangan PLN 
dalam penggunaan sumber daya 
energi yang akan dipakai untuk 
pembangkit listrik, sehingga harga 
yang terjangkau pun tercapai. 
Oleh sebab itu apabila ada 
penghitungan harga mineral yang 
tak meyakinkan maka PLN pun 
melakukan peninjauan kembali atas 
kebijakannya dan mencari solusi 
untuk menyelesaikan persoalan 

jarak dan kondisi wilayah antara 
pembangkit listrik dengan sumber 
daya energinya.

Penambahan pembangkit listrik 
energi terbarukan PLN ada 21.500 
mw dalam 10 tahun kedepan 
dan PLN sangat terbuka dengan 
seluruh potensi energi yang ada 
di Indonesia serta akan terus 
mengupayakan berbagai bentuk 

inovasi dan pengembangan jenis-
jenis pembangkit listrik yang ada. 
Saat ini target energi terbarukan 
sesungguihnya sudah mencapai 
12 persen yang artinya kita sudah 
setengah perjalanan dari 25 persen 
komposisi total penggunaan 
energi listrik di Indonesia, dan 
semua pengerjaan pembangunan 
pembangkit listrik energi 
terbarukan ini bukanlah hal yang 
mustahil.

Regulasi Jangka Panjang, 
Nilai Keekonomian dan 
Pendanaan Memiliki 
Peran Krusial dalam 
Pengembangan Energi 
Terbarukan

Tren pengembangan sumber daya 
energi di Indonesia memang masif, 
dan saat ini Indonesia sangat 
tergantung pada energi fosil, tetapi 
berdasarkan perhitungan BPPT 
pada tahun 2027 cadangan LNG 
Indonesia akan habis dan pada 
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tahun 2046 cadangan batubara 
Indonesia akan habis dan kita 
akan menjadi net importir pada 
tahun-tahun itu apabila perilaku 
konsumsi energi Indonesia masih 
seperti sekarang ini. Inilah yang 
nantinya akan menjadi masalah 
ketika membahas energi security, 
kemudian seperti yang disebutkan 
sebelumnya Indonesia pada tahun 
2025 akan memiliki 115.000 mw 
listrik dan 40 persen pasokannya 
dari energi terbarukan, hal ini 
sudah sesuai dengan target yang 
dicanangkan DEN dan Indonesia 
sudah berkomitmen pada 2030 
untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca sebesar 30 persen serta 
sebagian dari solusinya adalah dari 
energi terbarukan.

Sesunguhnya apabila difokuskan ke 
energi terbarukan terutama pada 
bioenergi, terdapat multiplier effect 
yang sangat besar yang artinya 
ketika masyarakat menanam pohon 
yang akan digunakan untuk biomass 

mereka akan mendapatkan fixed 
income dan penghasilan serta 
mata pencaharian, kemudian 
ketika membahas pengurangan 
angka pengangguran maka 
pengembangan energi terbarukan 
sangat bermanfaat sebagai salah 
satu solusi dari pembangunan. 
Untuk sementara ini target bauran 
energi termasuk didalamnya 
adalah transportasi, Indonesia 
baru mencapai 7,7 persen dari 
target sebesar 25 persen pada 
tahun 2025. Berdasarkan laporan 
Kementerian ESDM, pada tahun 
2014 sampai tahun 2015 telah 
tercapai peningkatan sebesar 9 
persen. Kemudian apabila melihat 
siapa yang investasi di Indonesia, 
Cina menempati posisi teratas, jadi 
sebenarnya kalau dilihat mereka 
sangat tinggi tingkat eksplorasi 
batubaranya tetapi mereka investasi 
besar-besaran di energi terbarukan, 
terutama di sektor energi surya dan 
energi angina dan mereka mampu 
terdepan sebab kemampuan 

manufacturing mereka. Kemudian 
pada 2015 di sektor geothermal 
tak terlihat ada pembangkit yang 
terpasang dan pada 2016 mulai 
ada pengembangan yang telah 
mencapai 1.400 mw dari target 
7.000 mw yang dicanangkan untuk 
ketahanan energi nasional. Sebagai 
bahan rujukan di PLTP Sarunda yang 
berkapasitas 110 mw baru dapat 
selesai dibangun setelah 20 tahun, 
artinya untuk mencapai target 
di tahun 2025 masih mengejar 
ketertinggalan 5.500 mw lagi, dalam 
kurun waktu 7 sampai 8 tahun 
kedepan dapat dibayangkan upaya 
yang harus dilakukan pemerintah 
untuk memenuhi target tersebut 
dan kinerja ini melibatkan investor, 
pengembang dan juga PLN yang 
mendapatkan penugasan. Lalu 
untuk biofuel, baru membuat 1,8 
juta ton, 1,8 milyar liter di tahun 
2015 dan capaian ini menurun dari 
tahun 2014.
Ada tiga tantangan utama dalam 
pengembangan energi terbarukan, 
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yang pertama adalah regulasi dan 
kebijakan. Sejak 2009 Indonesia 
menetapkan fit in tariff sampai 
sekarang sekitar 8 tahun sudah 
berkali-kali merubah dan merevisi 
peraturan seperti halnya Permen 
12, bagi investor hal ini sangat 
mengganggu karena Indonesia 
tidak memiliki regulasi yang stabil 
dan memiliki ketetapan untuk 
jangka panjang. Tantangan yang 
kedua adalah nilai keekonomian 
dari investasi yang dilakukan oleh 
pengembang, apakah harga listrik 
yang dibeli oleh PLN merupakan 
harga beli listrik yang murah, apabila 

kita bercermin dari Arab Saudi maka 
dapat dilihat bahwa harga listrik 
yang terjangkau disebabkan oleh 
supporting policy yang dilakukan 
pemerintahannya, insentif pajak 
dan berbagai dukungan lainnya 
untuk jangka waktu tertentu 
juga sangat membantu bagi 
para investor yang melakukan 
pengembangan. Harga murah dan 
terjangkau dapat tercapai kalau ada 
kebijakan pendukung, dan inilah 
yang diharapkan serta dinantikan 
dalam proses pengembangan 
energi terbarukan di Indonesia.

Lalu hal yang ketiga adalah masalah 
pendanaan, di bursa saham 
korporasi yang memiliki rate A+ 
dapat memiliki bunga pinjaman 
sebesar 8 persen, bisa dibayangkan 
apabila pengembang yang tidak 
memiliki rating sama sekali. Kalau 
pemerintah memiliki insiatif 
untuk mengambilalih pendanaan 
dari perbankan yang kemudian 
ditalangi ke pihak swasta, besar 
kemungkinan pengembang dapat 
bunga pinjaman sebesar 4 sampai 
5 persen. Kalau pemerintah ingin 
listrik harga murah paling tidak 
hal-hal seperti ini bisa diatasi atau 
diimplementasikan dan apabila 
pemerintah memiliki keberpihakan 
dalam kebijakan seperti ini maka 
listrik dengan harga murah bisa 
tercapai. Kemudian sebagai 
tambahan pertimbangan adalah 
manajemen resiko, bagaimana agar 
pemerintah juga turut mengambil 
bagian dalam resiko yang ada dalam 
pengembangan energi terbarukan, 
dan hal itu bisa dilakukan untuk 
eksplorasi geothermal.

Oleh karena itu apa yang bisa 
dilakukan untuk bisa mencapai 
target 23 persen, yang pertama 
adalah Indonesia harus membenahi 
peraturannya. Bisa dimulai dari 
penyusunan UU energi terbarukan, 
tetapi karena akan memakan waktu 
lama untuk bisa memulai dengan 
menyusun PP untuk EBT, ini menjadi 
kerja yang tertunda pemerintah, 
sebab menurut UU no. 30 tahun 
2007 seharusnya pemerintah 
mengeluarkan PP terkait dengan 
EBT yang akan mengatur tarif 
sampai harga energinya yang 
sampai sekarang belum terwujud. 
Hal ini menjadi penugasan bagi 
PLN karena apabila fit in tariff lebih 
tinggi maka diusulkan pemerintah 
untuk memberikan kompensasi 
kepada PLN, kemudian Indonesia 
dapat menetapkan kebijakan 
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energi dari pemerintah. Terkait 
dengan nilai keekonomian kita 
harus kembali ke UU no. 30 
tahun 2007 yang menetapkan 
bahwa harga energi menganut 
prinsip berkeadilan yang artinya 
kita harus memperhitungkan 
biaya pembangkitan, biaya 
lingkungan dan biaya konservasi 
untuk menentukan biaya yang 
memadai dan juga memperhatikan 
keterjangkauan masyarakat atas 
harga yang ada. Yang menarik dalam 
UU tersebut adalah bagian tentang 
subsidi yang memungkinkan 
subsidi langsung ke masyarakat. 
Apabila pemerintah ingin energi 
murah maka kita harus menjamin 
insentif fiscal dan non fiscal, non 
fiscal dalam hal ini adalah apabila 
pemerintah mengintegrasikan 
kebijakannya dengan daerah 
maka biaya perijinan akan lebih 

murah. Sayangnya meskipun dapat 
mengurus ijin prinsip tanpa biaya 
di BKPM, disisi lain masih mesti 
melakukan “pendekatan” kepada 
pemerintah daerah, dan hal ini 
menjadi masalah tersendiri karena 
tidak terintegrasinya kebijakan 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah.

Kemudian masalah yang mesti 
ditangani pemerintah adalah 
teknologi, sampai saat ini Indonesia 
masih mengimpor teknologi dan ini 
sangat krusial sekali, jangan sampai 
seperti saat program kebijakan 
efisiensi energi digulirkan beberapa 
waktu lalu dan mengimpor 
teknologi untuk itu, tercapailah 



efisiensi energi tetapi pemerintah 
mengalami defisit karena banyak 
sekali mengimpor peralatan 
dari luar negeri supaya kita bisa 
mengikuti program tersebut, 
pemerintah harus menangani 
hal ini dengan mendukung riset 
pengembangan teknologi agar 
ketika Indonesia melakukan kerja-
kerja pengembangan energi 
terbarukan menggunakan sumber 
energi dan teknologi lokal dan 
dapat mandiri secara teknologi. 
Salah satu alasan mengapa 
pemerintah tampak sulit melakukan 
pengembangan energi terbarukan 
disebabkan oleh kapasitas fiscal 
yang kurang baik saat ini, oleh sebab 
itu pemerintah harus bisa melihat 
pola-pola pengumpulan dana yang 
kreatif, hal ini sudah dilakukan 
beberapa waktu belakangan ini 
terutama di sektor biodiesel. 
Sangat disayangkan ada beberapa 
keadaan seperti misalnya kita 
mengekspor batubara Indonesia 
untuk kepentingan energi negara 

lain, jadi Indonesia mensubsidi 
batubara untuk negara lain, hal ini 
juga terjadi pada sektor gas. Apabila 
dapat melakukan pengumpulan 
dana yang kreatif maka pemerintah 
dapat menggulirkan berbagai 
kebijakan dan memberikan 
kompensasi kepada PLN.

Dukungan Pemerintah 
di Bidang Pertanian 
Dibutuhkan untuk 
Pengembangan Bioenergi

Energi Terbarukan terdiri dari 
beragam sektor, pembahasannya 
pun sudah berlangsung lama, 
setidaknya sejak tahun 1997, 
energi terbaru telah didengungkan 
di Indonesia. Kebutuhan untuk 
implementasi energi terbarukan 
sudah sangat krusial dan memang 
teknologi yang terkait didalamnya 
sangat dibutuhkan. Terkait dengan 
bidang pertanian yang terhubung 
dengan sektor biomass sudah 

dibahas melalui Rencana Strategis 
(Renstra). Sayangnya tidak diketahui 
sudah sampai sejauh mana follow 
up tentang energi terbarukan 
ini dan apa kendalanya sehingga 
sampai saat ini implementasinya 
masih minim. Sebenarnya energi 
terbarukan sudah banyak dibahas 
dan Bahan Bakar Nabati (BBN) juga 
sudah menjadi bahan pembahasan 
yang cukup alot, dan sayangnya 
justru Rencana Strategis ini justru 
dianggap sebagai hambatan untuk 
bergerak, padahal saat disusun 
justru agar pengelolaan dapat 
secara masif dilakukan.

Banyak potensi di bidang pertanian 
yang dapat dikembangkan, pada 
tahun 1990an sebelum ada 
Dewan energi Nasional (DEN), 
saat itu ada Badan Koordinasi 
Energi Nasional yang membawahi 
Panitia Teknis Energi dan dalam 
pembahasan sering dikritisi 
mengapa bidang pertanian tidak 
dijadikan potensi biomass secara 
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maksimal. Sementara untuk 
biomass banyak sekali yang bisa 
dimanfaatkan sebagai sumber 
daya, padahal dulu rencananya 
bidang pertanian ditujukan untuk 
memiliki kemandirian energi atau 
mendapatkan pasokan energi dari 
pertanian itu sendiri. Dan pada 
pertemuan internasional Indonesia 
pernah ditertawakan karena tidak 
ada bidang pertanian sebagai 
bagian dari perencanaan energi 
Indonesia, bahkan justru baru 
muncul kesadaran bahwa pertanian 
juga membutuhkan energi. 
Hal tersebut merupakan fakta 
yang sangat mengenaskan bagi 
Indonesia karena keterbelakangan 
pengetahuan kita di bidang energi.
Realisasi upaya energi terbarukan 
membutuhkan komitmen kita 
bersama dan Indonesia masih 

sangat jauh dari kondisi yang 
diharapkan. Kalau kita membahas 
mengenai energi terbarukan maka 
kita akan masuk pada pembahasan 
lingkungan, ada biaya sosial 
yang mesti dipenuhi apabila kita 
ingin energi terbarukan sampai 
pada kondisi ideal dan hal ini 
luput dari pertimbangan biaya 
energi Indonesia. Biaya sosial ini 
belum masuk kedalam anggaran 
pemerintah, jadi kalau di beberapa 
negara lainnya, biaya sosial untuk 
lingkungan ini dipenuhi oleh 
pemerintahnya sementara di 
Indonesia belum, dianggap bahwa 
belum cukup memadai untuk 
menjadikan lingkungan sebagai 
bagian dari pokok pembahasan. 
Sementara selain energi terbarukan 
juga ada energi baru seperti energi 
nuklir dan lain sebagainya.

Sementara biomass sangat besar 
potensinya karena sumber dayanya 
sangat melimpah di Indonesia, 
sebagai bagian dari pengelolaan 
akhir dari bahan baku maka biomass 
itu sangat penting untuk dijadikan 
proses akhir dari segala bentuk 
limbah yang mewabahi lingkungan. 
Itu sebabnya energi terbarukan 
terutama di bidang pertanian yang 
melingkupi sektor biomass dikaitkan 
dengan lingkungan karena memiliki 
peranan penting dari ekosistem 
habitat kita sebagai manusia, 
terutama apabila Indonesia ingin 
mencapai kondisi ideal sebuah 
tatanan masyarakat. Jadi biomass 
ini merupakan proses akhir dari 
sebuah tatanan ekologi, jadi selama 
suatu sumber daya masih bisa 
bermanfaat maka belum perlu 
jadi sumber daya biomass, tetapi 

Energi Terbarukan, Agar Tidak Sebatas Potensi

09



ketika sudah menjadi limbah akhir 
disitulah biomass berperan. Lalu 
sampai sejauh mana pemanfaatan 
biomass, ada yang masuk ke 
dalam kategori limbah, ada yang 
menjadikannya produk baru, tetapi 
adapula yang mengkaitkannya 
dengan pangan padahal tidak perlu 
seperti itu.

Kemudian sampah, terutama 
yang menumpuk di kota-kota 
metropolitan di Indonesia, sangat 
mengenaskan sekali kondisinya. 
Sesungguhnya sampah yang 
menumpuk tersebut bisa menjadi 
sumber energi bagi Indonesia, 
dengan teknologi yang paling 
sederhana hingga teknologi yang 
paling rumit, setidaknya sampah 
tersebut dapat dimanfaatkan 
menjadi biogas. Jadi sampah 
dan kotoran ternak dapat kita 
manfaatkan sebagai biogas, 
berangkat membawa rumput 
pulang membawa biogas, 
sesungguhnya dapat menjadi 
mekanisme ekosistem dan ekologi 
yang sangat menguntungkan 
bagi Indonesia berdasarkan 
kultur masyarakatnya. Bisa juga 
dimanfaatkan sebagai briket, dan 
ini semua bisa kita lakukan tanpa 
modal yang besar, dengan teknologi 
kita mendapatkan sumber daya 
energi, juga dapat mengatasi 
tekanan lingkungan. Dan bagi 
kalangan yang kerap melakukan 
ekspor limbah peternakan dan 
pertanian sangat tidak dianjurkan, 
karena limbah kotoran ternak dan 
pertanian tersebut harus kembali 
ke tanah Indonesia, dan apabila 
ekspor itu tetap dilakukan maka 
tanah Indonesia akan menjadi 
gersang. Sangat disayangkan kalau 
bangsa Indonesia memasok bahan 
baku energi terbarukan bagi luar 
negeri dan mereka dapat berkibar 
dengan teknologinya, sementara 
di negeri sendiri menganggap tidak 
ada urusan dengan bahan baku 
limbah peternakan dan pertanian 
tersebut.

Diimbau kepada seluruh kalangan 
untuk menyadari sebuah keadaan 
bahwa kita sedang berada pada titik 
krusial. Betapa sulitnya membangun 
kesadaran energi bersih di 
Indonesia padahal ini semua 
untuk kepentingan ekosistem dan 
ekologi kita sendiri, meski tidak 
mudah tetapi tetap optimis untuk 
melakukan pembinaan di berbagai 
daerah dan bagusnya ada beberapa 
daerah yang juga bekerjasama 
dengan pemerintah daerah terkait 
mendukung program energi bersih 
ini. Sampai akhir pada Desember 
2015 kita melakukan penanaman 
perdana, dan beberapa Kepala 
Desa turut terlibat dalam 
implementasi energi bersih ini, 
dan ini tidak menggunakan pola 
business as usual dimana investor 
datang lalu mendirikan perusahaan 
tetapi kita mengajak agar para 
penduduk menanam sumber daya 
energi yang kemudian dijadikan 
bahan baku listrik yang kemudian 
dijual ke PLN setempat. Untuk 
pembangkit biomass dibutuhkan 
pasokan bahan baku agar energi 
yang dihasilkan berkelanjutan 
dan etos kerja penduduk berbeda 
dengan yang biasa kita alami 
bersama jadi dibutuhkan kerja 
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keras tersendiri, kemudian sama 
dengan para pengembang energi 
lainnya yaitu masalah pendanaan, 
dan dibutuhkan dukungan juga dari 
berbagai pihak.
Masuk ke pembahasan BBN yang 
sangat krusial untuk kemandirian 
dan ketahanan energi Indonesia, 
sebab pertanian melingkupi 
setidaknya dua sektor energi 
terbarukan yaitu biomass, biodiesel 
dan bioethanol, dibutuhkan 
regulasi dan integrated system 
dalam implementasinya sehingga 
dapat mencapai kondisi ideal yang 
sama-sama kita inginkan. Yang 
kemudian harus jadi pertimbangan 
energi yang dihasilkan ini diarahkan 
penggunaannya, karena pada 
saat penyusunan Perencanaan 
mengenai distribusi penggunaan 
tidak tercantum didalamnya, 
sehingga penjualannya bisa kemana 
saja, akan menjadi sangat sia-sia 
segala kondisi yang telah tercipta 
dengan memakan biaya triliunan 
apabila tidak diarahkan untuk 
kepentingan nasional. Masalah 
koordinasi dan birokrasi yang 
berujung pada regulasi di bidang 
energi Indonesia merupakan 
sebuah peristiwa yang rumit sekali, 
sehingga kerap kali menghasilkan 
kebijakan-kebijakan yang hanya 
berjangka pendek, sementara 
proses pembentukannya memakan 
waktu yang lama dan membutuhkan 
kebijakan yang sifatnya jangka 
panjang atau visioner, sehingga 
energi terbarukan dapat mencapai 
target yang diinginkan dan bidang 
pertanian dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal.

Mengelola Ketidakpastian 
Menjadi Kunci Keberhasilan 
Energi Terbarukan

Sesungguhnya dibutuhkan 
pembahasan yang lebih 
komprehensif dan fokus pada 
sektor tertentu, dan di masa 
yang akan datang diharapkan 
pembahasan dan implementasi 
energi terbarukan di Indonesia 
benar-benar terwujud. Karena 
energi terbarukan merupakan 
bidang yang sangat kompleks dan 
perlu dilanjutkan ke tingkat yang 
lebih serius agar implementasinya 
dapat dengan baik terlaksana. 
Pengalaman yang bisa dibagikan 
adalah bagaimana kita dapat 
mengelola ketidakpastian, untuk 
listrik kehandalan merupakan 
faktor yang sangat penting sekali, 
dan yang paling menantang adalah 
bioenergi dan sampah karena 
memiliki ketidakpastian yang lebih 
dibandingkan dengan yang lain. 

Untuk biomass kepastian pasokan 
bahan baku bisa menjadi potensi 
yang besar, selama ini sampah 
telah menjadi bisnis yang sangat 
besar, dan nilainya sangat tinggi. 
Di Indonesia justru kita membayar 
untuk membuang sampah tetapi 
pihak luar negeri bersusah payah 
untuk membeli sampah Indonesia 
untuk kebutuhan energi mereka. 
Merupakan kondisi yang ironis, 
tetapi itulah fakta yang ada. 
Diharapkan sesi energi terbarukan 
akan berlanjut sampai ke beberapa 
sesi berikutnya dan dapat kita 
bahas lebih terperinci, karena 
energi terbarukan terdiri atas 
beberapa sektor dan pembahasan 
lintas sektor di bidang energi 
terbarukan sangat dibutuhkan. 
Yang paling penting dari setiap 
pembahasan adalah bagaimana kita 
dapat menemukan solusi tentang 
bagaimana kita mampu mengatasi 
kendala yang ada. LIN

Energi Terbarukan, Agar Tidak Sebatas Potensi

11



12

Ilham A. Habibie

Ketua IDST THC

Nicke Widyawati

Direktur Perencanaan Korporat 
Perusahaan Listrik Negara

Sri Endah Agustina
KaDiv Teknik Energi Terbarukan 

Fakultas Teknologi Pertanian IPB

Sudjoko Harsono

Direktorat Bioenergi 
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Paul Butarbutar
Ketua Bidang Legal, Advokasi 

Kebijakan & Regulasi 
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia



N E X T  E V E N T

T H E  H A B I B I E  C E N T E R
J l .  K e m a n g  S e l a t a n  N o .  9 8 , J a k a r t a  1 2 5 6 0

www.teknopreneur.com

“
Edukasi Digital, Demi Pemerataan

Kualitas Pendidikan
”

2 8  A G U S T U S  2 0 1 7



THE HABIBIE CENTER
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

TEKNOPRENEUR INDONESIA
Jl. Kebayoran Lama Raya No. 80B-2, Jakarta 11540

Telp. 021-22530688
info@teknopreneur.com

www.teknopreneur.com

Supported By:


