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PRAKATA 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
karena dengan perkenan-Nya kami telah dapat menyelesaikan 
Analisis dan Evaluasi Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan 
Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik.  
 
Analisis ini memberikan gambaran perkembangan penyediaan dan 
pemanfaatan energi sehingga dapat digunakan sebagai acuan 
pengambil kebputusan dalam mendukung optimalisasi penyediaan 
energi nasional.  
 
Analisis ini merupakan Analisa dan Evaluasi diskriftif dari Handbook 
of Economic Energy of Indonesia 2015 dengan data tahun 2014. 
serta informasi dri berbagai publikasi dan stakeholder dalam 
mendukung memperkaya analisis. 
 
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan analisis ini. 
Kami berharap bahwa analisis ini dapat menjadi referensi kepada 
Pimpinan KESDM maupun pihak lainnya dalam penyusunan 
kebijakan di sektor ESDM ke depan sehingga dapat memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.  
 

Jakarta, Desember 2015  
Penyusun 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
Sektor ESDM merupakan sektor yang strategis dalam mendorong 
roda perekonomian nasional karena merupakan salah satu 
penyumbang pendapatan negara dan penjamin ketersediaan dan 
distribusi energi sampak ke seluruh pelosok tanah air. Permintaan 
energi masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi nasional, serta kondisi ekonomi dan politik 
dunia yang berdampak terhadap permintaan produk industri nasional 
dan kemampuan industri dalam membeli bahan bakar. Permintaan 
energi masyarakat masih didominasi oleh energi fosil dan selama 
tahun 2013 dan 2014 masih ditetapkan subsidi harga atas komoditas 
energi tertentu, seperti premium, minyak solar, minyak tanah, LPG, 
dan listrik untuk konsumen tertentu. Subsidi harga komoditas energi 
tertentu tersebut terus meningkat yang membebani APBN dan 
menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur nasional, 
termasuk infrastruktur energi. 
 
Seperti diketahui bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan 
Renstra KESDM 2010-2014 dan evaluasi terhadap realisasi tahun 
2013 dan 2014 diharapkan akan memberikan gambaran konkrit 
tentang permasalahan energi nasional dan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam penetapan kebijakan energi masa datang. 
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2013 dan 
2014 masing-masing tumbuh 5,2% dan 5,02%, sedangkan 
penduduk Indonesia terus mengalami penurunan 1,39% pada tahun 
2013 dan 1,37% pada tahun 2014 menjadi sekitar 252 juta jiwa pada 
tahun 2014. Kondisi ini berpengaruh terhadap realisasi kegiatan 
KESDM selama tahun 2013 dan 2014. 
 
Beberapa hasil realisasi kegiatan KESDM terhadap Renstra KESDM 
tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:  
• Penerimaan negara dari energi fosil dan panasbumi hampir habis 

digunakan untuk subsidi energi.  
• Realisasi subsidi energi lebih tinggi karena meningkatnya 

konsumsi BBM subsidi, LPG subsidi, dan subsidi listrik.  
• Subsidi listrik dianggap tidak tepat sasaran karena banyak 

masyarakat mampu ikut menikmati subsidi listrik. 
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• Investasi migas tidak meningkat karena sumberdaya migas 
terletak di daerah remote dan adanya kebijakan pengenaan PBB 
dan PPh bagi usaha eksplorasi migas.  

• Investasi panasbumi dapat lebih tinggi sepanjang keekonomian, 
tumpah tindih lahan, dan perizinan dapat diatasi. 

• Produksi minyak bumi cenderung menurun karena sumur 
produksi minyak bumi yang sudah tua dan eksploitasi sumur baru 
relatif terbatas. 

• Impor BBM terus meningkat dan menjadi faktor melemahnya nilai 
tukar rupiah karena tidak adanya pembangunan kilang minyak 
bumi baru skala besar. 

• Hampir separuh dari produksi gas bumi dijadikan sebagai 
komoditi ekspor membuat seolah-olah Indonesia ‘menyubsidi’ 
negara pengimpor (umumnya negara maju) dan ‘membiarkan’ 
masyarakatnya menggunakan energi yang mahal dengan 
mengimpor BBM. 

• Energi masih dianggap sebagai komoditi bukan sebagai modal 
pembangunan nasional. 

• Produksi batubara mencapai 69% terhadap total produksi energi 
fosil dan melebihi sasaran Renstra KESDM tetapi hanya 
menyumbang 31% terhadap penerimaan negara. 

• Produksi CBM ‘praktis’ tidak terealisasi dan kegagalan 
perencanaan pemanfaatan CBM untuk kepentingan domestik 
menjadi salah satu faktor sulitnya mencapai bauran EBT dalam 
Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

• Produksi LNG menurun sejalan dengan penurunan pasokan gas, 
sedangkan pembangunan FSRU tahun 2014 tidak mencapai 
sasaran. 

• Sasaran pemanfaatan gas bumi untuk keperluan domestik sangat 
ambisius karena seluruh produksi LNG akan dipasok untuk 
memenuhi kebutuhan gas domestik.  

• Sasaran penyambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah 
tangga dapat terwujud karena sepenuhnya dibawa kendali 
KESDM. 

• Pembangunan kilang LPG melebihi target karena investor yakin 
akan penyerapan produksi LPG dengan adanya program 
konversi minyak tanah dengan LPG untuk memasak di rumah 
tangga. 

• Pembangunan kapasitas pembangkit listrik hanya sekitar separuh 
dari target tahun 2014 karena terhambatnya pembangunan PLTU 
batubara sebagai akibat dari kendala investasi, perizinan, 
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pembebasan lahan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung, 
serta faktor lainnya.  

• Penambahan kapasitas PLTP dan PLTB tidak mencapai target 
karena berbagai faktor dan yang paling dominan disebabkan oleh 
keekonomian pembangkit.  

• Sasaran rasio elektrifikasi tercapai namun masih terdapat sekitar 
40 juta penduduk atau sekitar 10 juta rumah tangga yang belum 
memperoleh penerangan listrik. 

• Target penyusunan regulasi efisiensi energi tidak dapat 
direalisasikan terutama disebabkan oleh belum ditetapkannya 
regulasi tentang RUEN yang akan menjadi acuan dalam 
penyusunan RIKEN. 

• Target penyusunan regulasi label tanda hemat energi hanya 
terwujud 50% pada tahun 2014 itupun merupakan revisi regulasi 
label tanda hemat energi lampu swaballast guna memperbaiki 
kelemahan dari regulasi sebelumnya. 

• Target penyusunan regulasi EBT tercapai bahkan melampaui 
sasaran pada tahun 2014. 

 
Perbedaan antara realisasi dengan sasaran yang termuat dalam 
Renstra KESDM 2010-2014 cukup variatif antara sesama kelompok 
(ekonomi, suplai, transformasi, dan kebijakan). Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa pencapaian target Renstra KESDM berbeda 
antara tahun dan sektor. Target Renstra yang tercapai adalah sektor 
ekonomi (penerimaan negara, subsidi, investasi) tahun 2013 dan 
sektor transformasi tahun 2014, selebihnya tidak mencapai target 
Renstra KESDM. Realisasi pencapaian target Renstra tertinggi 
adalah sektor transformasi dan terendah adalah pembuatan 
kebijakan (regulasi). Secara total, realisasi pelaksanaan kegiatan 
KESDM pada tahun 2013 mencapai 93% dan meningkat menjadi 
103% pada tahun 2014. 
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Grafik. Pencapaian Taget Renstra KESDM 2013 dan 2014 

 
Evaluasi pelaksanaan kegiatan KESDM tahun 2013 dan 2014 
terhadap Renstra KESDM 2010-2014 yang ditetapkan pada tahun 
2010 dapat menjadi bahan masukan untuk optimalisasi pelaksanaan 
kegiatan KESDM yang akan datang agar sasaran Renstra KESDM 
2015-2019 dapat terwujud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1.  Latar Belakang 
 
Sektor ESDM merupakan sektor yang strategis dalam mendorong 
roda perekonomian nasional. Selain sebagai salah satu 
penyumbang pendapatan negara sekitar 17% setiap tahun, sektor 
ESDM juga berperan dalam menjamin ketersediaan dan distribusi 
energi di Indonesia. Ketersediaan energi yang optimal untuk 
memenuhi kebutuhan energi final sangat penting dalam rangka 
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Namun tidak 
jarang terjadi peristiwa kelangkaan pasokan energi pada suatu 
daerah yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain gangguan 
distribusi maupun peningkatan kebutuhan energi yang tinggi.  
 
Seperti diketahui bahwa kebutuhan energi nasional dipengaruhi oleh 
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 
kondisi abnormal terkadang kedua parameter tersebut masih 
memerlukan parameter kondisi ekonomi dan politik dunia yang 
berdampak terhadap permintaan produk industri nasional dan 
kemampuan industri dalam membeli bahan bakar. Meski demikian, 
secara umum dapat dikatakan bahwa kedua parameter tersebut 
merupakan parameter utama dalam memetakan kebutuhan energi 
nasional. 
 
Sektor energi, khususnya energi fosil batubara, minyak bumi, dan 
gas bumi, masih merupakan komoditas yang menjadi andalan 
devisa nasional. Ketiga sumber energi ini di ekspor dan 
menghasilkan sekitar 17% dari pendapatan nasional. Perubahan 
harga minyak bumi dunia juga mempengaruhi harga batubara dan 
gas bumi yang berdampak terhadap sumbangsih sektor 
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pertambangan energi dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja 
Nasional. Di sisi lain, kenaikan harga minyak bumi dunia pun akan 
mempengararuhi keekonomian nasional karena harga BBM untuk 
pembangkit listrik dan industri sudah ditetapkan berdasarkan harga 
pasar BBM di Spot Singapura sesuai patokan Mid Oil Platts 
Singapore (MOPS). Sebaliknya, kenaikan harga BBM justru akan 
membebani APBN karena harga premium dan minyak solar untuk 
transportasi, serta harga minyak tanah untuk rumah tangga 
ditetapkan dengan harga subsidi. Untuk itu, pada akhir Desember 
2014 pemerintah menetapkan bahwa harga premium untuk 
transportasi tidak disubsidi lagi, sedangkan harga minyak solar untuk 
transportasi masih disubsidi sebanyak Rp. 1.000 per liter. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendukung 
sasaran Kebijakan Energi Nasional, kebijakan di sektor ESDM 
merupakan kebijakan yang bersifat multisektor dan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan. Selama tahun 2013 sampai tahun 
2014 Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang 
bertujuan agar kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara 
optimal, melindungi konsumen, dan mendorong pemanfaatan energi 
terbarukan. Berbagai kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi 
beban Badan Usaha dalam melakukan eksplorasi migas dan panas 
bumi di Indonesia, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, 
meningkatkan konsumsi gas bumi untuk transportasi jalan, 
memastikan pemenuhan kebutuhan batubara domestik, dan 
mendorong peningkatan konsumsi gas bumi dalam rangka 
diversifikasi bahan bakar di rumah tangga dan transportasi. 
 
Dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, selama tahun 2013 
s.d. 2014 telah dilakukan pembangunan berbagai infrastruktur mulai 
dari hulu sampai hilir. Namun, seperti lazimnya, pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan masih lebih menonjol dibanding 
infrastruktur hulu dan hilir lainnya. Berbagai pembangunan 
infrastruktur dan kondisi sosio-ekonomi nasional tersebut 
menyebabkan konsumsi energi final tahun 2014 mencapai 962,47 
juta SBM atau sekitar 3,82 SBM/kapita. Konsumsi energi final per 
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kapita tersebut masih sangat rendah dibanding dengan beberapa 
negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebutuhan energi Indonesia masih akan terus 
bertambah seiring dengan ketersediaan infastruktur energi yang 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kemampuan ekonomi 
masyarakat. 
 
Penyusunan Analisis dan Evaluasi Perkembangan Penyediaan dan 
Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik tahun bertujuan 
untuk mendeskripsikan kondisi pasokan dan kebutuhan minyak, gas, 
batubara, listrik, dan EBT saat ini, serta menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi kondisi pasokan dan kebutuhan minyak, gas, 
batubara, listrik, dan EBT termasuk ketidakseimbangan yang terjadi 
di berbagai sektor pengguna, dan diharapkan mampu memberikan 
masukan dalam penyediaan energi mendatang.  
 
Dengan demikian, penjabaran berbagai kondisi aktual yang terjadi 
dalam penyediaan energi nasional dari hulu sampai hilir selama 
tahun 2013 s.d. 2015 merupakan suatu gambaran yang sangat 
penting dalam mendukung penyediaan energi yang optimal di masa 
datang. Potret penyediaan energi tersebut yang tertuang dalam 
Kegiatan “Analisis dan Evaluasi Perkembangan Penyediaan dan 
Pemanfaatan Migas, Batubara, Energi Baru Terbarukan, dan Listrik” 
sangat bermanfaat bagi para Pimpinan di lingkungan Kementerian 
ESDM dan stakeholders sektor energi dalam memberikan gambaran 
perkembangan penyediaan dan pemanfaatan energi. Diharapkan 
dengan potret tersebut akan dapat digunakan sebagai acuan untuk 
pengambilan keputusan dalam mendukung optimalisasi penyediaan 
energi nasional. 
 

1.2.  Metoda dan Tahapan Pelaksanaan 
 
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perkembangan Penyediaan dan 
Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT, dan Listrik dilaksanakan 
melalui studi literatur, rapat koordinasi, diskusi interaktif, dan 
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konsinyering dengan narasumber dari berbagai pemangku 
kepentingan terkait. 
 
Adapun tahapan pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi 
Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT 
dan Listrik dilakukan sebagai berikut: 
1. Inventarisasi data dan informasi mengenai pemanfaatan dan 

penyediaan per jenis energi secara sektoral tahun 2013 dan 
2014 melalui studi literatur, konsinyering/rapat koordinasi dan 
kunjungan lapangan. 

2. Analisis dan evaluasi perkembangan dan pelaksanaan 
kebijakan energi tahun 2013 dan 2014 melalui 
konsinyering/rapat koordinasi dengan pakar/praktisi dan 
stakeholders. 

3. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pola pasokan dan 
pemakaian minyak bumi/BBM, gas bumi, batubara, listrik, 
EBTKE tahun 2013 dan 2014 melalui konsinyering/rapat 
koordinasi dengan pakar/praktisi dan stakeholders. 

4. Penyusunan rekomendasi kebijakan energi agar terciptakan 
keseimbangan pasokan dan kebutuhan energi.  

5. Penyusunan Laporan Akhir. 
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BAB II 

MAKRO EKONOMI 
 
 

2.1. Pertumbuhan Ekonomi 
 
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu penggerak 
kebutuhan energi. Antara PDB dan kebutuhan energi terdapat 
hubungan yang saling mempengaruhi. Dengan adanya aktivitas 
ekonomi akan terbentuk permintaan energi dari konsumen, baik di 
sisi akhir (end use) maupun sebagai penghubung (intermediate). 
Sebaliknya, permintaan energi menyebabkan terjadinya aktivitas 
yang berdampak ekonomi. Konsumen energi akhir (end-use) 
meliputi sektor industri, transportasi, komersial, rumah tangga, dan 
sektor lainnya (pertanian, konstruksi, dan pertambangan). 
Sementara itu, konsumen energi di sisi penghubung antara lain 
dapat berupa transformasi energi (konversi dan proses energi). 
 
Kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja 
yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 
5,02% lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang 
sebesar 5,5%. Selain itu, tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 
8,36%, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3%. 
Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya 
penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Realisasi tingkat 
suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 
5,8%, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014 yang sebesar 
6,0%. Sementara itu, realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat (AS) tercatat rata-rata sebesar Rp. 11.878/dolar AS, 
lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 
Rp. 11.600/dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia tercatat 



Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik6

	  

6	  

sebesar 97 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam 
APBN-P 2014 sebesar 105 dolar AS per barel. 
 
PDB merupakan penjumlahan antara nilai tambah bruto atas harga 
dasar ditambah dengan pajak dikurang subsidi atas produk. Nilai 
tambah bruto atas harga dasar pada tahun 2013 mengalami 
peningkatan 4,20% (yoy) dan pada tahun 2014 sebesar 4,18% (yoy). 
Total nilai tambah bruto atas harga dasar pada tahun 2013 
mencapai 7.954.509,4 miliar rupiah (konstan tahun 2010) dan 
meningkat menjadi 8.353.989 miliar rupiah (konstan tahun 2010). 
Terdapat 21 lapangan usaha penyumbang nilai tambah bruto atas 
harga dasar, namun 50% dari nilai tambah tersebut dihasilkan hanya 
oleh 3 (tiga) lapangan usaha, yaitu (1) industri pengolahan, (2) 
perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda 
motor, dan (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan 
usaha penghasil nilai tambah bruto atas harga dasar terbanyak 
dihasilkan oleh industri pengolahan mencapai 22,30% pada tahun 
2013 dan 22,22% pada tahun 2014, disusul oleh lapangan usaha 
perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda 
motor (2013 = 14,06%) dan (2014 = 14,03%), diikuti oleh lapangan 
usaha pertanian, kehutanan,dan perikanan (2013 = 13,62%) dan 
(2014 = 13,51%). Grafik nilai tambah bruto atas harga dasar 
ditunjukkan pada Grafik 1.  

 
Grafik 1. Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar[BPS-1,2015] 
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Lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor penghasil 
nilai tambah bruto atas harga dasar terbesar sekaligus merupakan 
lapangan usaha pengkonsumsi energi terbesar dibanding ke 20 
lapangan usaha yang lain. Harga energi fosil di industri pengolahan 
merupakan harga pasar, sedangkan harga listrik sebagian masih 
ditetapkan sebagai harga subsidi. Harga energi yang mahal pada 
tahun 2013 dan 2014 masih mampu mendorong industri pengolahan 
menyumbang nilai tambah bruto atas harga dasar terbesar. 
Lapangan usaha pedagangan besar dan eceran serta reparasi mobil 
dan sepeda motor merupakan pengguna listrik, dan lapangan usaha 
pertanan, kehutanan, dan perikanan merupakan pengkonsumsi 
energi fosil.  
 
Pada tahun 2013, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 5,2%, 
melambat bila dibanding dengan tahun 2012 yang sebesar 6,2%. 
Lemahnya kinerja ekonomi global memberikan dampak terhadap sisi 
eksternal PDB. Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik 
utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber 
pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Konsumsi 
rumah tangga merupakan komponen yang cukup penting dalam 
menopang laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut 
tidak saja disebabkan oleh perannya yang cukup besar dalam PDB, 
tetapi juga mengingat pertumbuhannya yang cukup stabil. Hal yang 
sama juga berlangsung pada tahun 2014 yang menyebabkan PDB 
mengalami penurunan menjadi 5,02%. Jasa-jasa lainnya dalam 
Tabel 1 termasuk jasa perusahan, administrasi 
pemerintahan/pertahanan/jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa 
kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.  
 
Penghasilan dari pajak setelah dikurangi subsidi atas produk masih 
tumbuh dari 204 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 214 triliun 
rupiah pada tahun 2014 (konstan harga tahun 2010). Subsidi yang 
terjadi mencakup subsidi energi (bensin, minyak solar, minyak tanah, 
LPG, gas bumi) dan subsidi non-energi. Subsidi energi pada tahun 
2014 mencapai 301,8 triliun rupiah yang mengalami kenaikan 
dibanding tahun 2013 sebesar 310,0 triliun rupiah. 



Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik8

	  

8	  

 
Grafik 2. Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk dan PDB 

(Triliun Rupiah Konstan 2010) [BPS-1,2015] 
 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013 - 2014[BPS-1,2015]   

Sumber: (diolah dari Statistik Indonesia 2015, BPS) 
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ini dapat semakin besar karena Pulau Jawa, Sulawesi, serta Bali dan 
Nusa Tenggara menunjukkan distribusi PDB yang meningkat rata-
rata 0,21%, 0,09%, dan 0,02% terhadap PDB tahun 2013. 
Sedangkan Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Maluku dan Papua 
menunjukkan tren penurunan untuk Sumatera (-0,12%), Kalimantan 
(0,18%), serta Maluku dan Papua (-0,02%) terhdapa PDB tahun 
2013. Hal ini mencerminkan bahwa Pulau Jawa mempunyai magnet 
pertumbuhan PDB yang lebih kuat dibanding Sumatera, Pulau 
Sulawesi merupakan magnet pertumbuhan PDB untuk wilayah 
Kalimantan, serta Maluku dan Papua.  

 
Grafik 3. Pangsa PDB per Wilayah[BPS-1,2015] 

 
 
2.2. Pertumbuhan Penduduk 
 
Penduduk Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai sekitar 252 
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peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita. Jumlah penduduk 
Indonesia tahun 2010 merupakan hasil Sensus Penduduk Tahun 
2010[BPS-2,2010], sedangkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 
s.d. 2014 merupakan hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 
2010-2035 yang disusun atas kerjasama antara BAPPENAS, BPS, 
dan United Nation Population Fund (UNPF) tahun 2013[Bappenas, 2013]. 
 

 
Grafik 4. Jumlah Penduduk Indonesia 2010 – 2014 

 
Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator 
pembangunan, selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi 
antara negara maju dengan negara berkembang. Pendapatan per 
kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat juga dapat menggambarkan perubahan 
corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di 
berbagai negara. Nilai pendapatan perkapita secara khusus 
merupakan indeks yang menunjukkan perbandingan kesejahteraan 
dan jurang tingkat kesejahteraan antar masyarakat masih 
mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut timbul karena 
perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya 
perbedaan-perbedaan antara negara dalam hal seperti, struktur 
umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, metode 
perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang nasional 
dengan mata uang dolar Amerika Serikat. 
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PDB per kapita selama tahun 2013 dan 2014 mengalami 
peningkatan yang siginifikan sebesar 9% untuk PDB dengan harga 
berlaku dan 4% untuk PDB dengan harga konstan tahun 2010. 
Angka PDB tahun 2013 merupakan angka sementara sedangkan 
angka PDB tahun 2014 merupakan angka sangat sementara. Pada 
tahun 2014, PDB per kapita terbesar terjadi di Pulau Kalimantan 
mencapai 51,82 juta rupiah per kapita, disusul Sumatera (34,84 juta 
rupiah per kapita), Jawa (34,70 juta rupiah per kapita), Sulawesi 
(26,28 juta rupiah per kapita), Pulau Maluku dan Papua (26,28 juta 
rupiah per kapita), dan terendah di Bali dan Nusa Tenggara (17,91 
juta rupiah per kapita) [BPS-3,2015]. Tingginya PDB per kapita di 
Kalimantan disebabkan oleh tingginnya nilai tambah yang dihasilkan 
oleh sektor pertambangan dan industri migas dan batubara pada 
kondisi jumlah penduduk yang sedikit. 
 

 
Grafik 5. Perbandingan PDB/kapita Harga Berlaku dan 

PDB/kapita Harga Konstan 2010 
 
Pulau dengan penduduk terpadat tahun 2014 adalah Pulau Jawa 
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dan Nusa Tenggara (0,52 km2/kapita), Sumatera (0,88 km2/kapita), 
Sulawesi (1,02 km2/kapita), Kalimantan (3,62 km2/kapita), dan 
Maluku dan Papua (7,35 km2/kapita). Penduduk pulau Jawa yang 
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2014 menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi karena 
mayoritas sumberdaya energi berasal dari luar Pulau Jawa. 
Kepadatan penduduk dan pertumbuhan PDB yang tinggi di Jawa 
memerlukan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur 
energi, seperti pembangkit listrik. Untuk itu, seyogyanya pemerintah 
dan atau PLN harus aktif sejak dini dalam setiap penetapan RTRW 
provinsi dan atau kabupaten/kota agar ‘mengkavling’ daerah-daerah 
yang dianggap sesuai untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik. 
Tanpa upaya ini, maka penyediaan lahan untuk pembangkit listrik 
akan sulit dan akan menambah biaya operasi pembangkit listrik 
apabila dibangun di luar Jawa (Sumatera dan Kalimantan). 
 
 
2.3. Intensitas Energi 
 
Intensitas energi final merupakan salah satu indikator yang 
menggambarkan hubungan antara konsumsi energi dan ekonomi 
serta konsumsi energi dan penduduk, yang mencerminkan tingkat 
kemakmuran suatu bangsa. Intensitas energi terhadap PDB dapat 
digunakan sebagai suatu ukuran efisiensi energi dan ekonomi suatu 
negara. Semakin tinggi intensitas energi terhadap PDB menunjukkan 
suatu energi yang besar untuk menghasilkan satu satuan PDB. 
Dengan demikian, semakin efisien suatu negara, semakin kecil 
intensitas energinya. Besarnya intensitas energi terhadap PDB 
Indonesia pada tahun 2013 adalah 143,29 SBM/juta Rp (konstan 
harga 2010) dan pada tahun 2014 turun menjadi 141,10 SBM/juta 
Rp (konstan harga 2010[Pusdatin,2015]. Penurunan intensitas energi 
terhadap PDB di Indonesia menunjukkan bahwa proses 
pembangunan secara bertahap menuju pada produktifitas yang 
semakin tinggi, sehingga intensitas pemakaian energi final terhadap 
ekonomi menjadi semakin rendah, walaupun konsumsi energi final 
(termasuk biomassa) meningkat. Turunnya intensitas energi 
Indonesia menunjukkan efisiensi energi dan makro ekonomi nasional 
semakin membaik. 
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Intensitas energi final per kapita menggambarkan tingkat 
pendapatan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena tingkat 
pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi besaran, pola 
pemakaian, dan aktivitas pemakaian energi. Berbeda dengan 
intensitas energi per PDB, intensitas energi per kapita cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Naiknya intensitas energi per kapita 
mengindikasikan meningkatnya pendapatan, yang akan 
mempengaruhi aktivitas dan pola pemakaian energi. Perkembangan 
intensitas energi final per kapita tahun 2013 s.d. tahun 2014 masing-
masing sebesar 3,74 SBM/kapita dan 3,84 SBM/kapita[Pusdatin,2015]. 
Intensitas energi dipengaruhi oleh faktor pola konsumsi energi, jenis 
teknologi, dan kebijakan. Intensitas energi per kapita Indonesia yang 
tinggi terjadi karena sebagai negara berkembang Indonesia masih 
memerlukan banyak energi final untuk memenuhi berbagai sektor 
konsumen energi akhir. Jika kebutuhan energi telah terpenuhi 
secara optimum maka intensitas energi akan menurun sejalan 
dengan peningkatan jumlah penduduk.  
 

 
Grafik 6. Perkembangan Intensitas Energi Final per Kapita dan  

Intensitas Energi Final per GDP Tahun 2013 – 2014 
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2.4. Konstribusi Sektor Energi terhadap Ekonomi Nasional 
 
Sumbangsih ekspor migas terhadap total ekspor nasional 
mengalami penurunan dari 18% (32,62 miliar USD) pada tahun 2013 
menjadi 17% (30,02 miliar USD) pada tahun 2014, yang disebabkan 
oleh penurunan volume dan harga minyak bumi. Selanjutnya, impor 
migas juga mengalami penurunan dari 45,27 miliar USD pada tahun 
2013 dan menjadi 43,46 miliar USD pada tahun 2014[BPS-3,2015].  
 

 
Grafik 7. Eskpor dan Impor Migas dan Non Migas 

 
Neraca ekspor – impor migas tersebut mengkhawatirkan karena nilai 
impor migas lebih besar daripada ekspor migas. Hal ini berakibat 
terhadap defisit neraca keuangan yang menguras cadangan devisa 
nasional dan berdampak terhadap penurunan nilai tukar rupiah. 
Impor produk kilang (hasil minyak) mencapai 6,65 kali lipat pada 
tahun 2013 dan meningkat menjadi 7,55 kali lipat lebih banyak 
dibanding ekspor produk kilang pada tahun yang sama. Untuk 
mengurangi impor produk BBM, maka pembangunan kilang minyak 
baru merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh 
Pemerintahan Jokowi. 
 
Impor LPG terus mengalami peningkatan dari 3.113 juta USD pada 
tahun 2013 menjadi 3.025 juta USD (angka sementara) pada tahun 
2014[BPS-3,2015]. Peningkatan impor LPG dipacu oleh adanya 
kebijakan substitusi minyak tanah dengan LPG untuk memasak di 
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sektor rumah tangga dan usaha kecil. Program ini telah 
dilaksanakan sejak tahun 2007 dan pada tahun 2014 berhasil 
mengurangi konsumsi minyak tanah sekitar 8,28 juta kiloliter dengan 
penghematan sekitar 40 triliun rupiah. Jumlah paket LPG 3 kg yang 
telah didistribusikan sejak tahun 2007 s.d. tahun 2014 mencapai 
49.269.666 unit. Implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya 
impor LPG yang pada tahun 2014 mencapai 35,93 triliun rupiah 

[DJMIGAS-1,2015]. Oleh karena itu, impor LPG perlu dikendalikan dengan 
membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebagai 
pengganti LPG dan minyak tanah untuk memasak. Sampai dengan 
tahun 2014 telah tersambung jaringan gas bumi sebanyak 85.464 
rumah tangga untuk wilayah yang tersedia jaringan gas bumi, seperti 
Palembang, Surabaya, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Bekasi, 
Sengkang, Bontang, Rusun Jabodetabek, Bogor, jambi, Prabumulih, 
Cirebon, Blora, Ogan Ilir, Subang, Lhok Seumawe, Bulungan, dan 
Semarang[DJMIGAS-2,2015].  
 

 
Grafik 8. Eskpor dan Impor Minyak Mentah, hasil Minyak, Gas 

dan LPG 
 
Sampai saat ini, konstribusi sektor ESDM terhadap penerimaan 
negara masih mencapai sekitar 20% per tahun[BPS-3, 2015]. 
Penerimaan sektor ESDM mencakup penerimaan migas, mineral dan 
batubara, panas bumi dan pendapatan dari PPH Migas. Penerimaan 
sektor ESDM tahun 2014 mencapai Rp.463,5 triliun, meningkat 3,6% 
dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp.447,5 triliun[KESDM-1, 2014]. 
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Meskipun produksi minyak bumi lebih rendah dari target, namun 
kontribusi migas terhadap penerimaan negara selalu melebihi target. 
Selain itu, mineral dan batubara juga cenderung ditonjolkan sebagai 
sumber penerimaan negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat 
dari tahun ke tahun kontribusi mineral dan batubara terus meningkat 
secara signifikan dalam penerimaan negara Sektor ESDM pada 
APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor 
mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang, dengan 
melakukan peningkatan produksi dan ekspor. Penerimaan sektor 
ESDM tersebut, tidak termasuk deviden dari BUMN di lingkungan 
sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM, yaitu 
PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya 
diterbitkan oleh Bupati. Besaran pendapatan PPh migas sangat 
dipengaruhi oleh ICP, nilai tukar, lifting minyak bumi, dan lifting gas 
bumi. 
 
Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor 
batubara dan mineral masih lebih kecil dari pada potensi yang 
sebenarnya. Rendahnya pertumbuhan penerimaan PNBP sektor 
pertambangan batubara memerlukan penanganan yang serius untuk 
mengoptimalkan potensi penerimaan negara. Penerimaan PNBP 
pertambangan batubara diperoleh dari PKP2B (Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara), Kontrak Karya atau KK 
(perjanjian penambangan mineral) maupun izin usaha 
pertambangan (penambangan batubara dan mineral). PNBP 
batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Tarif PNBP berlaku sebesar 3% per ton untuk batubara dengan nilai 
kalor ≤ 5.100 kkal, 5% untuk nilai kalor antara 5.100 – 6.100, dan 7% 
untuk nilai kalor > 6.100 kilo kalori. Tarif ini hanya berlaku untuk 
PKP2B dan KK, dan apabila dinaikkan dan juga berlaku untuk IUP 
dan IUPK batubara akan meningkatkan PNBP batubara. Jumlah IUP 
dan IUPK belum jelas, sehingga memperjelas statusnya akan 
meningkatkan PNBP batubara. 
 



17Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik 

	  

17	  

Selain itu, juga terdapat penerimaan negara dari PNBP panasbumi 
berupa Iuran Tetap (dihitung berdasarkan wilayah kerja panas bumi), 
Iuran Produksi (dibayarkan dari tenaga listrik yang dihasilkan), jasa 
pelayanan pencetakan peta (dibayarkan untuk peta informasi yang 
dibutuhkan sebagai kelengkapan dokumen perizinan). Semua 
pelaku usaha yang terkena kewajiban membayar iuran tetap dan 
iuran produksi, harus bisa menghitung berapa kewajiban yang harus 
dilunasi. Jumlah PNBP terutang dihitung sendiri oleh pelaku usaha, 
tetapi tarif jasa pelayanan pencetakan peta dan harga data wilayah 
kerja dihitung dan dipungut oleh pejabat yang ditunjuk. 
 
Realisasi penerimaan negara sektor migas dan pertambangan 
umum (termasuk PNBP panasbumi) selama tahun 2013 dan 2014 
lebih besar dari rencana yang tertuang dalam Renstra KESDM 2010-
2014. Total penerimaan negara meningkat dari 447,53 Triliun Rupiah 
pada tahun 2013 menjadi 463,50 Triliun Rupiah pada tahun 2014. 
Sumbangsih penerimaan negara sektor migas mencapai 69% dan 
31% merupakan sumbangsih sektor batubara, panas bumi, dan 
pertambangan umum. Jumlah penerimaan negara dari PNBP 
panasbumi relatif terbatas dari 1,28 Triliun Rupiah pada tahun 2013 
dan menurun menjadi 1,25 Triliun Rupiah pada tahun 2014. 
 

 
Grafik 9. Penerimaan Negara dari Pertambangan Migas,  

Batubara dan Mineral, serta Panas Bumi Tahun 2010 – 2014 
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2.5. Subsidi Energi 
 
Subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi 
Pemerintah Indonesia. Rata-rata pengeluaran terkait subsidi energi 
(bensin, minyak solar, minyak tanah, LPG, dan listrik) saja sudah 
mencapai sekitar 3,0% dari PDB konstan 2010 sejak tahun fiskal 
2014. Subsidi menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan 
cenderung membebani belanja pembangunan. Walaupun secara 
luas dipandang sebagai sejenis bantuan sosial, kebanyakan subsidi 
energi Indonesia bersifat regresif, dengan kata lain hanya 
menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak 
proporsional, sebagai akibat subsidi tidak tepat sasaran yang tidak 
menjangkau kalangan miskin. Pada saat yang sama, sistem harga 
energi tetap mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia, 
hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi 
energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, dan 
berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca perdagangan 
Indonesia. 
 
Hingga akhir 2014, subsidi energi (baik untuk bahan bakar cair dan 
listrik) masih menjadi pos terbesar belanja Pemerintah Indonesia. 
Menyusul APBN-P 2014, total belanja yang dialokasikan untuk 
subsidi bahan bakar, yakni untuk bensin, minyak solar, minyak 
tanah, dan LPG adalah Rp 246,5 triliun (US$19,7 miliar), yang setara 
dengan kenaikan lebih dari 13% dari total subsidi yang awalnya 
dianggarkan. APBN-P 2014 juga mengalokasikan sebesar Rp103,8 
triliun (US$8,3 miliar) untuk subsidi listrik dan Rp 4,2 triliun (US$0,3 
miliar) untuk mensubsidi konsumsi LGV (gas untuk kendaraan), yang 
berarti kenaikan sebesar 5,5% dari alokasi anggaran semula. Total 
subsidi energi 2014 telah menggelembung 18,7% lebih besar 
daripada yang dianggarkan dalam APBN 2014[KESDM-1, 2014]. Subsidi 
BBM pada tahun 2015 akan menurun drastis karena bensin tidak 
disubsidi lagi, sedangkan minyak solar untuk transportasi hanya 
disubsidi sebesar Rp. 1.000 per liter. 
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Grafik 10. Target APBN-P dan Realisasi Volume Subsidi BBM 

Tahun 2010 - 2014 
 
Kenaikan subsidi BBM disebabkan karena konsumsi BBM bersubsidi 
melebihi kuota dan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. 
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Pemerintah juga menetapkan harga LPG tabung 3 kg (melon) 
merupakan harga subsidi. Peningkatan konsumsi LPG 3 kg sejalan 
dengan realisasi program substitusi minyak tanah untuk memasak di 
rumah tangga dan usaha kecil serta kenaikan harga minyak bumi 
dunia mendorong besaran subsidi LPG 3 kg juga meningkat dari 
tahun ke tahun. Selain itu, guna mendorong substitusi bensin 
dengan bioethanol dan minyak solar dengan biodiesel, Pemerintah 
menetapkan subsidi biodiesel sebesar Rp. 1.500/liter dan subsidi 
bioethanol sebanyak Rp. 2.000/liter pada tahun 2014. Namun, 
pemanfaatan bioethanol tidak berjalan dengan baik karena 
menariknya harga bahan baku bioethanol untuk pangan dan 
kosmetik daripada sebagai energi. Adapun konsumsi biodiesel terus 
meningkat dari 1,05 juta KL pada tahun 2013 menjadi 1,85 juta KL 
pada tahun 2014. 
 
Di sisi lain, Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik selama tahun 2013 s.d. 
2014 selalu lebih mahal dibanding Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah yang menyebabkan terjadinya subsidi 
listrik. Untuk mengurangi subsidi listrik Pemerintah telah 
melaksanakan penyesuaian TTL secara bertahap pada tahun 2013 
dan pada akhir tahun 2013 terdapat 4 (empat) golongan tarif 
ditetapkan sebagai tarif non-subsidi, yaitu golongan pelanggan 
Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6.600 VA keatas), golongan 
pelanggan Bisnis Menengah (B-2 daya 6.600 VA s.d. 200 kVA), 
golongan pelanggan Bisnis Besar (B-3 daya diatas 200 kVA), dan 
golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA 
s.d 200 kVA). Selanjutnya, keempat golongan pelanggan tarif non-
subsidi tersebut diterapkan tarif adjustment pada tahun 2014, yang 
dilakukan dengan mengacu pada perubahan indikator ekonomi 
makro, yaitu kurs, ICP, dan inflasi. 
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Grafik 11. Perkembangan BPP dan TTL Tahun 2010 - 2014 

 
Peningkatan konsumsi BBM subsidi, LPG subsidi, BBN, dan listrik 
selama tahun 2010 s.d. 2014 menyebabkan subsidi BBM dan listrik 
meningkat drastis selama tahun tersebut. Jumlah subsidi BBM 
(bensin, minyak tanah, minyak solar, LPG, dan biodiesel) mencapai 
67% terhadap total subsidi tahun 2013 dan meningkat menjadi 73% 
pada tahun 2014. Penurunan subsidi listrik pada tahun 2014 
disebabkan oleh adanya kenaikan TTL dan konsumen tertentu 
sudah tidak mendapat subsidi harga listrik. Subsidi BBM akan 
menurun drastis pada tahun 2015 karena dicabutnya subsidi bensin 
dan ditetapkannya subsidi minyak solar hanya sebesar Rp. 
1.000/liter. Realisasi subsidi jauh lebih tinggi dibanding rencana 
subsidi energi. Rencana subsidi energi tahun 2013 hanya sebesar 
26% terhadap realisasi subsidi dan menurun menjadi 23% terhadap 
realisasi subsidi energi tahun 2014.  
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Grafik 12. Subsidi Energi Tahun 2010 – 2014 
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BAB III 

SUPLAI DAN KEBUTUHAN ENERGI  
 
 

3.1. Produksi Energi 
 
Suplai energi merupakan produksi, ekspor, dan impor sumber daya 
energi dan sumber energi. Pada tahun 2013 dan 2014, suplai energi 
atau sering disebut dengan pasokan energi masih didominasi oleh 
energi fosil berupa minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Jumlah 
pasokan energi bervariasi dari tahun ke tahun mengikuti 
perkembangan kebutuhan energi. Pasokan energi dapat diperoleh 
dari produksi nasional maupun dari impor energi. 
 

3.1.1. Energi Fosil 
 
Produksi energi fosil tahun 2013 dan 2014 didominasi oleh batubara 
(69%) disusul gas bumi (20%) dan minyak bumi (11%). Meskipun 
produksi minyak bumi dan gas bumi hanya 31% terhadap total 
produksi energi fosil, tetapi penerimaan negara dari sektor migas 
mencapai 69% terhadap total penerimaan negara sektor energi. 
Produksi energi fosil tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,8% 
terhadap tahun 2013. Realisasi produksi energi fosil tahun 2013 dan 
2014 lebih tinggi dibanding rencana Renstra KESDM 2010-2014 
disebabkan oleh pesatnya produksi batubara. 
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Grafik 13. Produksi Energi Fosil Indonesia 2010 -2014 

 

3.1.1.1. Minyak Bumi 
 
Industri minyak bumi nasional sudah tua, lebih dari 100 tahun, dan 
produksinya cenderung menurun. Sejak tahun 2004, penurunan 
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per tahun. Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tahun 2014 
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dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2010 – 2014. 
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menjadi 78% pada tahun 2014 terhadap Renstra KESDM 2010-
2014. 
 

 
Grafik 14. Produksi Minyak Bumi dan Kondensat 2010 - 2014 

 
Penurunan produksi minyak bumi Indonesia berdampak terhadap 
ekspor minyak bumi. Realisasi ekspor minyak bumi tahun 2013 
mencapai 117 juta barrel dan menurun menjadi 110 juta barrel pada 
tahun 2014 atau hanya sekitar 87% dan 81% terhadap sasaran 
ekspor minyak bumi dalam Renstra KESDM. Ekspor minyak bumi 
masih diperlukan sebagai penerimaan negara dan dilakukan karena 
spesifikasinya kurang cocok untuk diolah di kilang yang ada. 
Sebaliknya, realisasi impor minyak bumi mencapai 1,31 kali dan 1,35 
kali lipat lebih tinggi dari rencana impor minyak bumi tahun 2013 dan 
2014.  
 

 
Grafik 15. Rencana dan Realisasi Ekspor Minyak Bumi           

2010 – 2014 
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Cadangan minyak bumi Indonesia tersebar tetapi umumnya terdapat 
di Sumatera, disusul Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. 
Total cadangan minyak bumi Indonesia (terbukti dan potensial) 
tahun 2013 mencapai 7,55 miliar barel dan menurun menjadi 7,38 
miliar barel pada tahun 2014 sebagai akibat dari penemuan 
cadangan minyak bumi baru yang lebih rendah dibanding dengan 
produksinya. Total cadangan minyak bumi tersebut hanya sekitar 
88% dan 85% terhadap cadangan minyak bumi yang direncanakan 
dalam Renstra KESDM 2010-2014.  
 

 
Gambar 1. Persebaran Cadangan Minyak Bumi tahun 2014 

 

 
Grafik 16. Rencana dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi  

2010 – 2014 
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minyak bakar. Ekspor minyak tanah berlangsung karena Indonesia 
berhasil mengurangi penggunaan minyak tanah untuk memasak 
secara signifikan, sehingga kelebihan minyak tanah di ekspor, 
setelah sebagian dikonversi menjadi avtur. Adapun ekspor minyak 
bakar berlangsung karena tidak terserap di dalam negeri. Ekspor 
BBM tersebut hanya 2,52% pada tahun 2013 dan 1,42% pada tahun 
2014 terhadap rencana ekspor dalam Renstra KESDM 2010-2014. 
Rendahnya realisasi ekspor BBM tersebut karena kapasitas kilang 
minyak bumi selama tahun 2010-2014 hanya bertambah 10 MBCD. 
Kapasitas kilang minyak yang praktis tidak bertambah ditengah 
konsumsi BBM yang terus meningkat menyebabkan impor BBM 
terus meningkat dari 26 juta kiloliter pada tahun 2010 menjadi 32 juta 
kiloliter pada tahun 2014. 

 
Grafik 17. Rencana dan Realisasi Impor BBM Tahun 2010 - 2014 
 
3.1.1.2. Gas Bumi 
 
Produksi gas bumi tahun 2013 mencapai 3.120.838 MMSCF dan 
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digunakan untuk gas lift dan reinjeksi (untuk memproduksi gas 
bumi), ownuse (untuk pembangkit listrik), dan flare (dibakar karena 
adanya sisa tidak terpakai). Penurunan pangsa penjualan gas bumi 
pada tahun 2014 disebabkan oleh peningkatan penggunaan gas 
bumi untuk gas lift dan reinjeksi dari 5% menjadi 5,55%, serta 
peningkatan gas flare dari 7,60% menjadi 9,81% masing-masing 
tahun 2013 dan tahun 2014[Pusdatin, 2015]. Flare gas terjadi karena 
kelebihan produksi dan atau belum tersalurkannya gas ke konsumen 
akibat infrastruktur pipa gas bumi belum selesai dibangun. Flare gas 
merupakan tantangan buat produsen dan pemerintah dalam 
menciptakan sumber-sumber pengguna gas bumi baru yang bisa 
mengkonversi dan mengangkut kelebihan gas bumi ke konsumen. 
 
Produksi gas bumi merupakan volume gas yang tercatat di wellhead 
dikurangi pemakaian sendiri (own use), yaitu untuk gas re-injeksi 
dan gas lift. Sedangkan lifting gas bumi adalah produksi dikurangi 
losses (flare) dan merupakan sejumlah volume gas yang terjual 
(terkontrak). Dalam penetapan APBN yang dipakai adalah lifting gas 
bumi karena dikaitkan dengan penerimaan negara. Namun, dari sisi 
teknis produksi gas juga penting karena terkait dengan perhitungan 
cadangan (reservoir performance migas). Produksi gas bumi lebih 
tinggi dibanding sasaran produksi dalam Renstra KESDM 2010-
2014. Produksi gas bumi pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing 
mencapai 102% dan 100% terhadap sasaran Renstra KESDM 2010-
2014 [KESDM-2,2010]. 
 

 
Grafik 18. Produksi Gas Bumi, Penjualan, dan Rencana 
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Produksi gas bumi belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri 
meskipun dalam Renstra KESDM 2010 – 2014 sudah ditetapkan 
sekitar 94% dari produksi gas bumi akan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan domestik. Hal ini disebabkan karena ketika gas bumi 
ditemukan, maka Badan Usaha akan berupaya memproduksinya 
sesegera mungkin agar modal yang sudah dikeluarkan selama 
ekplorasi dapat segera kembali, padahal infrastruktur gas domestik 
(pipa transmisi dan FSRU) belum tersedia, sehingga gas diekspor.  
 

 
Grafik 19. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi 

Domestik 2010 - 2014 
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bumi karena adanya penemuan cadangan baru dari lapangan-
lapangan yang di eksplorasi. Penemuan baru tersebut didorong oleh 
meningkatnya investasi produksi, pengembangan, dan eksplorasi 
minyak bumi dan gas bumi. Penambahan cadangan minyak bumi 
dan gas bumi dapat ditingkatkan apabila berbagai kendala rig, 
proses pengadaan, dan izin pembebasan lahan dapat diatasi. Pada 
tahun 2013, sekitar 60% dari kendala pengeboran eksplorasi berupa 
jadwal rig yang terlambat, 25% berupa proses pengadaan, dan 15% 
berupa izin pembebasan lahan dari 101 realisasi pemboran 
eksplorasi yang terjadi[SKKMIGAS-1,2013]. Target cadangan minyak bumi 
dan gas bumi dalam Renstra 2010-2014 tidak tercapai karena 
realisasi cadangan minyak bumi dan gas bumi tahun 2014 masing 
85% dan 87% terhadap target. Realisasi cadangan gas bumi lebih 
rendah atau hanya 88% terhadap sasaran yang ditetapkan dalam 
Renstra KESDM 2010-2014. Seperti gas minyak bumi, cadangan 
gas bumi tahun 2014 juga menurun sekitar 1 TCF terhadap 
cadangan gas bumi tahun 2013, meskipun pada tahun 2014 
ditemukan cadangan gas bumi baru sekitar 0,13 TCF. 
 

 
Gambar 2. Cadangan Gas Bumi per Wilayah Tahun 2014 
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Grafik 20. Rencana dan Realisasi Cadangan Gas Bumi 

 
Sejak tahun 1998, kegiatan eksplorasi migas lebih banyak dilakukan 
pada deep water area yang menyebabkan meningkatnya biaya 
investasi migas. Total investasi Migas pada tahun 2014 adalah 
sebesar 20.381 juta USD, atau meningkat sebesar 5,4% terhadap 
investasi Migas di tahun 2013. Penurunan investasi terjadi untuk 
investasi produksi, pengembangan, dan eksplorasi. 65% dari 
investasi tersebut merupakan investasi produksi, disusul dengan 
pengembangan (22%), dan eksplorasi migas sebanyak 14%[DJMIGAS-

5,2015]. Investasi tersebut digunakan untuk melakukan pengeboran 
sumur dan sumur discovery yang jumlahnya masing-masing 
menurun menjadi 67 sumur dan 55 sumur pada tahun 2014. 
Kegiatan pengeboran ini juga menghasilkan penurunan penemuan 
sumber daya dari 593 MMBOE pada tahun 2013 menjadi 126 
MMBOE pada tahun 2014[SKKMIGAS-2,2015]. 

 
Grafik 21. Investasi Migas Tahun 2010 - 2014 
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Kegiatan investasi migas dilakukan untuk pengeboran sumur migas, 
sumur discovery, dan menghasilkan sumberdaya. Realisasi 
pengeboran sumur tahun 2013 dan tahun 2014 lebih besar 
dibanding rencana Renstra KESDM 2010-2014. Jumlah sumur 
pengeboran menurun dari 74 sumur pada tahun 2013 menjadi 67 
sumur pada tahun 2014. Sumur discovery juga menurun dari 55 
(2013) sumur menjadi 52 sumur (2014), yang menghasilkan 
sumberdaya migas 598 juta BOE pada tahun 2013 menjadi 126 juta 
BOE pada tahun 2014[Pertamina,2015]. 
 

 
Grafik 22. Realisasi Pengeboran, Sumur Discovery, dan 

Penemuan Sumber Daya 
 
Jumlah kontrak migas konvensional dan non konvensional 
cenderung menurun hingga mencapai 14 kontrak pada tahun 2013 
dan 7 kontrak pada tahun 2014, sedangkan target kontrak migas 
mencapai 50 kontrak selama tahun 2010 – 2014. Penurunan kontrak 
disebabkan oleh berbagai hal diantaranya wilayah kerja terletak di 
laut dalam dan remote area, kebijakan PBB migas saat eksplorasi, 
dan harga migas yang kurang mendukung. 
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Grafik 23. Rencana dan Realisasi Kontrak Migas 2010-2014 

 

3.1.1.3. Batubara 
 
Batubara merupakan jenis energi fosil yang murah dan 
pemanfaatannya didorong dalam rangka diversifikasi energi 
nasional. Produksi batubara selama tahun 2010 s.d. 2014 tumbuh 
rata-rata 14% per tahun, dimana produksi batubara tahun 2014 
mencapai 458 juta ton atau meningkat sebanyak 9 juta ton dibanding 
produksi tahun 2013. Sekitar 53% dari produksi batubara diproduksi 
oleh Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) 
dan BUMN Batubara (PT Bukit Asam (Persero)). Sisa produksi 
batubara dihasilkan oleh Kontrak Karya (KK) dan Koperasi[DJMB,2015]. 
Realisasi produksi batubara tahun 2013 dan 2014 sekitar 1,5 kali 
lebih banyak dari rencana yang ditetapkan dalam Renstra KESDM. 
 
Produksi batubara sebagai salah satu energi fosil selain migas selalu 
meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan subsektor migas, 
dimana Pemerintah cenderung mendorong para kontraktor untuk 
meningkatkan produksi migas, tetapi untuk batubara, Pemerintah 
justru mengendalikan produksi batubara agar tidak berlebihan 
dengan menetapkan batas/acuan produksi. Pengendalian batas 
produksi tetap memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan 
negara dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.  
 
Sebagian besar produksi batubara ditujukan sebagai komoditi 
ekspor dengan pangsa ekspor terhadap produksi yang cenderung 
menurun sebagai kebijakan Pemerintah yang mengutamakan 
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Domestic Market Obligation (DMO) batubara sebelum batubara di 
ekspor. Indonesia juga mengimpor batubara jenis tertentu (antrasit) 
dalam jumlah yang relatif kecil (kurang dari 100.000 ton pada tahun 
2014) untuk memenuhi kebutuhan khusus sebagai reduktor di 
Industri. Ekspor batubara mencapai 73,2% terhadap produksi pada 
tahun 2013, dan menurun menjadi 72,6% pada tahun 2014. Masih 
tingginya ekspor batubara terjadi karena lambannya realisasi 
pembangunan pembangkit listrik batubara. Lebih dari 80% pengguna 
batubara domestik adalah pembangkit listrik. Oleh karena itu, kondisi 
pasar ekspor masih menjadi kunci penting bagi pelaku usaha 
pertambangan batubara di Indonesia. 
 

 
Grafik 24. Produksi, Ekspor, dan Impor Batubara 

 
Produksi Batubara Indonesia dihasilkan oleh PKP2B, BUMN, KK, 
dan Koperasi sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan. Hal ini 
terjadi karena 80% dari PKP2B beroperasi di Kalimantan dan 68% 
dari Izin Usaha Pertambangan (KK dan Koperasi) terdapat di 
Kalimantan. 
 

25
0$

28
0$

29
0$

29
7$

30
9$

27
5$ 35

3$ 38
6$ 44
9$

45
8$

20
8$ 27
3$ 30
4$

32
9$

33
2$

0.06$
0.04$

0.08$

0.11$

0.08$

0.00#

0.02#

0.04#

0.06#

0.08#

0.10#

0.12#

0#
50#

100#
150#
200#
250#
300#
350#
400#
450#
500#

2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Im

po
r$B

at
ub

ar
a$
(J
ut
a$
To

n)
$

Pr
od

uk
si
$d
an

$E
ks
po

r$B
at
ub

ar
a$
$

(J
ut
a$
To

n)
$

Produksi#(Rencana)# Produksi#(Realisasi)# Ekspor# Impor#



35Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik 

	  

35	  

 
Gambar 3. Persebaran Potensi Sumberdaya dan cadangan 

Batubara, serta Jumlah Perusahaan Batubara 
 
Kualitas batubara berdasarkan kelas nilai kalor sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2000 yang 
diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003. 
Kualitas batubara dikelompokkan kedalam 4 kelas kalori batubara, 
yaitu kalori rendah (< 5.100 kkal/kg), kalori sedang (5.100 kkal/kg – 
6.100 kkal/kg), kalori tinggi (6.100 kkal/kg – 7.100 kkal/kg), dan kalori 
sangat tinggi (> 7.100 kkal/kg). Sekitar 26% sumber daya batubara 
merupakan kelas batubara rendah, 65% berupa kelas batubara 
sedang, 7% berupa kelas batubara tinggi, dan hanya 2% berupa 
kelas batubara sangat tinggi. Dari 32,385 cadangan batubara, 28% 
berupa kelas rendah, 65% berupa kelas sedang, dan hanya 5% 
berupa kelas tinggi dan 2% berupa kelas sangat tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kelompok batubara terbanyak adalah 
subbituminuous dan konsumen batubara harus menyesuaikan 
teknologinya dengan kelas batubara tersebut.  

Tabel 2. Kualitas Batubara, Sumberdaya dan cadangan 
Batubara Indonesia 

Sumberdaya:	  
55.90	  Miliar	  Ton	  

Cadangan	  :	  	  	  	  	  
13.29	  Miliar	  Ton	  

PKP2B:	  15,	  	  
IUP:	  992	  

Sumberdaya:	  
19,70	  Juta	  Ton	  

IUP:	  8	  

Sumberdaya:	  
	  64.2	  Miliar	  Ton	  
Cadangan	  :	  18.06	  

Miliar	  Ton	  
PKP2B:	  60	  
IUP:	  2687	  

Sumberdaya	  :	  
233,10	  Juta	  Ton	  
Cadangan	  :	  0,12	  

Juta	  Ton	  
IUP:	  106	  

Sumberdaya	  :	  
6,69	  Juta	  Ton	  

IUP:12	  

Sumberdaya	  :	  
129,55	  Juta	  Ton	  

IUP:	  119	  
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Persebaran kelas batubara tersebut berbeda antara wilayah. Kelas 
batubara rendah dan sedang banyak terdapat di Pulau Sumatera, 
sedangkan kelas batubara sedang dan tinggi umumnya terdapat di 
Pulau Kalimantan, bahkan kelas batubara tinggi hanya terdapat di 
Pulau Kalimantan. Harga batubara ditetapkan berdasarkan formula 
tertentu dengan mempertimbangkan nilai kalori (gross as received, 
gar), total moisture (%), total sulfur (% as received, ar), dan 
kandungan abu (% as received, ar). Nilai kalori batubara yang tinggi 
dengan kandungan total moisture, total sulfur, dan total ash yang 
rendah akan membuat harga batubara semakin mahal. Harga 
batubara ditetapkan berdasarkan Free on Board (FOB) vessel 
sampai ke tempat. 
 

 
Gambar 4. Persebaran Batubara menurut Kelas Batubara [Badan 

Geologi,2014] 
 

3.1.2. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 
 
3.1.2.1. Panas Bumi 
 
Indonesia terletak pada 20% daerah ‘ring of fire’ dunia dan memiliki 
40% potensi panas bumi di dunia. Potensi sumber daya dan 
cadangan panas bumi tersebar di Indonesia mencapai 29.068,5 

TOTAL	  	  
SUMBER	  DAYA	  
161	  Milyar	  Ton	  	  

(termasuk	  41	  Milyar	  Ton	  	  
tambang	  dalam)	  

TOTAL	  	  	  
CADANGAN	  

31,35	  Milyar	  Ton	  

	  Very	  High	  	  (	  >	  7.100	  kal/gr	  )
	   	  	  	  	  
	  
	  
	   	  
	  
Low	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  <	  5.100	  kal/gr	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

High	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  6.100	  –	  7.100	  kal/gr	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Medium	  	  	  	  	  (	  5.100	  –	  6.100	  kal/gr)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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MWe dengan sumberdaya sebesar 42% dan cadangan sebanyak 
58%. Potensi panas bumi terbanyak terdapat di Pulau Sumatera 
(44,86%) disusul Pulau Jawa (33,64%), Pulau Sulawesi (10,52%), 
Pula Bali dan Nusa Tenggara (6,65%), Maluku (3,57%), Kalimantan 
(0,50%), dan Papua (0,26%). Namun penggunaan panas bumi 
terbesar berada di Pulau Jawa mencapai 84,72% disebabkan karena 
infrastruktur tersedia dan kebutuhan listrik mencapai 73% terhadap 
total konsumsi listrik tahun 2014[DJEBTKE,2014]. Dalam Renstra KESDM 
2010-2014 tidak terdapat target cadangan dan sumber daya 
panasbumi. Namun, selama tahun 2013 dan 2014 cadangan 
panasbumi sedikit menurun dan sumberdaya panasbumi meningkat 
tipis. Total cadangan dan potensi panasbumi Indonesia tahun 2014 
mencapai 28.910 MWe. 

 
Grafik 25. Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi 

	  

 
Gambar 5. Peta Sebaran dan Potensi Panas Bumi Indonesia 
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Tabel 3. Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi (MWe) 

 

 
Pengukuran sumber daya dan cadangan panas bumi dilakukan oleh 
Badan Geologi Kementerian ESDM yang digunakan sebagai bahan 
penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi kepada investor. Dalam 
rangka peningkatan kapasitas pembangkit kedepan, hingga saat ini 
telah ditetapkan 65 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang terdiri 
dari 19 WKP Eksisting dan 46 WKP setelah UU Panas 
bumi[DJEBTKE,2014]. Penyebaran WKP umumnya terdapat di Sumatera 
(22 WKP), Jawa (20 WKP), serta Bali dan Nusa Tenggara (8 WKP). 
 
Investasi panas bumi terus meningkat sepanjang 2010-2014. 
Bahkan pada tahun 2014 mencapai 2.247,5[DJEBTKE,2014] miliar rupiah 
(angka sementara). Peningkatan investasi panas bumi di dorong 
oleh adanya kebijakan feed-in tariff PLTP yang produksi listriknya 
wajib dibeli oleh PT PLN (Persero) dengan harga patokan tertinggi, 
sesuai dengan lokasi PLTP. Sebaliknya, sumbangsih PLTP terhadap 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun pada tahun 2014 
dibanding tahun 2013. PNBP panas bumi terdiri atas Iuran Tetap 
(eksplorasi dan produksi panas bumi), Iuran Produksi, jasa 
pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi, dan 
harga data Wilayah Kerja Panas Bumi. 
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Grafik 26. Realisasi Investasi dan PNBP Panas Bumi 

 
Sepanjang tahun 2013 dan 2014, produksi uap panas bumi 
meningkat 6,21% terhadap tahun 2013. Peningkatan produksi uap 
panas bumi didorong oleh beroperasinya PLTP Patuha 1 @ 50 MWe 
dan PLTP Ulumbu 2 @ 2,5 MWe[KESDM-1,2015]. Produksi uap panas 
bumi pada tahun 2013 mencapai 69,3 juta ton dan meningkat 
menjadi 73,6 juta ton, atau setara dengan 15,2 juta SBM pada tahun 
2013 kemudian menjadi 16,2 juta SBM tahun 2014. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai kalor uap panas bumi pada tahun 2014 
sedikit lebih rendah dari tahun 2013. Produksi uap akan 
menghasilkan jumlah yang berbeda dalam satuan unit (ton uap) dan 
satuan energi (SBM), tergantung dari nilai kalor masing-masing uap. 
Nilai kalor ditentukan oleh kondisi uap. Pemanfaatan energi panas 
bumi yang ideal adalah bila panas bumi yang keluar dari perut bumi 
berupa uap kering, sehingga dapat digunakan langsung untuk 
menggerakkan turbin generator listrik. Namun uap kering jarang 
ditemukan dan pada umumnya uap yang keluar berupa uap basah 
yang mengandung sejumlah air yang harus dipisahkan terlebih dulu 
sebelum digunakan untuk menggerakkan turbin. Seluruh produksi 
uap panas bumi digunakan sebagai bahan bakar PLTP (Pembangkit 
Listrik Tenaga Panasbumi). 
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Grafik 27. Produksi Uap Panas Bumi  

 

3.1.2.2. Biomassa  
 
Sebagai negara agraris, Indonesia kaya akan potensi biomassa 
padat, yang tersebar di seluruh pulau dengan potensi sebesar 
32.656 MW [DJEBTKE,2014]. Potensi biomassa padat umumnya berasal 
dari industri CPO (Crude Palm Oil) yang menghasilkan tandan 
kosong, serat, cangkang, dan POME (Palm Oil Mill Effluent). Selain 
itu, potensi biomassa juga diperoleh dari limbah pertanian (sekam 
padi), limbah perkebunan, limbah industri kayu, sampah kota, dan by 
product industry (industri pulp dan gula tebu). 
 

 
Gambar 6. Peta Potensi Biomasa dan Sampah Kota 

 
Data produksi biomassa tidak terstatistik dengan baik. Produksi 
biomassa tahun 2010 adalah tinggi, kemudian menurun pada tahun 
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2011 yang selanjutnya meningkat bertahap mencapai 285.120 ribu 
SBM pada tahun 2013, dan menurun menjadi 188.605 ribu SBM 
pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. Produksi biomassa dalam HEESI tahun 
2014 terjadi anomali yang perlu diperhatikan Pusdatin KESDM. 
Sebagian besar produksi biomassa dimanfaatkan di sektor final, dan 
hanya 0,05% dari produksi biomassa digunakan sebagai bahan 
bakar pembangkit listrik. Jenis biomassa yang digunakan dalam 
HEESI tidak disebutkan dan hampir seluruhnya dikonsumsi oleh 
sektor rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jenis biomassa 
yang digunakan adalah kayu bakar sebagai energi non-komersil. 
Karena sifatnya non-komersil maka statistik konsumsi biomassa 
tidak tersedia dengan baik. Untuk itu, sebaiknya Pusdatin atau 
KESDM melakukan survei mendasar tentang penggunaan kayu 
bakar untuk memasak di rumah tangga. Hal ini juga yang 
menyebabkan kenapa target penggunaan biomassa dalam Renstra 
KESDM 2010-2014 tidak dibahas. 
 
Selain kayu bakar, penggunaan biomassa seperti limbah industri 
kelapa sawit (cangkang, tandan kosong, serabut), sekam padi 
dikonsumsi oleh industri semen, limbah biomassa industri pulp (bark, 
kulit kayu, dan lindi hitam), dan limbah industri gula (bagasse) sudah 
berlangsung di industri tersebut dan belum pernah dilakukan 
perhitungan seberapa banyak yang dikonsumsi sebagai energi final. 
Potensi penggunaan biomassa tersebut perlu dipertimbangkan 
dalam neraca energi nasional. 
 

 
Grafik 28. Produksi Biomasa (Ribu SBM) 
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3.1.2.3. Tenaga Air 
 
Potensi sumberdaya tenaga air tercatat sebanyak 75.000 MW dan 
yang teridentifikasi oleh JICA sebesar 35.610 MW atau oleh Pemda 
sebesar 9.769 MW, sehingga masih terdapat 29.621 MW yang 
belum teridentifikasi[DJEBTKE,2014]. Potensi sumber daya tenaga air 
tersebar di berbagai pulau dengan sumber daya terbesar terdapat di 
Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pemanfaatan tenaga air terbesar 
berlangsung di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rendahnya 
pemanfaatan tenaga air di Kalimantan dan Papua disebabkan oleh 
terbatasnya kebutuhan listrik di wilayah tersebut. 
 

Tabel 4. Potensi Sumber Daya Tenaga Air 

 
 
Tenaga air merupakan jenis energi terbarukan yang banyak 
digunakan di Indonesia untuk membangkitkan tenaga listrik. 
Produksi tenaga air (ribu SBM) dihitung berdasarkan jumlah tenaga 
yang dihasilkan oleh air yang mampu memutar turbin. Produksi 
tenaga air tahun 2014 menurun dibanding 2013 sebagai akibat dari 
penurunan debit air waduk dan sungai yang mengakibatkan 
penurunan kapasitas PLTA/PLTMinihidro/PLTMH, dari 5.166 MW 
pada tahun 2013 menjadi 4.261 MW[Pusdatin,2015]. Seperti halnya 
panasbumi, target produksi tenaga air juga tidak dibahas dalam 
Renstra KESDM 2010-2014 karena sifatnya tidak bisa digunakan 
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secara langsung tetapi harus dihitung menggunakan efisiensi dari 
pembangkit tenaga air. 
 

 
Grafik 29. Produksi Tenaga Air (Ribu SBM) 

 
3.1.2.4. Tenaga Surya dan Tenaga Angin 
 
Indonesia juga kaya akan potensi tenaga surya dan tenaga angin. 
Tenaga surya dan tenaga angin telah dimanfaatkan sebagai sumber 
energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga surya di 
Indonesia bervariasi tergantung atas tingkat radiasi masing-masing 
wilayah, tetapi secara umum rata-rata potensi radiasi matahari 
Indonesia sebesar 4,8 kWh/m2.hari. Potensi tenaga angin di 
Indonesia juga bervariasi per wilayah tergantung kecepatan angin 
dan kondisi permukaan. Pada tahun 2013, potensi kapasitas PLTB 
yang dapat dibangun mencapai 3 – 6 m/s[PLN,2015].  
 
Selama kurun waktu 2010 – 2014, produksi tenaga surya (matahari) 
mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,4 ribu SBM pada 
tahun 2013 menjadi 32,9 ribu SBM pada tahun 2014. Produksi ini 
dihitung dengan mempertimbangkan produksi listrik PLTS dengan 
efisiensi sebesar 12,5%. Produksi tenaga angin juga mengalami 
peningkatan dari 58 ribu SBM pada tahun 2013 menjadi 84 ribu SBM 
pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 40% terhadap tahun 2013 
dengan efisiensi sebesar 40%.  
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Penggunaan tenaga surya dan tenaga angin akan semakin banyak 
seiring dengan ditetapkannya target bauran EBT sebesar minimal 
23% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam PP 79/2014 
tentang KEN. Untuk itu, hendaknya HEESI mulai 
mempertimbangkan produksi tenaga surya dan tenaga angin dalam 
neraca energi tahunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
kesalahan dalam menghitung bauran energi primer nasional, apalagi 
efisiensi PLTS yang relatif rendah antara 12% – 14% dan efisiensi 
PLTB sebesar 40%. 
 

 
Grafik 30. Produksi Tenaga Surya dan Tenaga Angin 

 

3.1.2.5. Crude Palm Oil 
 
Biofuel yang berkembang di Indonesia adalah Biodiesel. Biodiesel 
dihasilkan dari pengolahan Crude Palm Oil (CPO) yang dibuat dari 
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Neraca energi nasional 
hanya mempertimbangkan produksi biodiesel sebagai produksi 
energi, padahal biodiesel merupakan hasil proses pengolahan CPO. 
Untuk itu, CPO perlu dimasukkan dalam neraca sebagai produksi 
energi primer, sedangkan produksi biodiesel dipertimbangkan dalam 
transformasi energi (kilang biodiesel). Hal ini sama dilakukan untuk 
minyak bumi dan BBM.  
 
Indonesia merupakan penghasil utama CPO. Sebagian besar dari 
CPO dijadikan sebagai komoditas ekspor, namun Indonesia juga 
mengimpor CPO untuk keperluan khusus dalam jumlah yang sangat 
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terbatas. Produksi CPO pada tahun 2013 mencapai 33,34 juta ton 
CPO kemudian terus meningkat menjadi sebesar 35,6 juta ton pada 
tahun 2014[BPS-6,2015]. Nilai kalor CPO sebesar 9.119 kcal/kg 
[Robi’ah,2010] atau produksi CPO setara dengan 207.955 ribu SBM pada 
tahun 2013 dan meningkat menjadi 222.051 ribu SBM pada tahun 
2014. Ekspor CPO pada tahun 2013 mencapai 17,14 juta ton 
(106.912 ribu SBM) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 19,01 
juta ton (118,544 ribu SBM). Adapun impor CPO pada tahun 2013 
sebanyak 65.561 ton (409 ribu SBM) pada tahun 2013, dan menurun 
drastis menjadi 229 ton (2 ribu SBM) di tahun 2014[DJEBTKE,2015]. 
 

 
Grafik 31. Produksi, Ekspor, dan Impor CPO 

 

 
Gambar 7. Sebaran Industri CPO Indonesia 
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Total industri CPO tahun 2014 adalah 608 industri dengan total 
kapasitas 34.280 FFB/jam. Sekitar 71% (429 industri CPO) terdapat 
di Sumatera dengan total kapasitas 63% (21.540 FFB/jam), disusul 
Kalimantan dengan 152 industri dengan kapasitas 32% dari total 
kapasitas (10.890 FFB/jam). Sisanya terdapat di Sulawesi 18 industri 
(1.260 FFB/jam), Papua 7 industri (500 FFB/jam). Rata-rata 
kapasitas industri CPO adalah 30-45 tandan buah segar (TBS) per 
jam[DJEBTKE,2015]. 
 

3.1.3. Bauran Energi Mix 
 
Bauran energi mix mencerminkan seberapa banyak pasokan energi 
primer yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 
Bauran energi primer secara rutin dipublikasi dalam HEESI dan 
Renstra KESDM 2010-2014 juga menargetkan bauran EBT. Bauran 
EBT dalam HEESI belum mempertimbangkan bauran tenaga 
matahari, tenaga angin, dan bauran biodiesel merupakan produksi 
biodiesel yang seharusnya berupa CPO yang diolah di kilang 
biodiesel. 
 
Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan perhitungan pasokan tenaga 
surya, tenaga angin, dan CPO. Pasokan tenaga surya dihitung 
dengan mempertimbangkan efisiensi panel surya sebesar 12,5%. 
Pasokan energi angin dihitung dengan asulsi efsiensi turbin angin 
sebesar 40%. Adapun pasokan CPO diasumsi sama dengan 
produksi CPO nasional dikurangi ekspor CPO ditambah impor CPO. 
Dengan asumsi tersebut nampak bahwa target bauran EBT dalam 
Renstra KESDM 2010-2014 jauh lebih besar dari realisasi yang 
terjadi. Realisasi bauran EBT dibedakan atas realisasi sesuai HEESI 
dan realisasi ril mempertimbangkan tenaga surya, tenaga angin, dan 
produksi CPO. Dengan demikian, realisasi EBT ril lebih besar dari 
realisasi EBT HEESI. Realisasi ril EBT tahun 2014 sekitar 10,50% 
terhadap total bauran energi primer, menurun dibanding realisasi ril 
EBT tahun 2013. Penurunan ini disebabkan penurunan bauran 
tenaga air dari 3,21% menjadi 2,53%, penurunan bauran panas bumi 
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dari 1,15% menjadi 1,08%, dan penurunan bauran biodiesel dari 
7,64% menjadi 6,89%. 
 

 
Grafik 32. Bauran EBT Tahun 2010 – 2014 

 
Pencapaian bauran energi secara umum dapat dikatakan bahwa 
bauran minyak bumi/BBM dan bauran batubara melebihi target yang 
ditetapkan dalam Renstra KESDM 2010-2014, sedangkan bauran 
energi gas bumi dan EBT lebih rendah dari sasaran Renstra. 
Menurunnya bauran energi BBM karena upaya diversifikasi energi 
yang didorong oleh pemerintah yang didukung oleh semakin 
mahalnya harga BBM yang mengakibatkan konsumen beralih 
menggunakan energi yang harganya lebih murah. Batubara 
merupakan jenis energi fosil termurah, disusul gas bumi, dan BBM. 
Pemanfaatan gas bumi yang rendah lebih disebabkan oleh 
terbatasnya jaringan infrastruktur gas nasional yang berakibat 
terbatasnya pasokan gas bumi. Salah satu faktor dari pasokan gas 
bumi yang terbatas adalah belum ditetapkannya kebijakan 
pemanfaatan infrastruktur pipa gas secara open acces. Dalam 
Renstra KESDM 2010-2014 terdapat sasaran pemanfaatan CBM 
sebesar 0,9% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 1,6% pada 
tahun 2014. Namun, pada kenyataannya penggunaan CBM untuk 
berbagai keperluan tidak berjalan karena tumpang tindih lahan, 
harga CBM yang mahal, dan dukungan kebijakan yang belum 
memadai. 
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Grafik 33. Rencana dan Realisasi Bauran Energi 2010 – 2014 

 

3.2.  Transformasi Energi 
 
Transformasi energi adalah proses perubahan sumber daya energi 
dan atau sumber energi menjadi energi dari satu bentuk ke bentuk 
yang sama (proses energi) atau ke bentuk energi yang lain (konversi 
energi). Konsep transformasi energi dapat digambarkan dalam 
sejumlah kegiatan yang umum terjadi. Sebagai perumpamaan, 
mesin di dalam mobil, mengubah energi gas kimia dan oksigen 
menjadi energi mekanik dari gerakan mesin. Sebuah bola lampu 
mengubah energi kimia dari bohlam menjadi radiasi elektromagnetik, 
atau cahaya. Kincir angin memanfaatkan energi angin dan 
mengubahnya menjadi energi mekanik dalam gerakan putaran 
turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Panel solar 
mengubah cahaya menjadi listrik. 
 
Transformasi energi yang berlangsung di Indonesia dan menjadi 
topik bahasan dalam analisis ini mencakup proses energi dan 
konversi energi. Proses energi meliputi kilang minyak bumi, kilang 
LNG, kilang LPG, kilang biodiesel, dan berbagai sarana transmisi 
dan distribusi energi. Adapun konversi energi meliputi konversi 
bahan bakar fosil dan energi terbarukan menjadi listrik melalui 
berbagai jenis pembangkit listrik. 
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3.2.1  Infrastruktur Minyak Bumi dan BBM 

3.2.1.1 Kilang Minyak Bumi  
 
Pada tahun 2013, kebutuhan BBM Indonesia tercatat sebesar 1,3 
juta barrel per day (bpd). Namun, kapasitas kilang minyak Indonesia 
sebesar 1.167,1 juta BCPD (barrel crude per day) dan hanya dapat 
menghasilkan produksi BBM sekitar 650 ribu bpd. Untuk memenuhi 
kebutuhan BBM dalam negeri, diperlukan impor BBM sekitar 600 
ribu bpd dengan nilai lebih dari Rp. 1 triliun per hari. Total kapasitas 
10 kilang minyak dalam negeri tahun 2014 sebesar 1,167 juta BCPD 
(disain produksi), terdiri dari 7 kilang Pertamina dan 3 kilang Badan 
Usaha. Kapasitas kilang minyak PT Pertamina (Persero) tahun 2014 
mencapai 89,74% terhadap total kapasitas kilang minyak bumi di 
Indonesia. 
 
Secara umum, penambahan kapasitas kilang minyak Indonesia 
hanya 10 MBCD pada tahun 2014 dengan dibangunnya Kilang 
Minyak Tri Wahana Utama II di Bojonegoro yang memperoleh 
pasokan minyak bumi dari Sumur Banyu Urip di Blok Cepu yang 
terletak sekitar 5 km dari lokasi kilang. Penambahan kapasitas kilang 
10 MBCD membuat target penambahan kapasitas kilang minyak 
sebesar 150 MBCD dalam Renstra KESDM 2010 – 2014 tidak 
tercapai. Terbatasnya pembangunan kilang minyak disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain, harga jual BBM masih disubsidi dan tidak 
adanya jaminan pemerintah untuk membeli produk BBM, tingginya 
investasi yang diperlukan baik untuk penyediaan lahan maupun 
pembangunan kilang, margin kilang minyak yang tipis, cadangan 
minyak bumi Indonesia yang terbatas,dan belum adanya jaminan 
pasokan minyak bumi dari negara pengekspor. 
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Grafik 34. Rencana dan Realisasi Kapasitas Kilang Minyak Bumi 

2010 – 2014 
 

 
Gambar 8. Kapasitas Terpasang Kilang Minyak Bumi Indonesia 

Tahun 2014[DJMIGAS-5, 2015] 
 
Throughput kilang minyak Indonesia berasal dari minyak mentah 
yang diproduksi di Indonesia dan minyak mentah impor. Produksi 
minyak mentah Indonesia kurang dari 800 ribu bpd, dan sekitar 40% 
diekspor karena tidak sesuai dengan spesifikasi kilang minyak. 
Sebaliknya, impor minyak bumi diperlukan selain untuk mengisi 
kekurangan throughput kilang juga karena kilang minyak Cilacap 
didisain menggunakan minyak berat untuk menghasilkan pelumas. 
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Total input kilang tahun 2013 mencapai 303,72 juta barel dan 
menurun menjadi 302,60 juta barel pada tahun 2014. Input kilang 
tersebut mencakup minyak bumi, gas, dan proses intermedia. 
Meskipun input kilang menurun tetapi pangsa minyak bumi impor 
meningkat dari 38,16% pada tahun 2013 menjadi 39,35% pada 
tahun 2014[Pusdatin, 2015]. 

 
Grafik 35. Input dan Ekspor Minyak Bumi 2010 - 2014 

 
Jumlah throughput kilang minyak selama tahun 2010 – 2014 hanya 
sekitar 82% terhadap total kapasitas kilang dengan own use yang 
menurun dari 17% pada tahun 2013 menjadi 16,2% pada tahun 
2014. Penurunan own use menunjukkan adanya perbaikan efisiensi 
kilang. Hal ini terjadi karena PT Pertamina (Persero) telah memulai 
kerjasama untuk melakukan Refinery Development Master Plan 
(RDMP). Melalui program RDMP, kilang yang ada dapat ditingkatkan 
kapasitasnya, efisiensi dan fleksibilitasnya sehingga dapat 
menghasilkan produksi BBM lebih banyak, mampu mengolah minyak 
mentah berkadar sulfur tinggi. RDMP bertujuan agar kilang dapat 
mengolah sour crude oil dan menghasilkan produk berstandar 
EURO IV/V, sehingga meningkatkan profitabilitas. Tantangan 
terbesar RDMP adalah minimnya pendanaan investasi dan 
pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, diharapkan dapat 
mendukung RDMP dalam bentuk pendanaan, keringanan pajak, 
insentif, alokasi gas, dan faktor pendukung lainnya. 
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Upaya Pertamina memodernisasi kilang cukup beralasan karena 
masih ada kilang-kilang yang dibangun dengan konfigurasi tidak 
ekonomis. Tuntutan kilang modern semakin kuat karena faktor 
kapasitas produksi, efisiensi, kompleksitas, dan keekonomian. Kilang 
Pertamina dari sisi kapasitas produksi masih dibawah tingkat 
kebutuhan BBM dalam negeri. Men-up grading kilang atau 
membangun kilang baru adalah opsi yang mungkin dilakukan agar 
kilang-kilang Pertamina secara keseluruhan bisa dinaikkan 
kapasitasnya. Persoalan kilang tak hanya sisi jumlah tetapi juga 
menyangkut produk yang dapat mengikuti spesifikasi teknologi 
otomotif dan tuntutan lingkungan. Proyek pembangunan RFCCU dan 
Program Langit Biru Cilacap akan mampu menghasilkan BBM 
sesuai spesifikasi Euro IV. Kilang-kilang Pertamina berlomba 
melakukan value creation agar bisa menghasilkan produk bernilai 
tambah tinggi. Setelah menghasilkan BBM Pertamax, Pertamax 
Plus, Pertamina Dex, Pertamina Bio Solar, dan Pertamina Racing 
(untuk kebutuhan mobil balap di dalam negeri diekspor ke Australia).  
 
Sebagai dampak dari kapasitas kilang minyak yang lebih rendah dari 
target dalam Renstra KESDM 2010 – 2014, realisasi produksi BBM 
juga lebih rendah dari sasaran produksi BBM. Penurunan throughput 
kilang pada tahun 2014 diikuti oleh peningkatan produksi BBM dan 
non-BBM tahun 2014 sekitar 1%. Hal ini terjadi akibat peningkatan 
produksi premium, minyak solar, avtur, pertamax, MFO, non-BBM, 
dan produk intermedia.  

 
Grafik 36. Produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) 2010 - 2014 

25
09

43
'

25
09

43
'

25
09

43
'

28
86

79
'

28
86

79
'

23
57

48
'

23
71

35
'

24
03

30
'

23
75

05
'

24
05

62
'

0"

50000"

100000"

150000"

200000"

250000"

300000"

350000"

2010" 2011" 2012" 2013" 2014"

Pr
od

uk
si
'B
BM

'(R
ib
u'
BP

D)
'

Rencana" Realisasi"



53Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik 

	  

53	  

3.2.1.2 Infrastruktur BBM 
 
Produksi dan impor BBM didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air 
melalui berbagai sarana, seperti tanker, dermaga, single buoy 
mooring, depot, truk, tongkang, RTW (Rail Tank Wagon), pipa, 
SPBU, dan agen penyalur. Statistik perkembangan jumlah kapal, 
terminal, dermaga, mooring, terminal, SPBU, dan agen tidak tersedia 
dengan baik. Namun, Pertamina sebagai Badan Usaha penghasil 
dan penyalur BBM mempunyai kapasitas infrastruktur tersebut, 
tetapi tidak dijelaskan seberapa banyak BBM yang bisa ditampung. 
 
Armada tanker yang digunakan untuk mengangkut BBM terdiri dari 
berbagai jenis ukuran tergantung dari kapasitas pelabuhan 
penerima. Sebagian besar dari armada tanker disewa dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang dan hanya sekitar 31,84% dari 
jumlah armada tanker nasional merupakan armada tanker milik 
PERTAMINA. Armada tanker yang digunakan untuk mengangkut 
BBM dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu Bulk Lighter, Small 
Tanker, General Purpose, Medium Range, dan Large Range. Jenis 
tanker mulai Bulk Lighter hingga Medium Range biasa digunakan 
untuk mensuplai BBM ke depo-depo dalam negeri, sedangkan untuk 
jenis Large Range biasa digunakan untuk ekspor dan impor.  
 
Dermaga bongkar muat BBM adalah pelabuhan khusus yang 
dioperasikan oleh PERTAMINA maupun oleh Pihak ke III, dan 
semua pelabuhan tersebut adalah milik PERTAMINA. Pelabuhan 
khusus PERTAMINA mempunyai kapasitas yang bervariasi antara 
1.000 DWT s.d. 20.000 DWT, dimana untuk kapasitas pelabuhan 
yang kecil umumnya terdapat di kawasan timur Indonesia, 
sedangkan kapasitas pelabuhan yang besar berfungsi sebagai 
pelabuhan transit BBM sebelum didistribusi ke pelabuhan lainnya, 
misalnya Bitung, Makassar, dan Wayame Ambon. Secara umum, 
kapasitas pelabuhan khusus PERTAMINA di Sumatera dan Jawa 
adalah antara 3.500 DWT s.d. 6.500 DWT mengingat tingginya 
permintaan BBM di kedua wilayah tersebut.  
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Sarana dan prasarana tata niaga BBM berupa depot penampung 
BBM dan pelabuhan khusus unloading BBM. Pelabuhan untuk 
membongkar muatan BBM adalah pelabuhan khusus yang 
dioperasikan oleh PERTAMINA maupun oleh Pihak ke III, dan 
semua pelabuhan tersebut adalah milik PERTAMINA. Pelabuhan 
khusus PERTAMINA mempunyai kapasitas yang bervariasi antara 
1.000 DWT s.d. 20.000 DWT, dimana untuk kapasitas pelabuhan 
yang kecil umumnya terdapat di kawasan timur Indonesia, 
sedangkan kapasitas pelabuhan yang besar berfungsi sebagai 
pelabuhan transit BBM sebelum didistribusi ke pelabuhan lainnya, 
misalnya Bitung, Makassar, dan Wayame Ambon. Secara umum, 
kapasitas pelabuhan khusus PERTAMINA di Sumatera dan Jawa 
adalah antara 3.500 DWT – 6.500 DWT mengingat di kedua wilayah 
tersebut mempunyai permintaan BBM yang tinggi.  
 
Kapasitas tanki timbun BBM bervariasi sesuai dengan tingkat 
kebutuhan BBM pada suatu wilayah. Secara umum, tanki timbun 
dibedakan sebagai tanki timbun Terminal Transit, Instalasi, Seafed 
Depot, Inland Depot, DPPU (Depot Pengisiaan BBM untuk Pesawat 
Udara), dan tanki timbun Pihak ke III. Jumlah SPBU Pertamina, baik 
dimiliki dan dikelola sendiri, atau milik Badan Usaha dan dikelola 
bersama sebanyak 5.155 SPBU. Distributor BBM dari depot ke 
konsumen (SPBU, industri, rumah tangga, nelayan, dan pelanggan 
lainnya) dilakukan oleh sekitar 1.500 agen, baik Agen Premium dan 
Minyak Solar (APMS), Agen Minyak Tanah (AMT), dan Solar Packed 
Dealer Nelayan (SPDN). 

Tabel 5. Infrastruktur BBM dan BBG PT. Pertamina 
(Persero)[Pertamina,2014] 
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Pada tahun 2014, Pertamina memiliki rata-rata Supply Loss sebesar 
0,29%, lebih rendah dari Supply Loss tahun 2013 sebesar 0,22%. 
Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan thruput BBM dan 
beberapa kejadian khusus selama tahun 2014. Adapun realisasi 
coverage days Pertamina untuk beberapa produk BBM adalah 
Premium (13 hari), minyak tanah (33 hari), minyak solar (15 hari), 
avtur (13 hari), dan Industrial/Marine Fuel Oil (13 hari). Perbedaan 
cadangan operasional (coverage days) dari berbagai jenis BBM 
tersebut disebabkan oleh perbedaan konsumsi dan kapasitas 
penampungan BBM. Namun, secara total cadangan operasional 
BBM nasional mencapai 15 hari. Cadangan operasional tersebut 
praktis tidak berubah sejak tahun 2010. Adapun rencana cadangan 
operasional dalam Renstra KESDM 2010-2014 adalah 24 hari. 
Rendahnya cadangan operasional BBM bagi Indonesia sebagai 
negara kepulauan akan menjadi tantangan besar apabila terjadi 
hambatan dalam pendistribusian BBM, sebagai akibat cuaca dan 
kondisi darurat lainnya. Untuk itu, peningkatan cadangan 
operasional BBM adalah suatu keharusan, sehingga direncanakan 
cadangan operasional BBM pada tahun 2019 dapat ditingkatkan 
menjadi 30 hari. Peningkatan cadangan operasional BBM ini 
memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit, yaitu sekitar 1,4 triliun 
rupiah untuk setiap 1 (satu) hari peningkatan cadangan 
operasional[BPHMIGAS,2015]. 
Cadangan operasional BBM bukan merupakan cadangan 
penyangga energi (BBM). Cadangan penyangga energi adalah 
jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan 
secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi 
nasional pada kurun waktu tertentu. Beberapa negara ASEAN telah 
mempunyai cadangan penyangga, seperti Malaysia (20 hari) dan 
Singapura (25 hari) [BPHMIGAS,2015]. Cadangan penyangga sudah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang energi. 
Sudah 8 tahun undang-undang ditetapkan tetapi saat ini Indonesia 
belum mempunyai cadangan penyangga. 
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Grafik 37. Rencana dan Realisasi Cadangan Operasional BBM 

Tahun 2014 
 
 
3.2.2. Infrastruktur Gas Bumi 

3.2.2.1 LNG dan FSRU 
 
Kapasitas kilang LNG Indonesia mencapai 42,05 juta ton per tahun 
(MMTPA) dengan 17 Trains. Sejalan dengan umur kilang LNG yang 
sudah tua produksi LNG cenderung menurun dari tahun ke tahun 
tinggal 20,58 MMTPA pada tahun 2014 karena hanya 8 Trains yang 
masih beroperasi. Kilang LNG Indonesia tersebar di Arun (12,85 
MTPA), LNG Bontang (21,64 MTPA), LNG Tangguh (7,6 
MTPA)[DJMIGAS-4,2015]. Sementara itu, kapasitas kilang LNG Indonesia 
dalam Renstra KESDM 2010-2014 pada tahun 2014 mencapai 43,9 
MMTPA atau meningkat 1 MMTPA dibanding tahun 2012. 
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Gambar 9. Kilang LNG di Indonesia 

 
Penurunan pengoperasian kilang LNG dari 17 ke 8 Trains 
berdampak terhadap kemampuan produksi LNG. Produksi LNG 
tahun 2013 mencapai 19,46 juta ton dan menurun 6,5% pada tahun 
2014 menjadi 18,19 juta ton. Realisasi produksi LNG tersebut hanya 
sekitar 82% dan 79% terhadap rencana produksi tahun 2013 dan 
tahun 2014. 
 

 
Grafik 38. Rencana dan Realisasi Produksi LNG 2010 - 2014 

 
Ekspor gas bumi tahun 2013 dilakukan melalui tanker LNG (72%) 
dan pipeline (28%)[Pusdatin,2014]. Pangsa pasar ekspor LNG Indonesia 
terbesar adalah Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, dan Amerika, 
sedangkan pangsa ekspor gas melalui pipa terbesar adalah 
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Singapore (79%) dan Malaysia (21%). Pada tahun 2014, Pemerintah 
berhasil melakukan renegosiasi harga gas LNG Tangguh ke Fujian-
Tiongkok, yaitu meningkat dari US$ 3,345/mmbtu menjadi US$ 
12,8/mmbtu (dengan asumsi harga minyak sebesar US$ 100 barel 
dan batasan maksimum harga minyak sebesar US$ 38/bbl kini 
ditiadakan). Ekspor LNG pada tahun 2013 mencapai 888 TBTU dan 
menurun menjadi 834 TBTU, atau lebih rendah dari rencana ekspor 
LNG dalam Renstra KESDM 2010-2014.  
 

 
Grafik 39. Rencana dan Realisasi Ekspor LNG 2010 - 2014 

 
Untuk memenuhi kebutuhan gas domestik telah dioperasikan 
Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Jawa Barat pada Juli 
2012 dan FSRU Lampung pada tanggal Mei 2014. FSRU Jawa 
Barat berkapasitas 3 MMTPA (400 MMCFD) yang memperoleh 
pasokan LNG dari LNG Tangguh dan LNG Badak. FSRU Lampung 
berkapasitas 2 juta ton LNG per tahun atau ekuivalen 267 MMCFD 
yang dipasok dari LNG Tangguh. Tambahan FSRU dalam Renstra 
KESDM 2010-2014 mencapai 300 MMSFD tahun 2012 dan 500 
MMSCFD pada tahun 2013. Pembangunan FSRU menjadi prioritas 
utama dalam menghadapi kendala penyaluran gas bumi domestik, 
karena pemasok gas ke FSRU dapat diperoleh dari berbagai 
produsen LNG. 
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3.2.2.2 Pipa Gas Bumi 
 
Pipa gas bumi terdiri atas pipa transmisi dan pipa distribusi. Jaringan 
pipa transmisi dan pipa distribusi gas bumi dibangun untuk 
mengangkut gas bumi dari lapangan gas bumi ke konsumen. 
Jaringan pipa gas bumi dibangun oleh PT Pertamina (Persero), PT 
PGN (Terbuka), dan Badan Usaha. PT Pertamina umumnya 
membangun jaringan pipa transmisi gas bumi dan sebagian kecil 
berupa jaringan pipa distribusi, sebaliknya PT PGN (Terbuka) 
umumnya membangun jaringan pipa distribusi dan sebagian kecil 
berupa jaringan pipa transmisi. Pada tahun 2011, panjang jaringan 
pipa gas bumi mencapai 7.264 km dengan pipa transmisi sebesar 
40% dan pipa distribusi sebanyak 60%. Sekitar 40% dari jaringan 
pipa transmisi dan distribusi merupakan milik PT Pertamina 
(Persero), disusul PT PGN Terbuka (36%), dan Badan Usaha (24%). 
Total kapasitas angkut gas bumi mencapai 2.876 MMCFD.  
 
Pada tahun 2014, panjang pipa transmisi dan pipa disribusi milik PT 
PGN (Terbuka) sudah mencapai 6.161 km dengan volume gas 
sebanyak 1.710 MMCFD. Pembangunan jaringan pipa gas yang 
diselesaikan oleh PT PGN (Terbuka) tahun 2014 mencakup pipa 
distribusi gas bumi di Lampung (90 km), pipa gas bumi Tanjung 
Ucang-Panaran di Batam (18 km), pipa Cikande-Bitung (30,5 km). 
Saat ini, PT PGN (Terbuka) juga sedang membangun pipa 
Kalimantan-Jawa I (Kalija I) sepanjang 207 km, Duri-Dumai-Medan 
Tahap I (395 km) dan tahap II akan dibangun setelah tahap I selesai 
(395 km). Pembangunan jaringan pipa juga akan dimulai untuk 
distribusi Jawa Tengah sepanjang 319 km. 
 
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertagas 
membangun jalur pipa gas bumi dari Arun ke Belawan untuk 
mengangkut hasil regasifikasi gas dari Arun untuk memenuhi 
kebutuhan PLN dan industri di Sumatera Utara. Pembangunan pipa 
gas dimulai tahun 2013 berkapasitas 300 MMSCFD sepanjang 310 
km dan telah diresmikan pada 11 Desember 2014. Pembangunan 
jaringan pipa gas dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan PT 
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Pertamina (Persero) merevitalisasi Kilang Arun di Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam. PT Pertagas juga sedang membangun pipa 
transmisi Gresik-Semarang (Gresem) sepanjang 267 km dengan 
diameter 28 inchi serta kapasitas maksimal 500 MMCFD. Pipa gas 
transmisi ini akan membentang dari Propinsi Jawa Timur hingga 
Jawa Tengah dengan melewati 7 Kota/Kabupaten, yakni Gresik, 
Lamongan, Bojonegoro, Blora, Grobogan, Demak, dan Semarang 
dan diharapkan pembangunannya selesai pada kuartal pertama 
tahun 2016. Pembangunan pipa transmisi ini untuk memenuhi 
kebutuhan gas bumi pembangkit listrik dan industri sepanjang jalur 
pipa. Pasokan gas bumi diperoleh dari gas excess Kangean dan 
Husky sebesar 30 MMSCFD, dan dari lapangan gas bumi sekitar 
jalur pipa. PT Pertagas juga sedang membangun pipa gas ruas 
Porong–Grati (Porti) sepanjang 56 km berdiamter 18 inchi dengan 
kapasitas 120 MMCFD, dan ruas ruas Cirebon–Semarang (Cisem) 
sepanjang 255 km melalui kerjasama dengan PT Rekayasa Industri 
(Rekind) sebagai pemenang tender pembangunan ruas tersebut.  
 

 
Gambar 10. Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan 

Distribusi gas Bumi Nasional 2010 – 2025[DJMIGAS-4,2015] 
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3.2.2.3 Infrastruktur LPG 
 
Produksi LPG dapat diperoleh dari kilang minyak, kilang LNG, dan 
kilang LPG. Total kapasitas produksi LPG nasional tahun 2014 
mencapai 4,22 MMTPA dan sebanyak 1,11 MMTPA merupakan 
kapasitas produksi LPG dari kilang minyak bumi. Rencana kapasitas 
kilang LPG tahun 2014 adalah sebesar 2,61 MMTPA pada tahun 
2013 dan meningkat menjadi 2,81 MMTPA pada tahun 2014, lebih 
rendah dari realisasi kapasitas kilang LPG sebesar 3,11 MMTPA 
pada tahun 2014. Tingginya realisasi kapasitas kilang LPG terjadi 
karena meningkatnya kebutuhan LPG sejalan dengan pelaksanaan 
program pemerintah untuk mengsubstitusi penggunaan minyak 
tanah untuk memasak di rumah tangga dan usaha kecil dengan 
LPG. Selain itu, juga direncanakan akan dibangun 7 unit kilang LPG 
Swasta dengan total kapasitas sebesar 406,8 ribu ton. 
 

 
Gambar 11. Infrastruktur Kilang LPG di Indonesia[DJMIGAS,2015] 

 
Produksi LPG meningkat seiring dengan peningkatan produksi kilang 
LPG. Produksi LPG tahun 2013 mencapai 2,01 juta ton dan 
meningkat menjadi 2,38 juta ton pada tahun 2014, sedangkan 
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rencana produksi LPG tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing 
mencapai 2 juta ton. Sekitar 72% produksi LPG dihasilkan oleh 
kilang gas (LPG dan LNG) pada tahun 2013. Pada tahun 2014, 
produksi LPG dihasilkan oleh kilang LPG (60%), kilang minyak bumi 
(23%), dan 17% oleh kilang LNG[Pusdatin,2014]. Produksi LPG nasional 
belum mencukupi sehingga dilakukan impor LPG sebanyak 3,3 juta 
ton pada tahun 2013 dan 3,6 juta ton pada tahun 2014. Impor LPG 
tidak bisa dihindari karena meningkatnya kebutuhan LPG dan 
kandungan gas bumi Indonesia umumnya berupa metana dan etana, 
sedangkan LPG diproduksi dari kandungan propana dan butana gas 
bumi. 

 
Grafik 40. Rencana dan Realisasi Produksi serta Impor LPG 

2010 - 2014 
 
Total kapasitas depot LPG nasional mencapai 223.410 ton atau 
cukup untuk stok penyangga selama 13,5 hari, 81% merupakan milik 
PT Pertamina (Persero) dan 19% milik Badan Usaha, sedangkan 
sasaran kapasitas depot LPG dalam Renstra KESDM 2010 – 2014 
tahun 2013 mencapai 10 juta ton. Untuk meningkatkan kapasitas 
penampungan LPG, PT Pertamina (Persero) tahun 2014 
membangun LPG Refrigerated di Jawa Barat untuk memenuhi 
kebutuhan infrastruktur penerimaan, penimbunan dan penyaluran 
LPG, dan dilakukan LPG Pressurized di Padang yang disiapkan 
untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG atas peralihan 
pemakaian minyak tanah untuk rumah tangga ke LPG, sehingga 
tidak akan terjadi krisis di masyarakat dan ikut mengurangi konsumsi 
BBM bersubsidi. Selain itu, juga dilakukan relokasi Depot LPG 
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Tanjung Priok beserta sarana LPG spherical tank, filling plant, dan 
area penimbunan botol LPG dilaksanakan untuk mempermudah 
proses penyaluran LPG ke masyarakat dan menjadi bagian dalam 
program pembangunan Jakarta Outer Ring Road. 
 

 
Gambar 12. Penyimpanan Tetap LPG[DJMIGAS,2015] 

 
Seperti diketahui bahwa pemerintah menetapkan program substitusi 
minyak tanah dengan LPG untuk memasak di rumah tangga dan 
usaha kecil dalam rangka mengurangi subsidi minyak tanah yang 
terus membengkak. Total penghematan subsidi minyak tanah hingga 
tahun 2013 mencapai 107,6 triliun rupiah dan meningkat menjadi 
sekitar 150 triliun rupiah pada tahun 2014 dengan total distribusi 
paket LPG 3 kg mencapai 40.987.568 hingga tahun 2013 dan 
meningkat menjadi 49.269.666 paket LPG 3 kg sampai dengan 
tahun 2014. Volume minyak tanah yang berhasil ditarik pada tahun 
2013 mencapai 8,85 juta KL pada tahun 2013 dan 8,53 juta KL pada 
tahun 2014[DJMIGAS-1,2015] atau mencapai 89% dan 91% terhadap total 
konsumsi minyak tanah di sektor rumah tangga. 
 
LPG 3 kg ditetapkan dengan harga subsidi. Sementara itu, juga 
terdapat LPG 12 kg untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 
komersial, serta LPG 50 kg untuk memenuhi kebutuhan industri 
yang dijual dengan sesuai dengan harga pasar. Namun, harga jual 
LPG 12 kg tidak mudah disesuaikan dengan harga pasar karena 
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mendapat penolakan masyarakat. Secara umum, pasokan LPG 
meningkat dari 5,60 juta ton pada tahun 2013 menjadi 6,07 juta ton 
pada tahun 2014. Sekitar 82% pasokan LPG merupakan LPG 3 kg, 
disusul LPG 12 kg (15%), dan LPG 50 kg (3%). Tingginya harga 
LPG 50 kg karena dijual dengan harga pasar membuat sebagian 
industri menggunakan LPG tabung 12 kg. Begitupun dengan 
sebagian kecil rumah tangga kaya menggunakan LPG tabung 3 kg 
yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 
 

 
Grafik 41. Penjualan LPG PSO dan Non-PSO[Pertamina,2015] 

 
3.2.2.4 Jaringan Gas Bumi 
 
Pemerintah melaksanakan pembangunan jaringan gas kota (jargas) 
melalui pendanaan APBN sejak tahun 2008, dimulai dengan 
pelaksanaan Front End Engineering Design (FEED) dan Detail 
Engineering and Design for Construction (DEDC). Pada tahun 2014 
dibangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 16.949 SR 
(sambungan rumah) di 5 lokasi, yaitu Kota Semarang, Bulungan, 
Sidoarjo (lanjutan), Kabupaten Bekasi, dan kota Lhoksumawe, 
sehingga kumulatif pembangunan jaringan gas kota melalui 
pendanaan APBN sebanyak 25 lokasi dengan peruntukan bagi 
89.464 sambungan rumah. Selain melalui pendanaan APBN, sampai 
dengan tahun 2014, PGN juga telah melakukan pembangungan 
jargas untuk 92.858 sambungan rumah di 10 Kota[DJMIGAS-2,2015].  
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Realisasi pembangunan jargas lebih tinggi dibanding rencana yang 
ditetapkan dalam Renstra KESDM 2010-2014. Pembangunan jargas 
dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan atas penggunaan 
minyak tanah dan LPG dan konsumen yang menggunakan jargas 
lebih menguntungkan karena harga gas bumi lebih murah dibanding 
harga minyak tanah dan LPG. Pengguna jargas tidak perlu 
kerepotan membeli gas karena gas tersedia 24 jam dalam sehari 
dan risiko ledakan lebih kecil dibanding LPG karena tekanan gas 
bumi yang rendah. 
 
Harga jual gas bumi berbeda antara wilayah. Pada tahun 2015, 
ditetapkan harga jual gas bumi untuk pelanggan rumah tangga 1 
(RT-1) dan pelanggan kecil 1 (PK-1) sebesar 4.500 per meter kubik, 
sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 sebesar 7.000 rupiah per meter 
kubik. Harga jual gas bumi di Prabumulih untuk RT-1 dan PK-1 
sebesar 4.500 rupiah per meter kubik, dan untuk RT-2 dan PK-2 
sebesar 6.750 rupiah per meter kubik. RT-1 adalah rumah susun, 
rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya. RT-2 
adalah rumah menengah, rumah mewah, apartemen, dan 
sejenisnya. PK-1 adalah rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti 
asuhan, tempat ibadah, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, 
lembaga sosial, dan sejenisnya. Adapun PK-2 adalah hotel, 
restaurant, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, 
pertokoan/ruko/rukan/pasar/mall/swalayan, dan kegiatan komersial 
lainnya.  
 
Konsumsi gas bumi mencapai 681 MMSCF pada tahun 2013 dan 
meningkat menjadi 636 MMSCF pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. 
Penurunan konsumsi gas bumi ditengah peningkatan sambungan 
rumah tangga menunjukkan pasokan gas bumi yang terbatas dan 
terlambat. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan alokasi gas bumi 
sesuai dengan peningkatan sambungan rumah tangga untuk 
program jargas. 
 



Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik66

	  

66	  

 
Grafik 42. Realisasi dan Target Sambungan Jaringan Gas ke 

Rumah Tangga[DJMIGAS-2.2015] 

 
3.2.2.5 SPBG 
 
Dalam rangka mengurangi konsumsi bensin dan minyak solar di 
transportasi darat, pemerintah mencanangkan program substitusi 
BBM dengan Bahan Bakar Gas dengan membangun berbagai 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling 
Unit (MRU) di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk membagikan 
sejumlah konverter kit untuk transportasi umum. Jumlah SPBG pada 
tahun 2013 mencapai 35 unit dan meningkat menjadi 55 unit pada 
tahun 2014. Jumlah tersebut sudah termasuk 5 unit MRU pada 
tahun 2013 dan meningkat menjadi 12 unit MRU pada tahun 2014. 
 
Konsumsi gas bumi sebagai BBG untuk kendaraan bermotor 
meningkat dari 1.031 MMSCF pada tahun 2013 menjadi 1.152 
MMSCF pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. Program SPBG berlangsung di 
Jabodetabek, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan, karena di 
wilayah tersebut banyak terdapat angkutan umum dan mobil pribadi. 
Rendahnya konsumsi BBG disebabkan oleh masih disubsidinya 
harga jual bensin dan minyak solar, sehingga meskipun angkutan 
umum telah memperoleh bantuan Kit Konverter tetapi kurang efektif 
karena memerlukan tambahan biaya perawatan, dan paling utama 
adalah kurangnya fasilitas SPBG. Harga jual BBG di SPBG sebesar 
3.100 rupiah setara premium sebagaimana diatur dalam Permen 
ESDM 19/2010. 
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Grafik 43. Pembangunan SPBG (termasuk MRU) 

 

3.2.3. Infrastruktur Ketenagalistrikan 
 
Infrastruktur ketenagalistrikan juga merupakan sarana yang penting 
dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Total 
kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2013 mencapai 50.990 MW 
dan meningkat menjadi 53.585 MW pada tahun 2014[KESDM.2015]. 
Peran pembangkit energi terbarukan terus didorong oleh pemerintah 
melalui penetapan berbagai regulasi Feed-in Tariff. Total kapasitas 
pembangkit energi terbarukan (PLTP, PLTMH, PLTS, PLTB, dan 
PLTBiomasa) dalam Renstra KESDM 2010-2014 meningkat dari 
3.041,72 MW pada tahun 2013 menjadi 5.837,46 MW pada tahun 
2014, sedangkan realisasi hanya mencapai 1.488,06 MW (49%) 
pada tahun 2013 dan 1.674,5 MW (29%) pada tahun 2014. 
Rendahnya realisasi kapasitas PLT energi terbarukan terutama 
disebabkan oleh lambatnya pembangunan PLT energi terbarukan 
terutama disebabkan oleh keekonomian pembangkit, perizinan, dan 
tumpang tindih lahan. 
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Grafik 44. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit 

Listrik 2010 – 2014 
 

Tabel 6. Realisasi dan Rencana Kapasitas PLT Energi 
Terbarukan 

 
 
Selama tahun 2010 s.d. 2014 terjadi penambahan kapasitas listrik 
sebesar 17.405 dari rencana yang ditetapkan dalam Renstra ESDM 
2010-2014 sebesar 30.555 MW. Rendahnya realisasi penambahan 
kapasitas pembangkit disebabkan oleh kendala investasi, 
pembebasan lahan, kinerja kontraktor, ketersediaan peralatan berat, 
dan perizinan. Kapasitas terpasang tahun 2014 terdiri dari 
pembangkit milik PT PLN (Persero) sebesar 37.280 MW (70%), IPP 
sebesar 10.995 MW (20%), dan PPU sebesar 2.633 MW (5%), serta 
Izin Operasi (IO) non-BBM sebesar 2.677 MW (5%).  
 

Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana
PLTP 1192.75 1261 1209 1419 1343.8 2260 1345.4 3000 1404 5795
PLTMH 14.22 1.53 63.59 10.42 68.17 10.9 106.74 11.38 170.4 11.94
PLTS 0.19 3.55 1.16 24.49 4.09 24.59 9.02 24.69 71 24.78
PLTB 0.34 0 0.93 5.16 0.93 5.32 1.3 5.55 3.1 5.64
PLTBiomasa 0 0 26 0.1 26 0.1 26 0.1 26 0.1

2010 2011 2012 2013 2014Jenis
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Grafik 45. Rencana dan Realisasi Penambahan Kapasitas 

Pembangkit Listrik 
 
Produksi listrik tahun 2013 mencapai 210.854 GWh dan meningkat 
sebanyak 8,5% menjadi 228.823 GWh. Selama tahun 2013 dan 
2014 terjadi peningkatan pangsa produksi PLTUBatubara, PLTP, 
PLTGU, dan PLTBayu masing-masing dari 52,38% menjadi 58,94% 
(PLTU Batubara), 2,06% menjadi 5,08% (PLTP), 19,66% menjadi 
19,77% (PLTGU), dan 0,00% menjadi 0,02% (PLTBayu). Produksi 
listrik terbesar selama tahun 2013 dan 2014 dihasilkan oleh PLTU 
Batubara, PLTGU, PLTA, PLTP, PLTG, PLTUG/M, PLTD, PLTBio, 
PLTBayu, dan PLTSurya[Pusdatin,2015]. Selama tahun 2014 terjadi 
penurunan produksi listrik dari PLTD akibat bertambahnya produksi 
listrik PLT energi terbarukan dan produksi listrik pembangkit fosil non 
PLTD.  

 
Grafik 46. Produksi dan Penjualan Listrik[Pusdatin,2015] 
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Susut jaringan dan own use gardu selamat tahun 2013 mencapai 
7,99% dan menurun menjadi 7,75% pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. 
Faktor kapasitas pembangkit listrik nasional atau produksi bruto 
dibagi 8.760 kali kapasitas terpasang pada tahun 2013 mencapai 
54,72% dan menurun menjadi 50,97% pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. 
Produksi bruto adalah energi (kWh) yang dibangkitkan oleh 
generator sebelum dikurangi energi pemakaian sendiri (untuk 
peralatan bantu, penerangan sentral dan lain-lain), atau produksi 
energi listrik yang diukur pada terminal generator. Rendahnya faktor 
kapasitas menunjukkan kondisi beban yang tidak sama sepanjang 
24 jam dan waktu perawatan peralatan yang cukup lama. 
 
Faktor beban pembangkit listrik nasional juga menurun dari 80,04% 
pada tahun 2013 menjadi 78,30% pada tahun 2014[Pusdatin,2015]. 
Faktor beban merupakan produksi bruto pembangkit listrik dibagi 
dengan beban puncak kali 8.760. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
produksi listrik tidak seluruhnya sampai ke konsumen karena adanya 
konsumsi listrik untuk pemakaian sendiri pembangkit, loses dan rugi-
rugi selama transmisi dan distribusi listrik dari pembangkit ke 
pelanggan. Faktor permintaan merupakan pembagian antara beban 
puncak dengan kVA tersambung kali cos ɸ yang meningkat dari 
26,50% pada tahun 2013 menjadi 26,65% pada tahun 2014. Cos ɸ 
diasumsi sebesar 0,8. Beban puncak merupakan beban tertinggi 
setiap sistem yang pernah dicapai pada tahun kalender yang 
bersangkutan. Rata-rata penggunaan pembangkit listrik nasional 
menurun dari 55% pada tahun 2013 menjadi 51% pada tahun 2014. 
Rendahnya penggunaan pembangkit listrik (faktor kapasitas)  
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Grafik 47. Faktor Kapasitas dan Faktor Beban (%) 

 
Untuk mendorong peningkatan masyarakat memperoleh listrik, 
pembangunan jaringan distribusi dan gardu listrik juga ditetapkan 
dalam Renstra KESDM 2010-2014. Realisasi pembangunan jaringan 
distribusi tegangan rendah dan gardu listrik jauh lebih besar dari 
rencana karena pemerintah berupaya mendorong peningkatan rasio 
elektrifikasi secara signifikan.  
 

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Pembangunan Jaringan 
Distribusi (kms) dan Gardu Distribusi (MVA) 

 
 
Jumlah pelanggan meningkat 6,5% selama tahun 2013 sampai 
tahun 2014. Pada tahun 2014, sekitar 92,72% pelanggan merupakan 
pelanggan rumah tangga, disusul 4,57% berupa pelanggan bisnis, 
2,06% adalah pelanggan sosial, 0,30% merupakan pelanggan PJU, 
0,25% adalah pelanggan kantor pemerintah, dan hanya 0,10% 
berupa pelanggan industri. Meskipun jumlah pelanggan rumah 
tangga paling dominan, namun penjualan listrik ke kelompok 
pelanggan rumah tangga hanya mencapai 41,17% pada tahun 2013 
dan meningkat menjadi 42,34% pada tahun 2014. Kelompok 
pelanggan pengguna listrik terbesar kedua adalah sektor industri 
dari 34,33% pada tahun 2013 menurun menjadi 33,19% pada tahun 
2014. Pada tahun 2013, pelanggan sektor bisnis mencakup 18,40%, 
disusul pelanggan sosial (2,63%), pelanggan kantor pemerintah 
(1,74%), dan pelanggan PJU 1,73%. Pangsa pelanggan bisnis pada 
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tahun 2014 meningkat menjadi 18,27%, sosial dan kantor 
pemerintah naik menjadi 2,74% dan 1,75%, sedangkan pangsa 
pelanggan PJU menurun menkadi 1,71%[Pusdatin,2015]. 
 

 
Grafik 48. Jumlah Pelanggan 

 
Rasio elektrifikasi merupakan pangsa jumlah rumah tangga yang 
sudah terlistriki dengan total rumah tangga nasional. Realisasi rasio 
elektrifikasi lebih besar dari target yang dicanangkan dalam Renstra 
ESDM 2010-2014. Hal ini terjadi karena bertambahnya kapasitas 
pembangkit listrik baru dan tersedianya anggaran untuk 
pembangunan jaringan distribusi ke pelanggan rumah tangga. 
Namun demikian, distribusi rasio elektrifikasi per provinsi masih 
timpang. Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, 
Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, dan Maluku Utara merupakan beberapa provinsi 
yang telah memiliki rasio elektrifikasi diatas rata-rata nasional. 
Provinsi-provinsi lainnya mempunyai rasio elektrifikasi di bawah rata-
rata nasional, bahkan wilayah Papua merupakan provinsi dengan 
rasio elektrifikasi terendah. Rendahnya capaian rasio elektrifikasi di 
wilayah Papua karena luas pemukiman yang menyebar dan sulit 
dijangkau.  
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Grafik 49. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi 2010 0 2014 

 
Ketimpangan distribusi rasio elektrifikasi tersebut memerlukan 
perhatian lebih dari Pemerintah agar wilayah-wilayah dengan tingkat 
rasio elektrifikasi yang masih rendah perlu mendapat program 
prolisdes yang maksimal agar pemerataan akses akan penggunaan 
listrik dapat lebih seragam. Untuk itu, pembangunan infrastruktur 
tenaga listrik, mencakup pembangkit listrik, jaringan tenaga 
menengah, jaringan tenaga rendah, trafo, dan lainnya perlu lebih 
diutamakan pada wilayah yang tingkat rasio elektrifikasinya masih 
terbatas. 
 

 
Gambar 13. Rasio Elektrifikasi Tahun 2014[KESDM,2015] 
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Berdasarkan hasil Kantor Akuntan Publik, Biaya Pokok Produksi 
sistem ketenagalistrikan dari pembangkit sampai jaringan distribusi 
ke konsumen mengalami peningkatan dari 1.399 rupiah per kWh 
pada tahun 2013 menjadi 1.420 rupiah per kWh. Peningkatan 
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak 
bumi dunia yang diikuti oleh peningkatan harga batubara dan gas 
bumi. Sebaliknya, harga jual listrik meskipun meningkat 122 rupiah 
per kWh selama tanhun 2013 sampai 2014 tetapi masih lebih rendah 
dari Biaya Pokok Produksinya[PLN,2015]. Hal ini menyebabkan 
terjadinya subsidi listrik dari 101,23 triliun rupiah pada tahun 2013 
dan menurun menjadi 85,75 triliun rupiah pada tahun 2014. 
Penurunan subsidi listrik karena Pemerintah menetapkan harga jual 
listrik untuk 5 kelompok pelanggan tertentu (rumah tangga, industri, 
bisnis) sudah tidak disubsidi lagi sebagaimana diatur dalam Permen 
ESDM 09/2014 tentang Tarif Dasar Listrik. 
 

 
Grafik 50. Biaya Pokok Produksi dan Harga Jual Listrik 

3.2.4. Proses Batubara 
 
Untuk mendukung kegiatan transportasi batubara, terdapat 26 
pelabuhan, dengan kapasitas maksimum bervariasi mulai dari 5.000 
DWT seperti di Tanjung Redep hingga pelabuhan batubara si 
Tanjung Bara, Kalimantan Timur dengan kapasitas 210.000 DWT. Di 
Kalimantan dan Kalimantan Timur terdapat 22 pelabihan batubara 
sedangkan di Sumatera ada 4 pelabuhan yaitu 1 pelabuhan di Teluk 
Bayur, Sumatera Selatan, 1 pelabuhan di Kertapati, Sumatera 
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Selatan, 1 pelabuhan di Pulau Baai, Bengkulu dan 1 pelabuhan di 
Tarahan, Lampung. 
 

 
Gambar 14. Pelabuhan Batubara Nasional 

 
Kapasitas dermaga atau pelabuhan batubara nasional pada 2013 
adalah 767.000 DWT (termasuk Tanjung Barat, Utara dan Selatan 
Pulau Laut yang masih dalam tahap pembangunan). Apabila 
produksi batubara ditujukan untuk keperluan domestik, kapasitas 
pelabuhan tersebut mendekati kebutuhan batubara dalam sehari 
untuk pembangkit listrik dan sebagai final use pada tahun 2021 
(www.bappebti.go.id). Artinya, di tahun 2021 batubara yang 
tertimbun di pelabuhan akan habis terangkut untuk menyuplai 
konsumen dalam sehari. Hal ini riskan karena stockpile batubara 
yang harus tersedia di konsumen minimal mampu untuk memenuhi 
kebutuhan batubara selama 7 (tujuh) hari operasi. Oleh karena itu, 
kapasitas pelabuhan perlu ditingkatkan berturut-turut menjadi 1,4 
juta DWT, 2,2 juta DWT, 3,4 juta DWT dan 5,3 juta DWT masing-
masing pada tahun 2006, 2011, 2016 dan 2021. Begitu pula dengan 
sarana transportasi batubara, perlu ditingkatkan seiring dengan 
kenaikan konsumsi batubara. 
 
Pola angkutan batubara yang berkembang di Kalimantan adalah (i) 
dari mulut tambang menggunakan menggunakan truk/conveyor ke 
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pelabuhan muat di tepi pantai, (ii) dari mulut tambang ke 
penampungan (stockpile) di tepi sungai, kemudian diangkut dengan 
tongkang/barge dan kapal tug ke pelabuhan muat di tepi 
sungai/pantai/tengah laut (Tinjauan terhadap Infrastruktur 
Transportasi Batubara di Kalimantan, Edisi 03/Th.XI/Maret-Juni 
2006). Dari pelabuhan batubara dikirim ke tujuan ekspor dengan 
kapal samudra. Terdapat pula tongkang yang mengangkut batubara 
dari pelabuhan tepi sungai/stockpile langsung menuju pasar 
domestik.  
 

3.2.4. Proses Biodiesel 
 
Selama tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan produksi biodiesel 
yang signifikan yang didorong oleh peningkatan konsumsi biodiesel 
dalam negeri yang menyebabkan ekspor biodiesel menurun. 
Produksi Biodiesel dihasilkan dari pengolahan CPO kedalam kilang 
Biodiesel. Total kapasitas kilang biodiesel tahun 2014 mencapai 5,66 
juta kiloliter CPO naik dibanding tahun 2013 sebesar 5,65 juta 
kiloliter[EBTKE2,2015]. Produksi Biodiesel tahun 2013 mencapai 2,84 juta 
kiloliter dan meningkat menjadi 3,96 juta kiloliter pada tahun 2014. 
Peningkatan produksi biodiesel diikuti oleh peningkatan konsumsi 
biodiesel dari 1,01 juta kiloliter pada tahun 2013 menjadi 1,573 juta 
kiloliter pada tahun 2014. Peningkatan konsumsi biodiesel pada 
tahun 204 mengakibatkan menurunnya ekspor biodiesel dari 1,83 
juta kiloliter pada tahun 2013 menjadi 1,36 juta kiloliter pada tahun 
2014[EBTKE2,2015]. Implementasi mandatori Biodiesel pada sektor PSO 
tahun 2015 belum dapat berjalan meskipun telah dilakukan revisi 
Harga Indeks Pasar (HIP) pada bulan Maret 2015 dikarenakan tidak 
adanya alokasi subsidi BBN untuk menutupi disparitas HIP BBM 
dengan HIP BBN. 
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Gambar 15. Persebaran Industri Biodiesel Nasional 

 

 
Grafik 51. Produksi dan Ekspor Biodiesel 

 

3.3. Konsumsi Energi  
 
3.3.1 Menurut Jenis Bahan Bakar 
 
Konsumsi energi dengan biomassa pada tahun 2013 sebesar 1.169 
juta SBM dan menurun 5,2% menjadi 1.108 juta SBM pada tahun 
2014, yang menghasilkan pertumbuhan perekonomian nasional 
sebesar 5,1%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan 
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konsumsi kayubakar di sektor rumah tangga. Biomassa yang 
dipertimbangkan di dalam konsumsi energi adalah kayubakar yang 
tidak diperjualbelikan secara komersial. Peningkatan taraf hidup 
masyarakat dan akses penyediaan energi komersil akan mendorong 
berkurangnya penggunaan kayubakar untuk memasak di rumah 
tangga.  
 
Selanjutnya juga ditemukan bahwa Outlook Pusdatin 2013 
mengelompokkan Sektor Pembangkit Listrik sebagai sektor 
pengguna energi final. Penggambaran sektor pembangkit listrik 
sebagai konsumen energi final tidak mengikuti kaidah umum yang 
berlaku di dunia Internasional. Konsumsi energi final adalah energi 
yang dimanfaatkan oleh pemakai akhir atau dalam hal ini disebut 
sektor end-use, yaitu sektor industri, transportasi, rumah tangga, 
komersial, dan sektor lainnya. Sedangkan sektor pembangkit listrik 
bukan sektor end-use karena menghasilkan energi final (listrik). Oleh 
karena itu, terjadi kesulitan untuk membandingkan antara total 
konsumsi energi final pada HEESI dengan total konsumsi energi 
final dalam Outlook Pusdatin 2013. Selain itu, Outlook Pusdatin 2013 
tidak membahas proyeksi kebutuhan energi final, dengan tahun 
dasar tahun 2012, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan data 
konsumsi industri dalam HEESI 2014 dan HEESI 2015. 
 
Hasil evaluasi HEESI memperlihatkan terjadi perbedaan total 
konsumsi energi tahun 2013 menurut jenis bahan bakar antara 
HEESI 2014 dengan HEESI 2015. Perbedaan terjadi pada data total 
konsumsi BBM dan BBN tahun 2013. Dalam HEESI 2014, total 
konsumsi BBM dan BBN semua sektor pengguna mencapai 399,259 
ribu SBM, sedangkan pada HEESI 2015 sebesar 416,762 ribu SBM, 
sehingga terjadi perbedaan total energi final sebesar 17,4 ribu SBM 
pada tahun 2013. 
 
Konsumsi BBM mendominasi konsumsi energi final dengan pangsa 
sebesar 24,6% pada tahun 2013 terhadap total konsumsi energi 
tanpa biomassa atau sebesar 29,6% dengan mempertimbangkan 
biomassa. Dalam HEESI 2015, konsumsi batubara mengalami 
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kenaikan cukup pesat selama tahun 2013 – 2014 dengan laju 
pertumbuhan sebesar 19% atau meningkat sekitar 8,5 juta ton. Hal 
tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggunaan batubara pada 
sektor industri, terutama industri semen dan lainnya. Konsumsi gas 
bumi sektor industri dalam HEESI 2015 mengalami penurunan 
sebesar 0,9% terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi gas 
bumi di Sektor Industri. 
 
Konsumsi listrik tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan 
sebesar 5,9%, seiring dengan peningkatan rasio elektrifikasi dari 
79,3% pada tahun 2013 menjadi 80,54% pada tahun 2014. 
Konsumsi LPG meningkat sebesar 8,7% dari 115 ribu SBM pada 
tahun 2013 menjadi 121,7 ribu SBM pada tahun 2014. Konsumsi 
energi per per jenis tahun 2014 dihitung dari neraca energi tahun 
2014. Konsumsi BBM dalam neraca energi merupakan total BBM 
per sektor. Untuk itu, konsumsi BBM per jenis BBM per sektor 
dihitung dengan menggunakan pangsa konsumsi BBM per sektor 
per jenis data Draft HEESI 2015 sebelumnya. 
 
Secara total, realisasi energi final di tahun 2013 dan 2014 lebih 
besar dibandingkan hasil proyeksi dalam Outlook Pusdatin 2013. 
Pada tahun 2013, realisasi energi final lebih besar 7,3% dari hasil 
proyeksi Outlook 2013, sedangkan pada tahun 2014 realisasinya 
lebih besar 3,4% terhadap hasil proyeksi Outlook 2013. Hal ini terjadi 
karena realisasi konsumsi batubara cukup besar jika dibandingkan 
dari hasil proyeksi Outlook 2013, pada tahun 2013 lebih besar 
sekitar 26,7% terhadap hasil proyeksi Outlook 2013 tahun 2013, 
kemudian pada tahun 2014 lebih besar 43% terhadap hasil proyeksi 
Outlook Pusdatin 2013. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan 
batubara di sektor industri dapat mensubstitusi kebutuhan bahan 
bakar lainnya, seperti gas dan BBM. Konsumsi BBM lebih besar 
5,4% terhadap target RUEN di tahun 2013, karena konsumsi BBM 
sektor transportasi masih menggunakan BBM bersubsidi. Namun 
realisasi BBM tahun 2014 lebih kecil dari hasil proyeksi Outlook 2013 
sebesar 0,5%, karena pada akhir tahun 2014 subsidi BBM sudah 
dibatasi. Sama halnya dengan BBM, realisasi konsumsi gas pada 
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energi final juga berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 
konsumsi energi final gas bumi lebih besar dari hasil proyeksi 
Oulook 2013 sebesar 4,2% karena pasokan gas untuk industri cukup 
tersedia untuk memenuhi target pemenuhan domestik, tetapi 
konsumsi gas pada tahun 2014 lebih kecil dari hasil proyeksi Outlook 
2013 sekitar 10,8%. 
 
Realisasi konsumsi LPG tidak mencapai hasil proyeksi Outlook 
2013. Realisasi pemanfaatan LPG pada tahun 2013 lebih besar 
11,7% terhadap hasil proyeksi Outlook 2013 karena distribusi LPG 
dapat mencapai pelosok daerah terpencil, namun pada tahun 2014 
realisasinya lebih kecil 6,5%. Demikian juga dengan konsumsi listrik 
pada tahun 2013 masih lebih rendah dibanding yang hasil proyeksi 
Outlook 2013, yaitu 8,4% pada tahun 2013 dan 14,1% pada tahun 
2014. Hal ini terjadi karena hasil proyeksi Outlook 2013 listrik tidak 
sejalan dengan perkembangan pembangunan pembangkit listrik dan 
infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi listrik. Konsumsi Bahan 
Bakar Nabati (BBN) merupakan energi final yang realisasinya paling 
jauh dari hasil proyeksi Outlook 2013, yaitu lebih kecil sekitar 34,4% 
pada tahun 2013 dan sekitar 35,8% pada tahun 2014. Hal ini terjadi 
karena belum semua sektor menggunakan biodiesel sebagai bahan 
bakar, selain itu bahan baku biodiesel berupa crude palm oil (CPO) 
bersaing dengan bahan baku untuk pangan dan komoditas ekspor. 
Harga ekonomi biodiesel yang belum bersaing dengan bahan bakar 
konvensional juga menjadi penyebab kurang menariknya 
pemanfaatan BBN.  
 
Penggunaan biomassa dalam energi final adalah sebagai bahan 
bakar alternatif untuk pembangkit pada sektor industri dan sektor 
komersial, namun jumlahnya masih berbeda dengan hasil proyeksi 
Outlook 2013. Pada tahun 2013, realisasi konsumsi biomassa lebih 
kecil sekitar 4,9% terhadap hasil proyeksi Outlook 2013 dan pada 
tahun 2014 realisasi biomassa lebih kecil 19,5% dari hasil proyeksi 
Outlook 2013. Hal ini dapat terjadi karena pemanfaatan biomassa 
pada sektor industri belum tercatat dengan jelas mengingat bahan 
bakar alternatif yang digunakan, seperti tandan kosong kelapa sawit, 
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cangkang, sludge, dan lainnya merupakan bahan bakar dari excess 
bahan baku yang digunakan. Oleh karena itu penggunaannya tidak 
tercatat sebagai sumber energi. Realisasi penggunaan kayubakar 
dalam sektor rumah tangga lebih besar dari hasil proyeksi Outlook 
2013, yaitu sebesar 12,8% pada tahun 2013 dan 14,3% pada tahun 
2014. Hal ini terjadi karena kayubakar masih banyak digunakan 
terutama di rumah tangga di pedesaan dan di wilayah terpencil yang 
sulit dicapai oleh bahan bakar komersil, seperi LPG dan gas. 
 

 
Grafik 52. Perbandingan Perkembangan Konsumsi Energi Final 

Menurut Jenis Tahun 2010 – 2014 
 

3.3.2 Konsumsi Energi Menurut Sektor 
 
Konsumsi energi final sektor industri merupakan yang terbesar 
karena industri merupakan sektor pengguna energi yang produktif 
yang mampu mendorong perekonomian nasional. Pertumbuhan 
konsumsi energi industri tersebut didukung oleh tingginya tingkat 
konsumsi masyarakat dan meningkatnya investasi di sektor industri, 
sehingga menyebabkan tetap terjaganya kinerja sektor industri 
manufaktur.  
 
Pada tahun 2013, pangsa konsumsi energi sektor industri adalah 
sebesar 36,6% terhadap total konsumsi energi, dan meningkat 
menjadi 39,9% pada tahun 2014. Kemudian disusul oleh sektor 
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transportasi yang juga terus meningkat, dari 29,2% (2013) menjadi 
30,7% ( 2014). Namun, pangsa konsumsi energi sektor rumah 
tangga mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 29% menjadi 24%. 
Konsumsi energi sektor komersial meningkat dari 3,2% (2013) 
menjadi 3,4% (2014). Adapun pangsa konsumsi energi sektor 
lainnya relatif stabil sebesar 2%. 
 
Realisasi konsumsi energi sektor industri lebih besar 5% pada tahun 
2013 dan lebih besar 2,2% pada tahun 2014 terhadap hasil proyeksi 
Outlook 2013. Hal ini terjadi terjadi karena sektor industri 
berkembang lebih cepat dari target seiring dengan meningkatnya 
permintaan konsumen akan produk-produk industri. Demikian juga 
konsumsi energi sektor transportasi yang juga melebihi hasil 
proyeksi Outlook 2013, yaitu 15,4% pada tahun 2013 dan 9,5% pada 
tahun 2014. Hal ini terjadi karena penjualan kendaraan pribadi 
secara nasional tidak ada pembatasan, sedangkan mobil-mobil lama 
masih digunakan. 
 
Konsumsi energi sektor rumah tangga juga seperti sektor industri 
dan sektor transportasi, yaitu lebih besar 9,9% pada tahun 2013 dan 
lebih besar 7,6% pada tahun 2014. Hal ini diakibatkan oleh masih 
tingginya masyarakat pengguna kayubakar untuk kegiatan memasak 
dan masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses untuk 
memanfaatkan LPG dan gas. Peralatan listrik banyak berkembang 
hanya di wilayah perkotaan. Realisasi konsumsi pada sektor 
komersial kurang dari hasil proyeksi Outlook 2013, pada tahun 2013 
konsumsi energi pada sektor ini lebih kecil sekitar 19,1% terhadap 
hasil proyeksi Outlook 2013 dan pada tahun 2014 lebih kecil sekitar 
sekitar 24,6% terhadap dari hasil proyeksi Outlook 2013. Hal ini 
terjadi karena sektor komersial tidak banyak mengalami 
perkembangan dan banyak gedung bertingkat untuk perkantoran, 
perhotelan dan lain-lain sudah mulai menerapkan teknologi hemat 
energi. Sama halnya dengan sektor lainnya, realisasi konsumsi pada 
tahun 2013 konsumsi energi pada sektor ini lebih kecil sekitar 26,5% 
terhadap hasil proyeksi Outlook 2013 dan pada tahun 2014 lebih 
kecil sekitar sekitar 31,9% terhadap dari hasil proyeksi Outlook 2013. 
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Sektor lainnya yang terdiri dari kegiatan pertanian, konstruksi dan 
pertambangan kurang berkembang hanya sebagai sektor penunjang 
perekonomian. 
 

 
Grafik 53.Perbandingan Perkembangan Konsumsi Energi Final 

Menurut Sektor Tahun 2010 - 2014 
 

3.3.2.1. Industri 
 
Sektor industri merupakan sektor pengguna energi final terbesar. 
Pada sektor industri terdapat industri yang lahap energi, seperti 
industri logam (besi baja), industri pulp dan kertas, industri pupuk, 
industri tekstil, industri semen, industri keramik, Industri petrokimia, 
dan industri pengolahan kelapa sawit. Ke delapan kelompok industri 
tersebut menggunakan energi sekitar 60 – 70% terhadap total energi 
final di sektor industri[Kemenperin,2015]. Industri lahap energi ini banyak 
memanfaatkan batubara dan gas bumi dalam proses 
pengolahannya. 
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(minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar) tetap diperlukan 
sebagai bahan pemantik atau sebagai bahan bakar utama apabila 
tidak tersedia batubara dan gas bumi.  

Pada tahun 2013 konsumsi energi di sektor industri sebesar 428 juta 
SBM, dimana  batubara mencapai 42% dan menjadi 48% pada 
tahun 2014. Dengan meningkatnya pangsa batubara, maka 
kontribusi gas bumi di sektor ini menurun dari 29% pada tahun 2013 
menjadi 28% pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena harga batubara 
lebih murah dibanding harga gas bumi.  

Beberapa peralatan seperti peralatan pemotong, conveyor, dan 
mesin-mesin penggerak lainnya memanfaatkan tenaga listrik dalam 
pengoperasiannya. Beberapa industri menggunakan minyak solar 
sebagai bahan bakar pembangkitan listrik untuk keperluan ‘stand-by’ 
pembangkit.  Selain itu, beberapa industri juga menggunakan 
minyak solar dan minyak bakar sebagai pemantik (start-up) bahan 
bakar batubara dan biomassa. Penggunaan biomassa banyak 
dimanfaatkan di industri pulp dan kertas, industri semen, serta agro 
industri seperti industri gula dan industri pengolahan kelapa sawit. 
Penggunaan LPG dan minyak tanah sangat sedikit sekali karena 
hanya beberapa jenis industri yang memanfaatkan jenis bahan bakar 
tersebut dalam pengoperasiannya. 
 
Pangsa konsumsi listrik sektor industri tetap sebesar 9% tetapi 
konsumsi listrik meningkat dari 39,5 juta SBM pada tahun 2013 
menjadi 40,4 juta SBM pada tahun 2014. Konstribusi biomassa 
mencapai 10% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 6% pada 
tahun 2014. Konsumsi biomasa mencapai 10% pada tahun 2013 
dan menurun menjadi nol pada tahun 2014. Konsumsi minyak solar 
pada industri adalah sebesar 34 juta SBM atau sebesar 5 juta 
kiloliter selama tahun 2013 dan tahun 2014. Konsumsi LPG menurun 
dari 0,7 juta SBM pada tahun 2013 menjadi 0,6 juta SBM pada tahun 
2014. Konsumsi minyak tanah menurun dari 0,4 juta SBM (0,1%) 
pada tahun 2013 menjadi 0,3 juta SBM (0,1%) pada tahun 2014. 
Konsumsi minyak bakar juga menurun dari 6,4 juta SBM tahun 2013 
menjadi 6,1 juta SBM tahun 2014. 



85Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas, Batubara, EBT dan Listrik 

	  

85	  

 
Grafik 54. Perkembangan Konsumsi Energi Sektor Industri  

2010 - 2014 
 

3.3.2.2. Transportasi 
 
Sektor transportasi merupakan sektor penunjang sektor industri dan 
aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, sektor transportasi sering 
disebut sebagai sektor penunjang pergerakan ekonomi. Idealnya, 
Sektor transportasi memerlukan infrastruktur jalan yang 
mempertimbangkan perkembangan jumlah kendaraan. Lambatnya 
perkembangan infrastruktur menyebabkan kemacetan di beberapa 
kota besar atau jalur transportasi yang padat. Hal ini menjadi 
‘penghalang’ investor untuk berinvestasi yang dapat mengganggu 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga diperlukan pembenahan 
sarana transportasi umum menjadi sarana transportasi massal, 
seperti kereta api, busway, dan mass rapid transport (MRT), agar 
masyarakat mau beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke 
angkutan massal. 
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jalur utama (jalan negara dan jalan provinsi). Distribusi barang dan 
penumpang di luar pulau Jawa hanya mengandalkan jalur utama. 
Distribusi barang dan penumpang pada umumnya menggunakan 
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jalur utama, dan hanya sebagian kecil menggunakan pesawat udara 
dan kapal laut, sehingga konsumsi bensin sangat berperan dalam 
sektor ini. Konsumsi energi sektor transportasi mencapai 341 juta 
SBM pada tahun 2013 menjadi 337 juta SBM pada tahun 2014, atau 
mengalami penurunan sebesar 1,2% tarhadap konsumsi energi 
tahun 2013.  
 
Konstribusi bensin pada sektor ini adalah 50,6% pada tahun 2013 
dan menurun menjadi 47,1% pada tahun 2014. Penurunan ini 
disebabkan oleh adanya pengendalian pasokan bensin untuk 
kendaraan pribadi karena bensin ditetapkan dengan harga subsidi 
yang penggunaannya dianggap tidak tepat sasaran (digunakan 
bukan oleh golongan masyarakat miskin). Tingginya pangsa 
konsumsi bensin karena dominannya jumlah angkutan pribadi 
dibanding jenis angkutan lainnya.  
 
Konsumsi minyak solar juga menurun dari 21,3% pada tahun 2013 
menjadi 19,7% pada tahun 2014. Penggunaan minyak solar banyak 
digunakan pada kendaraan barang, beberapa kendaraan pribadi, 
kendaraan umum (bus dan kereta api). Dengan adanya mandatori 
biofuel yang dicanangkan sejak tahun 2007, maka konsumsi biofuel 
(campuran antara minyak solar dengan biodiesel) mengalami 
peningkatan sebagai akibat dari peningkatan pangsa biodiesel 
dalam biofuel dan semakin luasnya distribusi biofuel. Jumlah 
konsumsi biofuel pada tahun 2013 mencapai sebesar 70,9 juta SBM 
atau sebesar 10,9 juta kilo liter dan meningkat menjadi 88,6 juta 
SBM atau 13,7 juta kiloliter pada tahun 2014. Jumlah konsumsi 
biofuel pada tahun 2014 sudah lebih besar dari konsumsi minyak 
solar. Konsumsi biofuel pada saatnya akan menjadi 100% yang 
berarti bahwa tidak ada lagi minyak solar yang tidak dicampur 
dengan biodiesel. 
 
Distribusi barang dan transportasi antar pulau dilakukan melalui 
udara dan angkutan laut. Penggunaan avtur dan avgas  juga 
meningkat seiring dengan meningkatnya pemanfaatan lalu lintas 
udara. Dengan fasilitas dan harga yang bersaing, maka penggunaan 
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pesawat makin diminati masyarakat. Konsumsi avtur dan avgas juga 
diperkirakan menurun dari 24,5 juta SBM pada tahun 2013 menjadi 
22,8 juta SBM pada tahun 2014. Penggunaan minyak bakar 
mengalami sedikit penurunan dari 32,5 ribu kiloliter menjadi 31 ribu 
kiloliter.  

 
Grafik 55. Perkembangan Konsumsi Energi Sektor Transportasi 

2010 - 2014 
 
Gas (gas bumi dan LPG) sudah digunakan pada beberapa 
kendaraan di perkotaan seperti busway, bajaj, dan kendaraan dinas, 
angkutan umum (taksi dan bus kecil), sedangkan listrik digunakan 
oleh kereta api atau KRL di Jabodetabek. Penggunaan gas dan 
listrik pada sektor ini belum banyak berkembang, pangsanya pada 
tahun 2013 masing-masing sebesar 0,05% dan 0,02% atau sebesar 
1.031 MMSCF dan 129 GWh menjadi 0,06% dan 0,03% pada tahun 
2014 (1.152 MMSCF dan 155 GWh). 
 

3.3.2.3. Rumah Tangga 
 
Konsumsi energi di sektor rumah tangga dibedakan menjadi 
konsumsi energi dengan biomassa dan konsumsi energi tanpa 
biomassa. Hal ini disebabkan karena konstribusi biomasa 
(kayubakar) yang non komersil (tidak diperjualbelikan) sangat besar, 
yaitu sekitar 71% terhadap total konsumsi energi dan menurun 
menjadi 64% pada tahun 2014. Tingginya konsumsi kayubakar 
karena rumah tangga di wilayah pedesaan masih banyak yang 
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memanfaatkan kayubakar yang diambil dari hasil ladang atau hutan. 
Secara teknologi, peralatan masak (kompor) berbahan bakar 
kayubakar mempunyai efisiensi sangat rendah (sekitar 12,5%), 
sedangkan kompor berbahan bakar gas alam dan LPG memiliki 
efisiensi 70% hingga 80%.  
 
Kayubakar (biomasa non komersial) di sektor rumah tangga pada 
tahun 2013 cukup besar penggunaannya yaitu sekitar 239,2 juta 
SBM atau 104,1 juta ton menjadi 187,1 juta SBM (81,4 juta ton) pada 
tahun 2014. Penurunan konsumsi kayu bakar diikuti oleh 
peningkatan konsumsi LPG dari 5,3 juta ton (14%) pada tahun 2013 
menjadi 5,8 juta ton (17%) pada tahun 2014. Sebaliknya, konsumsi 
minyak tanah menurun dari 6,4 juta SBM (1,9%) pada tahun 2013 
menjadi 4,9 juta SBM (1,7%) pada tahun 2014. Penurunan konsumsi 
minyak tanah disebabkan oleh adanya kebijakan substitusi minyak 
tanah dengan LPG untuk memasak di rumah tangga dan usaha 
kecil. Sebagai dampak dari meningkatnya rasio elektrifikasi dan 
pendapatan masyarakat, konsumsi listrik meningkat dari 77,2 TWh 
(14%) pada tahun 2013 menjadi 84,1 TWh (17,6%) pada tahun 
2014. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan gas bumi melalui 
program ‘Jargas’ yaitu program pembangunan jaringan gas bumi ke 
rumah tangga yang dibiayai oleh pemerintah. Konsumsi gas bumi 
tahun 2013 mencapai 681 MMSCF dan menurun menjadi 636 
MMCF pada tahun 2014 (angka sementara). 

 
Grafik 56. Perkembangan Konsumsi Energi Sektor Rumah 

Tangga Dengan Biomasa 2010 – 2014 
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3.3.2.4. Komersial 
 
Sektor komersial termasuk perkantoran, pemerintah, perhotelan, 
restoran, rumah sakit, sekolah, mall dan retail lainnya. Semua 
kelompok kegiatan sektor komersial tersebut memerlukan listrik 
untuk aktivitasnya, sehingga listrik merupakan jenis energi yang 
dominan. Konsumsi listrik diperlukan untuk  penerangan, elevator, 
pendingin ruangan, dan lainnya. Konsumsi energi sektor komersial 
mencapai 37,3 juta SBM pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 
38,1 juta SBM pada tahun 2014. Konsumsi listrik mencapai 75% 
(45,8 TWh) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 78% (48,4 
TWh) pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi karena pendirian 
gedung baru untuk menunjang kebutuhan masyarakat, gaya hidup 
masyarakat serta maraknya kegiatan pariwisata.  
 
Pemanfaatan LPG digunakan pada restoran, rumah sakit, hotel dan 
apartemen, namun pemanfaatannya masih kecil jika dibandingkan 
dengan pemakaian listrik, yaitu hanya sekitar 3,4% (149 ribu ton) 
pada tahun 2013 dan menurun menjadi 3% (134 ribu ton) pada 
tahun 2014. Hal ini terjadi karena pemakaian LPG di gedung 
bertingkat kurang efisien, sehingga diganti dengan peralatan 
berbasis listrik.  
 
Penggunaan minyak solar banyak dimanfaatkan untuk sistem “back-
up” pembangkit listrik, yaitu sebagai bahan bakar genset di gedung 
perkantoran, hotel, mall dan rumah sakit. Konsumsi minyak minyak 
solar menurun dari 4,8 juta SBM pada tahun 2013 menjadi 4,2 juta 
SBM pada tahun 2014, sebagai akibat dari semakin andalnya 
pasokan listrik PLN. Penggunaan minyak tanah digunakan untuk 
beberapa restoran yang masih menggunakan peralatan masak 
berbasis minyak tanah, menurun dari 0,4 juta SBM pada tahun 2013 
menjadi 0,2 juta SBM pada tahun 2014, akibat semakin terbatasnya 
pasokan minyak tanah. Pemanfaatan gas terutama banyak 
digunakan pada restoran dan apartemen yang berlokasi di kota-kota 
yang dilalui oleh prasarana pipa gas. Penggunaannya tidak terlalu 
besar, yaitu sebesar 1,42 juta SBM (7.915 MMSCF) pada tahun 
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2013 kemudian meningkat sedikit menjadi 1,45 juta SBM (8.057 
MMSCF) pada tahun 2014. 
 

 
Grafik 57. Perkembangan Konsumsi Energi Sektor Komersial 

2010 – 2014 
 

3.3.2.5. Lainnya 
 
Sektor lainnya terdiri dari kegiatan pertanian, perikanan (nelayan), 
konstruksi (pembangunan infrastruktur), dan pertambangan. 
Kegiatan ini banyak menggunakan peralatan berat yang berbasis 
bahan bakar minyak terutama minyak solar. Adapun peralatan yang 
digunakan pada sektor ini antara lain, traktor, excavator, dump truck, 
power shovel, dan lainya. Kebanyakan peralatan tersebut 
membutuhkan minyak solar dalam pengoperasiannya. Beberapa 
peralatan lainnya seperti traktor untuk pertanian ada juga yang 
menggunakan bensin. Kegiatan untuk nelayan banyak 
memanfaatkan minyak tanah. 
 
Konstribusi dari masing-masing jenis bahan bakar di sektor lainnya 
tidak mengalami banyak perubahan, karena kegiatan kurang 
berkembang. Dari tahun 2013 ke 2014, secara total kebutuhan 
energi final di sektor ini hanya mengalami penurunan sebesar 0,5%. 
Pangsa penggunaan minyak solar pada tahun 2013 adalah sebesar 
72,7% menjadisedangkan di tahun 2014 meningkat sedikit menjadi 
73%. Konsumsi bensin mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 21, 
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8% menjadi 21,9% di tahun 2014. Sisanya berupa minyak tanah dan 
minyak bakar. 
 

 
Grafik 58. Perkembangan Konsumsi Energi Sektor Lainnya  

2010 - 2014 
 
 
3.4. Non Energy Use 
 
Non Energy Use merupakan produk energi yang tidak digunakan 
sebagai energi tetapi digunakan sebagai bahan baku di industri 
pupuk untuk pembuatan amoniak. Others petroleum product 
digunakan untuk pembuatan jalan, pelumas mesin, dan bahan baku 
industri tertentu. Others petroleum product merupakan produk kilang 
non BBM dan LPG. 
 
Perkembangan gas bumi sebagai bahan baku cukup konstan 
mengikuti kondisi industri pupuk yang cukup stabil. Pada tahun 2013 
bahan baku gas bumi adalah sebesar 28,37 juta SBM atau 157,96 
MMSCF kemudian menjadi 29,15 juta SBM atau 162,30 MMSCF 
pada tahun 2014. Sedangkan “other petroleum product” berfluktuasi 
dari selama tahun 2010 – 2014. Pada tahun 2013, konsumsi other 
petroleum product mencapai 60 juta SBM atau 86,4 juta kiloliter 
kemudian menjadi 43 juta SBM atau 61,9 juta kiloliter pada tahun 
2014. 
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Grafik 59.Konsumsi Non Energy Use 2010 - 2014 
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BAB IV 

KEBIJAKAN ENERGI 
 

4.1. Kebijakan Energi Nasional 
 
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). PP 79/2014 
disusun dengan mempertimbangkan Pasal 11 ayat 1 UU 30/2007 
tentang Energi dan bahwa rancangan KEN telah mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRR-RI) 
dengan melalui Keputusan DPR-RI Nomor 01/DPR-RI/III/2013-2014. 
KEN merupakan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan 
prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, 
guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi 
nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah 
pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi 
dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan 
nasional berkelanjutan.  
 
Kebijakan Energi terdiri atas kebijakan utama dan kebijakan 
pendukung. Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi untuk 
kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan 
sumber daya energi nasional, dan cadangan energi nasional. 
Adapun kebijakan pendukung meliputi konservasi energi/konservasi 
sumber daya energi/diversifikasi energi, lingkungan hidup dan 
keselamatan, harga/subsidi/insentif energi, infrastruktur dan akses 
untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, litbang dan 
penerapan teknologi energi, serta kelembagaan dan pendanaan. 
 
Beberapa kebijakan utama dalam KEN antara lain adalah: 
1.  Mengubah paradigma energi yang semula sebagai komoditi 

menjadi modal pembangunan, 
2.  Memprioritaskan penggunaan energi baru terbarukan serta 

meminimalkan penggunaan minyak bumi dengan 
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mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan mengandalkan 
batubara sebagai pasokan energi nasional, 

3.  Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas 
dan batu bara, dan menetapkan batas waktu untuk memulai 
menghentikan ekspor, 

4.  Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai 
dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai serta 
mengalihkan subsidi untuk energi terbarukan, 

5.  Mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan Cadangan 
Penyangga Energi dan cadangan strategis energi, di samping 
memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan 
usaha. 

 
Selain itu, KEN memuat sasaran penyediaan dan pemanfaatan 
energi primer dan energi final sebagai berikut: 

a. Terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 
sekitar 400 MTOE dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 
MTOE; 

b. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada 
tahun 2025 sekitar 1,4 TOE dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 
TOE; 

c. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada 
tahun 2025 sekitar 115 GW dan pada tahun 2050 sekitar 
430 GW; 

d. Tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 
sekitar 2.500 kWh dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh. 

 
Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi final 
diperlukan pencapaian sasaran KEN sebagai berikut: 

a. Terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi 
merupakan modal pembangunan; 

b. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 pada tahun 
2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan 
ekonomi; 

c. Tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1% 
per tahun sampai dengan tahun 2025; 
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d. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 
2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020; 

e. Tercapainya rasio elektrifikasi gas rumah tangga pada tahun 
2015 sebesar 85%; dan 

f. Tercapainya bauran energi primer yang optimal: 
1. Pada tahun 2025 peran energi baru dan energi 

terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 
paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya 
terpenuhi; 

2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% 
dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%; 

3. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan 
pada tahun 2050 minimal 25%; dan 

4. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan 
pada tahun 2050 minimal 24%. 

 
Hal penting dari KEN adalah sasaran bauran energi terbarukan 
paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 31% 
pada tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Bauran 
energi terbarukan mencapai 12% pada tahun 2013 dan menjadi 
10,5% pada tahun 2014. Untuk meningkatkan pangsa bauran energi 
menjadi 23% pada tahun 2025 disaat pasokan energi yang 
meningkat tentu memerlukan upaya yang tidak gampang. Penetapan 
Feed-in Tariff (FiT) energi terbarukan tidaklah cukup apalagi adanya 
FiT justru berpotensi meningkatkan biaya operasi sistem setempat. 
Selain itu, KEN membahas pentingnya cadangan penyangga, 
cadangan strategis, dan penyusunan RUEN. Ketiga kebijakan ini 
sama sekali merupakan hal baru dan belum pernah dibahas pada 
kebijakan-kebijakan sebelumnya. Cadangan penyangga energi 
adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang 
disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Cadangan 
strategis adalah cadangan energi untuk masa depan. Adapun RUEN 
merupakan Rencana Umum Energi Nasional yang disusun dalam 
rangka memenuhi sasaran KEN. RUEN akan dijadikan sebagai 
acuan dalam menyusun Rencana Induk Konservasi Energi Nasional 
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(RIKEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). RUEN sampai 
saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diperkirakan akan 
ditetapkan pada tahun ini (2015). 
 
Pada tahun 2014, Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyusun 
Buku Indikator Ketahanan Energi Nasional karena selama ini 
Indonesia belum mempunyai dokumen resmi tentang kondisi 
ketahanan energi nasional. Dalam PP 79/2014 disebutkan bahwa 
ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan 
energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang 
terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, 
ketahanan energi mencakup 3 aspek yang saling terkait. 
 

 
Gambar 16. Keterkaitan Ketahanan Energi dengan Kehandalan, 

Harga, dan Lingkungan 
 
Terdapat 4 aspek yang dipertimbangkan dalam menyusun indikator 
ketahanan energi nasional, yaitu Availability atau ketersediaan 
sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; 
Accessibility atau kemampuan untuk mengakses sumber energi, 
infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis, geologis  
dan geopolitik; Affordability atau keterjangkauan biaya investasi 
energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga 
keterjangkauan konsumen terhadap harga energy; dan 
Acceptability atau penggunaan energi yang peduli lingkungan 
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(darat, laut, dan udara), termasuk penerimaan masyarakat (nuklir 
dsb). Selanjutnya, penilaian indikator ketahanan energi dilakukan 
dengan menggunakan model AHP (Analytical Hierarchi Process) 
atas 20 indikator yang telah disepakati. Analisis ini menghasilkan 
nilai sebesar 5,82 suatu nilai ketahanan energi nasional yang 
rendah, padahal kondisi ketahanan energi nasional ‘aman-aman 
saja’ meskipun terdapat 1 – 2 lokasi yang kekurangan pasokan 
energi. Untuk itu, diperlukan penelaahan ulang tentang penilaian 
indikator ketahanan energi untuk memperoleh hasil penilaian 
indikator ketahanan energi nasional yang kurang lebih mewakili 
kondisi ril ketahanan energi nasional. 
 

4.2.  Feed-in Tariff (FiT) 
 
Perkembangan kebijakan FiT selama tahun 2013 s.d. 2014 ditandai 
dengan ditetapkannya FiT PLTS, FiT PLTSampah, FiT PLTA, FiT 
PLTP, serta FiT PLTBiomasa dan PLTBiogas. Feed-in Tariff 
merupakan harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara 
(PT PLN Persero) ketika membeli listrik dari produksi pembangkit 
listrik energi terbarukan yang dibangun oleh investor sesuai harga 
yang ditetapkan oleh pemerintah. FiT merupakan insentif lain yang 
bertujuan untuk meningkatkan pemakaian listrik yang bersumber dari 
energi terbarukan. Skema tersebut merupakan terobosan agar 
semakin banyak investor mengembangkan pembangkit energi 
terbarukan yang memiliki potensi melimpah di Indonesia. 
Peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik energi terbarukan akan 
memperkuat ketahanan energi nasional. 

4.2.1. PLTA 
 
Kementerian ESDM menetapkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 
2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA oleh PT PLN 
(Persero). Permen ESDM 12/2014 kemudian disempurnakan 
dengan ditetapkannya Permen ESDM 22/2014 untuk lebih 
memperjelas badan usaha yang menjual listrik harus badan usaha 
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yang telah mempunyai Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik 
(IUPTL). Selain itu, Permen ESDM 22/2014 juga ditetapkan dalam 
rangka penegasan harga pembelian tenaga listrik tanpa negosiasi 
dan tanpa eskalasi, yang berlaku selama masa kontrak, berdasarkan 
kesepakatan bersama antara Badan Usaha dengan PT PLN 
(Persero) dan harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.  
 
Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA < 10 MW pada Permen 
ESDM 12/2014 dan 22/2014 adalah sama, yaitu Rp. 1.070/kWh 
untuk Tegangan Menengah (TM) dan Rp. 1.275/kWh untuk 
Tegangan Rendah (TR). Harga pembelian tenaga listrik tidak 
berlangsung sama sepanjang kontrak, tetapi dibedakan atas 2 
periode waktu, yaitu periode I (tahun ke 1 s.d. 8) dengan harga 
tersebut di atas, dan periode II (tahun ke 9 s.d. 20) dengan harga 
pembelian tenaga listrik yang menurun menjadi Rp. 750/kWh untuk 
TM dan Rp. 770/kWh untuk TR. Penurunan harga pembelian ini 
disebabkan karena pada periode I payback period dianggap sudah 
terpenuhi, sehingga selama periode II hanya merupakan keuntungan 
investor. Hal ini lebih menjamin investor untuk berinvestasi karena 
dengan sistem pembelian yang tinggi di awal dan menurun diakhir 
membuat investasi lebih menarik. PT PLN (Persero) dapat membeli 
tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas > 10 MW dengan harga 
sesuai dengan kesepakatan antara PLN dengan Badan Usaha 
(investor) tetapi tidak boleh melebihi harga untuk kapasitas < 10 
MW.  
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Tabel 8. Harga Pembelian Listrik PLTA oleh PT PLN (Persero) 
sesuai Permen ESDM 22/2014 

 

Setiap Badan Usaha yang akan menjual listrik ke PLN harus 
menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik yang berlaku selama 20 
tahun dan memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam Permen ESDM 12/2014. Badan Usaha yang telah ditetapkan 
sebagai pengelola wajib menyerahkan sertifikat deposito sebesar 
5% terhadap nilai investasi kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 
hari kerja sejak ditetapkan. Apabila Badan Usaha telah ditetapkan 
sebagai pengelola tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya, 
maka 25% dari dana sertifikat deposito akan menjadi milik negara. 
Adanya ketentuan penyerahan deposito sebesar 5% terhadap total 
investasi tersebut merupakan ketentuan baru karena banyak Badan 
Usaha sudah ditetapkan sebagai pengelola PLTA tetapi tidak 
melaksanakan tanggung jawabnya, bahkan hanya berfungsi sebagal 
‘makelar’ dengan memperjualbelikan surat ketetapan pengelola 
PLTA kepada pihak lain. 
 

4.2.2. PLTP 
 
Total sumberdaya dan cadangan panasbumi Indonesia merupakan 
yang terbesar di dunia mencapai 28,91 GW, tetapi mengapa 
pemanfaatannya baru mencapai 1.405,4 MW pada tahun 2014? 
Ternyata terdapat 2 kendala utama yang menyebabkan 
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pemanfaatan PLTP rendah, yaitu lokasi panasbumi terletak di hutan 
konservasi, dan harga pembelian listrik oleh PLN yang rendah. 
Masalah tumpang tindih lahan dapat diatasi dengan ditetapkannnya 
UU 21/2014 tentang Panasbumi sebagai pengganti UU 27/2003 
tentang Panasbumi. 
 
Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara UU 27/2003 
dengan UU 21/2014, sebagai berikut: 

• Pertama, istilah pertambangan dan penambangan 
dihilangkan.  

• Kedua, usaha panasbumi dapat masuk ke wilayah hutan 
konservasi. 

• Ketiga, UU Panas Bumi yang baru mengatur pemanfaatan 
langsung uap panas bumi. 

• Keempat, pemanfaatan Panasbumi dan Uap Panasbumi 
diatur secara terpusat, tidak melalui Gubernur atau Bupati, 
sehingga prosesnya lebih cepat. 

• Kelima, UU Panas Bumi terbaru memberikan manfaat lebih 
besar bagi pemerintah daerah, karena mereka akan 
mendapatkan manfaat dalam bentuk Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sebagai bonus produksi, payung hukum baru 
ini juga meringankan kerja Pemda, lantaran minimnya SDM 
yang paham soal panas bumi. 

 
Untuk mengatasi kendala harga, Pemerintah melalui Kementerian 
ESDM telah menetapkan berbagai regulasi FIT Panasbumi. FIT 
Panasbumi pertama berlangsung dengan ditetapkannya Permen 
ESDM 31/2009, disusul Permen ESDM 02/2011, Permen ESDM 22/. 
Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 2014 ditetapkan Permen ESDM 
17/2014 sebagai pengganti Permen ESDM 22/2012. Permen ESDM 
17/2014 melengkapi berbagai kelemahan yang terjadi selama ini 
sekaligus membedakan harga pembelian listrik PLTP per tahun per 
wilayah. Wilayah Indonesia dibedakan atas 3, yaitu Wilayah I 
mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali; Wilayah II mencakup 
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Sulawesi, Nusa Tenggara, Halmahera, Maluku, Irian Jaya, dan 
Kalimantan; serta Wilayah III selain Wilayah I dan Wilayah II. Harga 
pembelian tenaga listrik PLTP oleh PT PLN pada titik Tegangan 
Tinggi tidak dibuat dalam harga yang tetap selama masa kontrak 
sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 22/2012, tetapi dibuat 
meningkat per tahun dari tahun 2015 s.d. 2025. Harga pembelian 
termurah tahun 2015 di Wilayah I (11,8 cent/kWh) dan termahal 
tahun 2025 di Wilayah III (29,6 cent/kWh). 
 

 
Grafik 60. Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari 

PLTP pada Titik Penyerahan  
Tegangan Menengah dan Tegangan Tinggi sesuai Permen 

ESDM 17/2014 
 
Harga pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) merupakan harga 
patokan tertinggi dengan mempertimbangkan commercial operation 
date (COD). Harga yang mempertimbangkan COD merupakan harga 
dasar dan belum termasuk eskalasi dan biaya pembangunan 
transmisi yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Harga jual 
listrik ke PT PLN (Persero) yang tertuang dalam perjanjian jual beli 
listrik merupakan harga yang berlaku selama 30 tahun sejak COD. 
PT PLN (Persero) juga wajib membeli listrik dari Badan Usaha yang 
mempunyai PLTP dan menambah kapasitas PLTP sepanjang 
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terdapat demand listrik pada sistem tersebut dengan harga patokan 
tertinggi, seperti harga beli listrik PLTP lama. 
 

4.2.3. PLTS 
 
Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi tenaga surya 
yang cukup melimpah dengan radiasi matahari rata-rata 4,8 
kWh/m2.hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Terdapat 2 (dua) 
macam teknologi pemanfaatan tenaga surya yang sudah diterapkan, 
yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. 
Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak 
(kompor surya), mengeringkan hasil pertanian (perkebunan, 
perikanan, kehutanan, tanaman pangan) dan memanaskan air. 
Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di 
Puskesmas. 
 
Untuk mendorong pemanfaatan tenaga surya sebagai pembangkit 
listrik, Kementerian ESDM menetapkan Permen ESDM 17/2013 
tentang harga pembelian listrik PLTS oleh PT PLN (Persero). Harga 
pembelian listrik PLTS berlaku sama untuk seluruh Indonesia 
dengan HPT sebesar 25 cent $/kWh dan maksimum 30 cent $/kWh 
jika komponen dalam negeri minimal 40%. Harga pembelian listrika 
PLTS merupakan harga patokan tertinggi dan sudah termasuk 
seluruh biaya interkoneksi dari PLTS ke titik interkoneksi jaringan 
listrik PLN. Harga pembelian listrik PLTS oleh PT PLN (Persero) 
berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku. Kuota PLTS ditetapkan oleh 
DJEBTKE dengan prosedur pelelangan sebagaimana diatur dalam 
Permen ESDM 17/2013. 
Pelaksanaan pembangunan PLTS oleh Badan Usaha pemenang 
pelelangan, wajib mencapai commercial operation date (COD) paling 
lambat dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak 
ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT 
Perusahaan Listrik Negara(Persero) dengan badan usaha. 
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Pelaksanaan pembangunan PLTS dapat diberi perpanjangan paling 
lama 12 (dua belas) bulan dan akan dikenakan penurunan harga 
pembelian tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan 

penurunan harga sebesar 3%; 
b.  keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5%; 
c.  keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8%. 
d. keterlambatan lebih dari 12 (du belas) bulan maka perjanjian jual 

beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha 
dinyatakan berakhir. 

 

4.2.4 PLT Sampah Kota 
 
Kebijakan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dimulai 
dengan ditetapkannya UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
Namun, harga pembelian listrik PLTSampah baru diatur sejak 
ditetapkannya Permen ESDM 04/2012 kemudian dibatalkan dengan 
ditetapkannya Permen ESDM 19/2013 tentang FiTs PLTSampah 
berbasis sampah kota. 
 
Harga pembelian tenaga listrik dalam Permen ESDM 04/2012 belum 
menarik untuk investor PLT Sampah, sehingga Kementerian ESDM 
menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013, 
dimana harga pembelian tenaga listrik untuk teknologi Zero Waste 
meningkat menjadi Rp. 1.450/kWh (TM) dan Rp. 1.798/kWh (TR), 
sedangkan untuk teknologi Sanitary Landfill meningkat menjadi Rp. 
1.250/kWh (TM) dan Rp. 1.598/kWh (TR). Peningkatan harga 
pembelian tenaga listrik tersebut karena dipertimbangkannnya 
tipping fee sebesar Rp. 400/kWh untuk masing-masing teknologi 
pengolahan sampah tersebut. 
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Grafik 61. Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari PLT 

Sampah Kota pada Titik Penyerahan  
TM dan TR sesuai Permen ESDM 04/2012 dan Permen ESDM 

19/2013 
 
Harga pembelian tenaga listrik termasuk seluruh biaya interkoneksi 
dari PLT Sampah Kota ke titik interkoneksi jaringan tenaga listrik PT 
PLN (Persero), tanpa negosiasi, dan bersifat final, dengan perjanjian 
jual beli tenaga listrik berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Badan 
usaha pengelola PLT Sampah Kota harus mengajukan permohonan 
ke Dirjen EBTKE untuk disetujui berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan. Badan usaha harus membuka rekening bersama (escrow 
account) dan jika tidak membuka maka penetapan sebagai 
pengembang PLT sampah kota batal demi hukum. Badan Usaha 
pengelola PLT sampah kota harus memenuhi seluruh ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 19/2013. 
 

4.2.5 PLT Biomasa dan PLT Biogas 
 
Harga pembelian listrik PLT Biomasa dan PLT Biogas awalnya juga 
diatur dalam Permen ESDM 04/2012, dimana Permen ESDM 
04/2012 mengatur harga pembelian seluruh pembangkit energi 
terbarukan skala maksimum 10 MW. Harga pembelian tenaga listrik 
dari PLT Biogas dan PLT Biomasa adalah sama, yaitu Rp.975/kWh 
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terhubung TM dan Rp. 1.325/kWh terhubung TR dikalikan dengan 
Faktor Koreksi lokasi. Harga pembelian tenaga listrik dianggap 
belum menarik investor untuk berinvestasi, sehingga Permen ESDM 
04/2012 dicabut diganti dengan Permen ESDM 27/2014. 
 
Dalam Permen ESDM 27/2014, harga pembelian tenaga listrik oleh 
PT PLN (Persero) adalah Rp. 1.050/kWh dan Rp. 1.150/kWh untuk 
PLT Biogas dan PLT Biomasa yang tersambung dengan TM, dan 
meningkat menjadi Rp. 1.400/kWh dan Rp. 1.500/kWh untuk PLT 
Biogas dan PLT Biomasa yang tersambung dengan TR. Dengan 
demikian, terjadi peningkatan Rp. 175/kWh dibanding Permen 
ESDM 04/2012.  
 

 
Grafik 62. Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari PLT 

Sampah Kota pada Titik Penyerahan TM dan TR  
sesuai Permen ESDM 04/2012 dan Permen ESDM 27/2014 

 
Berbeda dengan PLT Sampah Kota, harga pembelian tenaga listrik 
PLT Biomasa dan PLT Biogas dikalikan dengan Faktor Koreksi 
lokasi karena kedua jenis pembangkit ini umumnya terletak pada 
daerah terpencil, bukan terletak di kota. 
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Grafik 63. Faktor Pengali Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh 

PT PLN dari PLT Biomasa dan PLT Biogas  
sesuai Permen ESDM 04/2012 dan Permen ESDM 27/2014 

 
Biaya operasi pembangkit PLTS tahun 2014 merupakan yang 
terbesar disusul PLTD, PLTG, dan termurah adalah PLTA, serta 
rata-rata biaya operasi pembangkit tahun 2014 sebesar Rp. 
1.297/kWh[PLN,2015]. Rata-rata harga minyak bumi Indonesia tahun 
2014 sebesar US$ 96,57/barrel dengan nilai tukar rupiah terhadap 
US $ sebesar Rp. 11.879,48. Adapun harga jual listrik pembangkit 
energi terbarukan sesuai dengan berbagai regulasi FiTs 
menunjukkan bahwa umumnya harga jual listrik sesuai FiTs lebih 
mahal dibanding rata-rata biaya operasi pembangkit listrik PLN 
tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energi 
terbarukan sebagai bahan bakar pembangkit listrik berpotensi untuk 
menaikkan biaya operasi sistem setempat. Sebagai contoh, 
pemanfaatan PLTSampah di Jawa akan meningkatkan biaya sistem 
karena biaya operasi sistem kelistrikan di Jawa lebih murah dari FiTs 
PLTSampah. Kenaikan biaya operasi sistem setempat tersebut tentu 
akan dimintakan ke kembali kepada pemerintah untuk disubsidi. 
Dengan demikian, kebijakan regulasi FiTs berpotensi berefek balik 
ke pemerintah dengan meningkatnya anggaran subsidi listrik. Untuk 
itu, seyogyanya Kementerian ESDM dalam menetapkan FiTs juga 
melakukan analisis perubahan biaya operasi atas pemanfaatan 
energi terbarukan tersebut.  
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Grafik 64. Rata-rata Biaya Operasi Pembangkit Listrik Per Jenis 

Pembangkit 
 
 

 
Grafik 65. Rata-rata Biaya Operasi Pembangkit Listrik Per Jenis 

Pembangkit dan Harga Jual Listrik Pembangkit Energi 
Terbarukan per Wilayah sesuai dengan Regulasi FiTs 

 
Rencana regulasi tentang harga energi terbarukan ditentukan dalam 
Renstra KESDM 2010-2014 agar pemanfaatannya dapat 
ditingkatkan sehingga mengurangi konsumsi energi fosil. Jumlah 
regulasi yang ditetapkan oleh KESDM pada tahun 2013 mencapai 
target bahkan pada tahun 2014 KESDM menetapkan 5 regulasi 
energi terbarukan dari 1 target yang tercantum dalam Renstra 
KESDM 2010-2014. 
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Grafik 66. Rencana dan Realisasi Regulasi Harga Energi 

Terbarukan 
 

4.3.  Konservasi Energi 
 
Kebijakan konservasi energi ditujukan untuk mendorong 
penghematan energi secara nasional. Kegiatan konservasi energi 
merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, 
pengusaha, dan masyarakat dengan tanggung jawab sebagaimana 
diatur dalam PP 70/2009 tentang Konservasi Energi. Dalam PP 
70/2009, Kementerian ESDM ditugaskan untuk menyusun dan 
menetapkan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) 
yang akan menjadi acuan masing-masing pelaksana kegiatan dalam 
melakukan konservasi energi sesuai tanggung jawabnya. RIKEN 
mengacu kepada RUEN dan RUEN disusun sebagai suatu rencana 
untuk mencapai sasaran bauran energi nasional yang ditetapkan 
dalam PP 79/2014 tentang KEN. Pada dasarnya, DJEBTKE-KESDM 
sudah menyusun Draft RIKEN, namun penetapan RIKEN dalam 
bentuk Peraturan Menteri menunggu penetapan RUEN. Begitu 
pentingnya dokumen RIKEN, maka dokumen RUEN diharapkan 
dapat diselesaikan tahun ini (2015) dan akan dijadikan sebagai 
acuan dalam menentukan besaran konservasi energi masing-masing 
sektor. 
 
Namun demikian, sambil menunggu regulasi RIKEN, Kementerian 
ESDM juga telah menetapkan Permen ESDM 18/2014 tentang 
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Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swabalast 
sebagai pengganti Permen ESDM 06/2011. Lampu swabalast 
adalah suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara 
permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber 
cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk penyalaan dan 
kestabilan sumber cahaya dengan nomor HS 8539.31.90.20 dan 
telah memperoleh Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar 
Nasional Indonesia 040550402001 atau perubahannya. 
 
Permen ESDM 18/2014 mewajibkan seluruh produsen dan importir 
lampu swabalast untuk membubuhkan label tanda hemat energi 
setelah memperoleh izin dari Direktur Jenderal EBTKE. Setiap 
lampu yang diberi label tanda hemat energi harus memperoleh 
sertifikasi berdasarkan hasil pengujian lampu swabalast dari 
Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pengujian lampu swabalast untuk 
membuktikan kesesuaian mutu antara contoh produk dengan syarat 
mutu Standar Nasional Indonesia IRC 6096:2009. Permohonan izin 
pembubuhan label tanda hemat energi bagi importir dilakukan atas 
setiap kali impor lampu swabalast dengan mengirimkan maksimal 30 
lampu swabalast untuk setiap tipe untuk dilakukan pengujian pada 
Lembaga Penilaian Kesesuaian. Semakin banyak tanda bintang 
pada label tanda hemat energi semakin hemat penggunaan lampu 
swabalast yang berdampak terhadap semakin besar penurunan 
konsumsi listrik dari lampu swabalast tersebut. 
 

 
Gambar 17. Tampilan Label Tanda Hemat Energi 
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Tabel 9. Kriteria Tanda Hemat Energi Lampu Swabalast 

 
 
Pembubuhan label tanda hemat energi juga sudah dilakukan untuk 
piranti pendingin ruangan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 
7/2015. Standar Kenierja Energi Minimum (SKEM) adalah spesifikasi 
yang memuat sejumlah persyaratan kinerja energi minimum pada 
kondisi tertentu yang secara efektif dimaksudkan untuk membatasi 
jumlah konsumsi energi maksimum dari produk pemanfaatan energi 
yang diizinkan. Piranti Pengkondisi Udara adalah rakitan atau 
rakitan-rakitan yang dirancang sebagai peralatan untuk 
menyediakan udara nyaman ke dalam ruang, kamar atau zona 
tertutup sesuai kode HS ex 8415.10.10.00 dengan jenis single split 
wall mounted kapasitas pendinginan maksimal 27.000 BTU/jam 
untuk tipe inverter dan non-inverter. 
 
Batas minimum efisiensi yang diizinkan untuk Piranti Pengkondisi 
Udara sebagai syarat SKEM adalah EER 8,53. EER atau Energy 
Efficiency Ratio merupakan perbandingan antara kapasitas 
pendinginan udara (BTU/jam) dengan daya listrik yang dikonsumsi 
(Watt). Produsen dalam negeri dan importir wajib menerapkan 
SKEM dan label tanda hemat energi dengan mencantumkan tanda 
SKEM dan Label Tanda Hemat Energi pada Piranti Pengkondisi 
Udara yang akan diperdagangkan di dalam negeri setelah mendapat 
izin dari Ditjen EBTKE. Pembubuhan label tanda hemat energi 
membuat konsumen semakin cerdas dalam memilih peralatan listrik 
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rumah tangga sekaligus mendukung program pemerintah dalam 
kegiatan penghematan konsumsi listrik. 
 

 
Gambar 18. Spesifikasi Tanda SKEM 

 
Selain Label Tanda Hemat Energi, pemerintah juga menetapkan 
kebijakan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor melalui 
Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri 
ESDM. Penetapan kebijakan efisiensi penggunaan energi karena 
subsidi BBM dan listrik sudah sangat mengganggu APBN, sehingga 
pemerintah mewajibkan lembaga negara dari pusat sampai daerah 
untuk berhemat menggunakan listrik dan BBM. Regulasi efisiensi 
energi yang ditetapkan pemerintah hanya 1 pada tahun 2013, 
sedangkan rencana regulasi efisiensi energi dalam Renstra KESDM 
2010-2014 masing-masing 2 regulasi pada tahun 2013 dan 2014.  
 

 
Grafik 67. Realisasi dan Rencana Regulasi Efisiensi Energi  

2010 - 2014 
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4.4.  Mandatori Biofuel 
 
Kebijakan mandatori biofuel dimaksudkan untuk meningkatkan 
konsumsi bahan bakar nabati (BBN atau biofuel) sebagai bahan 
bakar lain pengganti minyak solar dan premium/pertamax. Kebijakan 
mandatori BBN pada awalnya ditujukan untuk mengurangi subsidi 
minyak solar dan premium. Namun, sejalan dengan peningkatan 
impor premium dan minyak solar sebagai akibat dari peningkatan 
konsumsi, menyebabkan impor premium dan minyak solar menguras 
devisa negara, sehingga pemerintah mendorong peningkatan 
konsumsi biofuel melalui peningkatan pangsa biofuel dalam minyak 
solar dan premium. 
 
Pemanfaatan biofuel dalam minyak solar dan premium dilakukan 
oleh distributor BBM, baik PT Pertamina (Persero) maupun Badan 
Usaha non-Pertamina. Campuran antara biodiesel dengan minyak 
solar oleh PT Pertamina (Persero) dinamakan biosolar, sedangkan 
campuran antara bioethanol dengan premium juga oleh PT 
Pertamina (Persero) dinamakan biopremium. Jadi, biosolar dan 
biopremium merupakan merek dagang PT Pertamina (Persero) yang 
dijual di SPBU. 
 
Perubahan regulasi biofuel karena adanya keinginan untuk 
meningkatkan pangsa campuran biodiesel dalam minyak solar dan 
menurunkan pangsa campuran bioethanol dalam premium pada 
jangka pendek dan meningkatkan pangsa bioethanol dalam jangka 
panjang. Peningkatan pangsa campuran biodiesel dalam minyak 
solar karena adanya dorongan untuk mengurangi impor minyak solar 
ditengah krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi. Kemampuan 
pasokan biodiesel secara nasional tidak menjadi kendala karena 
produksi crude palm oil (CPO) pada tahun 2014 sekitar 31,50 juta 
ton, sedangkan kebutuhan biosolar pada tahun 2015 hanya sekitar 4 
juta kiloliter. Adapun kapasitas produksi biodiesel tahun 2015 
mencapai 9 juta kiloliter[DIHHP, 2015]. 
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Masalah yang mungkin terjadi dalam pemanfaatan biosolar adalah 
kesiapan konsumen dan kemampuan teknologi menggunakan 
biosolar. Beberapa permasalahan teknis yang masih terjadi adalah 
sebagai berikut: 

• Adanya ketentuan ATPM kendaraan bermesin diesel yang 
membatalkan garansi purna jual apabila pengguna 
menggunakan Biosolar lebih dari 5%. 

• Pasar baru untuk biodiesel belum terbuka, antara lain 
biodiesel sebagai bahan bakar pembangkit listrik, alat berat, 
kendaraan berat, dan mesin diesel lainnya. 

• Pengguna biodiesel, khususnya dari sektor industri, 
menginginkan spesifikasi biodiesel yang terlalu tinggi dari 
SNI 040718202008, padahal hanya digunakan sebagai 
bahan bakar alat berat/kendaraan berat/mesin beban berat 
dengan spesifikasi moderat. 

• Adanya hambatan persepsi, khususnya pengguna dari 
sektor industri, yang menyebutkan bahwa kinerja mesin 
industri tidak optimal apabila menggunakan bahan bakar 
biodiesel tidak sesuai dengan desain mesin industri.  

• Reliabilitas mesin yang menggunakan Bahan Bakar 
Campuran menjadi berkurang.  

 

 
Grafik 68. Perkembangan Mandatori Biodiesel dalam Minyak 
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Berbeda dengan biodiesel, pemanfaatan bioethanol selama tahun 
2013 s.d. 2015 tidak ada karena keekonomian bioethanol tidak 
layak. Nampak bahwa penetapan kebijakan mandatori bioethanol 
‘tanpa melibatkan’ produsen bioethanol yang memahami betul 
perbioethanolan nasional. Bahan baku bioethanol adalah molases 
dari industri gula dan singkong. Molases mempunyai kadar purity 
sebesar 95% dan untuk dijadikan bioethanol konsentrasi bioethanol 
harus mencapai 99,5%. Pengolahan tersebut memerlukan tambahan 
biaya yang tidak sedikit padahal harga premium relatif murah. Selain 
itu, kemampuan produksi bioethanol sangat terbatas dan untuk 
meningkatkannya secara massal seperti biodiesel dengan bahan 
baku CPO mustahil untuk dilakukan, apalagi molases dapat 
digunakan sebagai minuman, bahan kosmetik, dan lainnya yang 
harganya jauh lebih menarik dibanding sebagai energi. Untuk itu, 
dari 4 industri gula (dedicated) mempunyai kemampuan untuk 
produksi bioethanol saat ini tidak berproduksi.  
 
Pada tahun 2014 juga ditetapkan regulasi harga indeks pasar biofuel 
yang dicampur ke dalam bahan bakar minyak tertentu (Kepmen 
ESDM 2185K/12/MEM/2014). Harga biodiesel didasarkan pada 
harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS) jenis gas oil rata-
rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 3,48% MOPS 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Berlaku untuk biodiesel yang dicampurkan ke dalam jenis 
bahan bakar minyak tertentu, dan 

• Harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan 
biodiesel dari titik suplai produsen sampai titik terminal BBM 
utama. 

Adapun harga bioethanol didasarkan atas publikasi Argus untuk 
Ethanol FOB Thailand rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya 
ditambah 5% indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan 
faktor konversi sebesar 788 kg/m3. 
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Grafik 69. Perkembangan Mandatori Bioethanol dalam Premium 
 

4.5.  Jaringan Gas untuk Rumah Tangga 
 
Gas bumi merupakan salah satu jenis energi fosil yang diditribusikan 
melalui jaringan transmisi gas ke konsumen skala besar, seperti 
industri dan pembangkit listrik. Untuk mendorong diversifikasi energi 
di rumah tangga, pemanfaatan gas bumi sebagai pengganti minyak 
tanah dan LPG di rumah tangga memerlukan jaringan atau 
sambungan pipa gas dari jaringan transmisi/distribusi ke rumah 
tangga pada wilayah yang terdapat jaringan transmisi/distribusi gas 
bumi. Pembangunan jaringan atau sambungan pipa gas ke rumah 
tangga memerlukan biaya yang besar karena letak rumah yang 
menyebar dan tidak mungkin ditanggung oleh konsumen (rumah 
tangga). Untuk itu, investasi jaringan gas ke rumah tangga dilakukan 
oleh Pemerintah.  
 
Kebijakan pembangunan jaringan gas ke rumah tangga sudah diatur 
berdasarkan Permen ESDM 29/2009 tentang Tata Cara Penawaran 
Pengoperasian Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang 
Dibangun oleh Pemerintah. Permen 29/2009 dianggap sudah tidak 
relevan lagi dengan adanya kebijakan diversifikasi energi melalui 
percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak tanah 
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dengan LPG di sektor rumah tangga. Untuk itu, ditetapkan Permen 
ESDM 20/2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi 
untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. 
 
Pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 
adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, 
termasuk pengembangan jaringan distribusi gas bumi dari 
produsen/atau penjual gas bumi sampai dengan rumah tangga 
pengguna gas bumi. Pengoperasian ini bertujuan untuk 
mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan 
substitusi bahan bakar minyak tanah dengan gas di sektor rumah 
tangga dan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas 
bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini 
dilaksanakan melalui penugasan dari Menteri kepada BUMN dengan 
keputusan yang memuat minimal tentang ruang lingkup penugasan, 
wilayah penugasan, alokasi gas bumi, hak dan kewajiban BUMN, 
dan kriteria keadaan kahar. 
 
Alokasi gas bumi wajib disediakan oleh SKK Migas dengan 
ketentuan harga gas bumi di well-head, tidak bersifat interupptible; 
dan tidak diberlakukan take or pay, stand by letter of credits, dan 
eskalasi harga. Besaran harga gas bumi di well-head dicantumkan 
dalam setiap penugasan pengoperasian jaringan distribusi gas bumi 
untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah. Terhadap 
jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh 
Pemerintah yang telah dikelola oleh BUMD sebelum berlakunya 
Permen ESDM 20/2015, BUMN yang mendapat penugasan wajib 
melakukan koordinasi dengan BUMD. Koordinasi dilakukan untuk 
perencanaan langkah-langkah yang akan diambil guna proses 
pengalihoperasian atau pengalihkelolaan jaringan distribusi gas bumi 
untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah. 
 
Harga gas bumi tergantung atas harga well-head, sehingga dapat 
berbeda menurut lokasi sumber gas bumi. Penetapan harga jual gas 
bumi ke rumah tangga merupakan wewenang Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (BPHMIGAS) sebagaimana diatur dalam PP 
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49/2012 tentang BPHMIGAS. Menurut Peraturan BPHMIGAS 
03/2015, harga gas bumi untuk rumah tangga di Kota Jambi yang 
dijual oleh PT Pertagas Niaga adalah Rumah Tangga-1 (RT-1) 
paling banyak sebesar Rp. 4.500/M3, Rumah Tangga-2 (RT-2) paling 
banyak sebesar Rp. 7.000/M3, Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling 
banyak sebesar Rp. 4.500/M3, dan Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling 
banyak sebesar Rp. 7.000/M3. 
 
Harga gas bumi tersebut didasarkan atar Kepmen ESDM 
2286K/12/MEM/2013 dimana harga gas bumi untuk rumah tangga di 
Kota Jambi yang bersumber dari Pertamina JOB-Taliban sebesar 
US $ 3,37/MMBTU dengan eskalasi sebesar 3% per tahun. Dengan 
Permen ESDM 20/2015, penetapan harga jual gas bumi natinya 
akan ditetapkan oleh BUMN yang mendapat tugas. Rumah tangga 
yang menggunakan gas bumi memperoleh beberapa keuntungan 
antara lain: 

• Aktivitas memasak tidak terganggu karena pasokan gas 
bumi tersedia sepanjang tahun, 

• Tidak perlu repot memesan atau membeli gas bumi karena 
gas bumi tersedia di rumah,  

• Resiko ledakan lebih kecil karena tekanan gas bumi yang 
rendah, 

• Biaya pembayaran gas bumi lebih murah dibanding LPG 
dan atau minyak tanah, 

• Peralatan memasak tidak kotor. 
 
Kegiatan jargas merupakan kegiatan yang diusulkan sebagai aksi 
mitigasi sektor energi. Potensi mitigasi GRK terjadi apabila gas bumi 
mensubstitusi minyak tanah, dan tidak terjadi mitigasi GRK apabila 
mengganti LPG. Padahal banyak jargas terdapat di kota besar di 
Jawa dan Sumatera yang telah menggunakan LPG sebagai hasil 
dari program konversi minyak tanah dengan LPG yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah. 
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4.6.  PBB dan PPH Migas 
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berlaku untuk sektor minyak 
dan gas bumi sebagaimana diatur dalam PMK No. 76/PMK.03/2013 
yang diperbaharui dangan PMK No. 26/PMK.03/2015. PBB adalah 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sektor 
pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (PBB Migas) adalah PBB 
atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan 
Gas Bumi. 
 
Subjek Pajak PBB Migas merupakan orang atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh 
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Migas 
dikenakan kewajiban membayar PBB Migas menjadi Wajib Pajak 
PBB Migas. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau NJOP Pengganti. 
 
Subjek Pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau 
pemutakhiran objek pajak PBB Migas dan PBB Panas Bumi dengan 
mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap, serta 
dilampiri dokumen pendukung isian SPOP dan LSPOP, serta 
menyampaikan SPOP dan LSPOP kepada Direktur Jenderal Pajak 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP 
dan LSPOP.Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang pada suatu tahun 
pajak mengajukan terminasi atas Kontrak Kerja Sama pertambangan 
minyak bumi dan gas bumi harus menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak dan dilampiri dokumen 
pendukung. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan paling 
lambat pada akhir tahun pajak pengajuan terminasi. Selanjutnya, 
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Kantor Pelayanan Pajak meneliti pemberitahuan dan 
memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada Subjek Pajak atau 
Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya 
pemberitahuan. 
 
Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Kementerian ESDM 
atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya 
menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan 
migas untuk pelaksanaan sosialisasi mengenai tata cara pengisian 
dan pengembalian SPOP dan LSPOP, percepatan pengembalian 
SPOP dan LSPOP, data yang terkait dengan pengisian SPOP dan 
LSPOP, pelaksanaan klarifikasi SPOP dan LSPOP, keberadaan dan 
status Subjek Pajak, pergantian operator dan terminasi atas Kontrak 
Kerja Sama pertambangan migas, penyampaian SPPT PBB Migas 
kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak. 
 
Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan dapat dilanjutkan 
dengan klarifikasi atas SPOP dan LSPOP yang diterima dari Subjek 
Pajak atau Wajib Pajak dan berkoordinasi dengan KESDM atau 
institusi yang ditunjuk wajib menindaklanjuti dengan meneruskan 
permintaan klarifikasi SPOP dan LSPOP kepada Subjek Pajak atau 
Wajib Pajak. Selanjutnya, Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib 
memberikan tanggapan tertulis dan pembetulan SPOP dan LSPOP 
kepada KESDM atau institusi yang ditunjuk untuk diteruskan kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
 
Pengenaan PBB merupakan penjumlahan dari NJOP bumi dan 
NJOP bangunan. NJOP bumi areal onshore atau areal offshore 
merupakan hasil perkalian antara total luas areal yang dikenakan 
dengan NJOP bumi per meter persegi, sedangkan NJOP tubuh bumi 
baik yang eksplorasi atau yang eksploitasi merupakan hasil 
perkalian antara luas Wilayah Kerja dengan NJOP bumi per meter 
persegi. NJOP bumi per meter persegi tersebut merupakan hasil 
konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP 
bumi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang 
klasifikasi NJOP Bumi. Pemberlakuan wajib PBB kepada objek pajak 
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usaha migas harus dilakukan sebagai amanat UU 12/1994 dan 
semestinya tidak membebani usaha migas, apalagi usaha migas 
dapat memperoleh fasilitas pengurangan PBB untuk pertambangan 
migas pada tahap eksplorasi, sebagaimana diatur dalam Permen 
Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014. Eksplorasi adalah kegiatan 
yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi 
untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak 
bumi dan/atau gasbumi di wilayah kerja atau wilayah sejenisnya. 
 
Pengurangan PBB diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Migas 
yang terutang yang tercantum dalam SPPT untuk Tubuh Bumi 
sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Migas yang terutang. 
Tubuh Bumi adalah bagian bumi yang berada di bawah permukaan 
bumi. Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengurangan PBB Migas 
adalah Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a.  Wajib Pajak yang menandatangani kontrak kerja sama setelah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang 
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 
Penghasilan di Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

b.  Wajib Pajak yang menyampaikan SPOP; dan 
c.  Wajib Pajak yang melampirkan surat rekomendasi dari Menteri 

ESDM yang menyatakan bahwa objek PBB Migas masih pada 
tahap eksplorasi. 

 
Pengurangan PBB dapat diberikan setiap tahun untuk jangka waktu 
paling lama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya kontrak kerja sama. Jangka waktu dapat 
diperpanjang paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun 
sepanjang telah terdapat surat rekomendasi dari Menteri ESDM 
yang menyatakan bahwa objek PBB Migas masih pada tahap 
eksplorasi. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPPT 
dengan mencantumkan besarnya Pengurangan PBB merupakan 
bukti telah dilakukannya Pengurangan PBB. Pengurangan PBB 
diberikan untuk SPPT mulai tahun pajak 2015. 
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Selain PBB Migas, usaha hulu migas juga dikenakan PPh Migas. 
Penghasilan bruto kontraktor adalah penghasilan dalam rangka 
kontrak bagi hasil, penghasilan kontrak jasa, dan penghasilan lain 
diluar kontrak kerja sama. Perhitungan PPh atas penghasilan 
kontrak kerja sama dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan / 
atau gas bumi bagian kontraktor dari equity share dan FTP share 
ditambah minyak dan / atau gas bumi yang berasal dari 
pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan /atau gas bumi 
tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain 
dikurangi nilai realisasi DMO minyak dan / atau gas bumi ditambah 
Imbalan DMO ditambah varian harga atas lifting. Perhitungan PPh 
atas penghasilan dalam rangka kontrak jasa dihitung berdasarkan 
imbalan yang diterima dari Pemerintah ditambah nilai realisasi 
penjualan atas minyak dan / atau gas bumi yang berasal dari 
pengembalian biaya operasi. Penghasilan lain di luar kontrak kerja 
sama terdiri atas uplift atau imbalan lain yang sejenis dan atau 
penghasilan yang berasal dari pengalihan participating interest. 
 
Biaya operasi terdiri atas biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan 
biaya lain. Hal ini nampak bahwa kegiatan eksplorasi dikenakan PPh 
padahal belum menemukan migas. Untuk medorong investasi di 
sektor migas, Presiden Jokowi berencana mencabut Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat 
dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu 
migas. Selama investor hulu migas harus kena Pajak Penghasilan 
(PPh) meski belum dapat hasil dari proses eksploitasi migas, maka 
dunia permigasan Indonesia dianggap kurang menarik di tengah 
kondisi ekonomi saat ini. Mencabut atau merevisi PP 79/2010 akan 
memberikan konsekuensi bagi negara, yakni kehilangan pendapatan 
negara dalam jangka pendek tetapi dampaknya mengutungkan 
dalam jangka panjang.  
 
PP 79/2010 menjadi momok investasi eksplorasi migas di Indonesia 
dan bersifat kontraproduktif terhadap kegiatan eksplorasi yang ingin 
ditingkatkan secara signifikan oleh Pemerintah. PP 79/2010 juga 
membatasi ruang bagi Pemerintah untuk membuat Kontrak dengan 
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menggunakan Blok Basis yang mana akan menunjang terjadinya 
kegiatan eksplorasi secara masif di Indonesia, apalagi pengaturan 
PPh migas dalam PP 79/2010 sudah diatur dalam Pedoman Tata 
Kerja. PP 79/2010 juga menghilangkan prinsip assume and 
discharge yang merupakan ciri khas dari sistem PSC dan menjadi 
daya tarik bagi investor. Dengan adanya PP 79/2010 juga terbuka 
kemungkinan bahwa Pemerintah digugat di Arbitrase Internasional 
antara lain berdasarkan pelanggaran Bilateral Investment Treaty, 
karena sebagian ketentuan dan penerapan PP 79/2010 
bertentangan dengan kontrak bagi hasil migas[Andang, 2015]. 
 

4.7.  DMO Batubara dan Harga Patokan Batubara 
 
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara diatur dalam 
Permen ESDM 34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan 
Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. 
Dalam Permen ESDM 34/2009 disebutkan bahwa dalam rangka 
pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan 
dalam negeri, Badan Usaha Pertambangan Batubara wajib menjual 
batubara yang diproduksinya kepada Pemakai Batubara 
berdasarkan Persentase Minimal Penjualan Batubara yang 
ditetapkan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual beli 
batubara antara Badan Usaha Pertambangan Batubara dengan 
Pemakai Batubara. Pengaturan pengutamaan pemasokan batubara 
untuk kepentingan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri 
ESDM 2805.K/30.MEM/2015.  
 
Dalam Kepmen ESDM 2805.K/30.MEM/2015 diatur prediksi 
kebutuhan batubara tahun 2015 atau persentasi minimal penjualan 
batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap prediksi 
produksi batubara. Pasokan batubara tidak ditentukan per 
perusahaan tetapi secara total, tanpa merinci daftar perusahaan 
yang wajib memasok. Kebutuhan batubara dalam negeri dibedakan 
menurut jenis konsumen (PLTU, metalurgi, pupuk, semen, tekstil, 
kertas briket), volume kebutuhan, nilai kalor batubara, dan DMO 
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batubara menurut produsen batubara. DMO batubara tersebut dibuat 
per tahun untuk memenuhi dinamika kebutuhan batubara dalam 
negeri dan berlaku atas 82 produsen batubara dengan DMO 
batubara yang berbeda sesuai dengan tingkat produksi masing-
masing Badan Usaha. 
 
Harga patokan batubara dalam Permen ESDM 34/2009 adalah 
harga batubara dengan mengacu pada indeks internasional sebagai 
acuan pada harga batubara minimal yang diproduksikan oleh Badan 
Usaha Pertambangan Batubara dan diatur tersendiri dalam Permen 
ESDM 17/2010, dan khusus untuk pembangkit listrik mulut tambang 
diatur dalam Permen ESDM 10/2014. Dalam Permen ESDM 
17/2010 disebutkan bahwa Harga Batubara adalah harga yang 
disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada saat tertentu 
dengan mengacu pada Harga Patokan Batubara. Harga patokan 
batubara ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan atau sesuai 
dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sebagaimana 
Peraturan Direktur Jenderal Mineral Batubara No. 
515K/32/DJB/2011, 
 
Harga patokan batubara acuan (HPB) dalam PerDJMB 
515K/32/DJB/2011 adalah HPB utama dan HPB lainnya. HPB utama 
adalah harga batubara dari 8 batubara utama, sedangkan HPB 
lainnya adalah harga batubara acuan selain dari HPB utama. Harga 
batubara acuan (HBA) adalah harga rata-rata dari indeks harga 
batubara pada bulan sebelumnya. HBA steam coal adalah harga 
rata-rata dari indeks harga batubara steam coal pada bulan yang 
bersangkutan dihitung dengan kesetaraan kualitas batubara 6.322 
kkal/kg Gross as Received (GAR). HBA cooking coal adalah harga 
rata-rata cooking coal dari indeks harga batubara cooking coal pada 
bulan sebelumnya. Indeks harga batubara steam coal diterbitkan 
oleh Indonesia Coal Index/Argus Coalindo, New Castle Export Index, 
Platts, dan Global Coal New Castle Index. Indeks harga batubara 
cooking coal diterbitkan oleh Platts dan Energy Publishing. Formula 
HPB utama mempertimbangkan HBA steam, nilai kalor batubara, 
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kandungan air, kandungan belerang, kandungan abu. Adapun HPB 
lainnya mempertimbangkan HBA utama, nilai kalor batubara, 
kandungan air, kandungan belerang, dan kandungan abu. 
 
Dirjen Batubara dan Mineral juga menetapkan PerDJMB Nomor 
480K/30/DJB/2014 tentang HPB jenis tertentu dan batubara untuk 
keperluan tertentu. PerDJMB juga mengatur batubara dengan jenis 
tertentu, yaitu fine coal, reject coal, dan batubara dengan impurities 
tertentu. Batubara fine coal adalah batubara produk samping dari 
penambangan batubara dengan diameter kurang dari 2 millimeter 
yang dijual secara terpisah. Batubara reject coal adalah batubara 
produk samping dari penambangan batubara yang mempunyai 
kandungan impurities tertentu karena berbatasan dengan lapisan 
tanah atau batuan lain atau sisa dari washing plant atau dari proses 
produksi lain yang dijual secara terpisah, tidak termasuk reject coal 
karena tidak memenuhi kontrak penjualan batubara. Batubara 
dengan impurities tertentu adalah batubara yang mempunyai 
spesifikasi di luar yang umum diterima pasar, antara lain karena 
mempunyai kandungan belerang, kandungan abu, dan atau 
kandungan sodium (Na2O) yang tinggi. 
 
Dengan DMO batubara dan HPB tersebut akan menjamin 
ketersediaan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 
sesuai dengan harga yang berlaku. Tanpa regulasi DMO dan harga 
batubara tersebut dapat membuat Badan Usaha akan mengekspor 
batubara daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Persoalan 
yang timbul dari DMO batubara terjadi apabila alokasi domestik tidak 
terserap akibat keterlambatan pembangunan PLTU batubara. 
 

4.8.  Kebijakan Harga BBM 
 
Konsumsi premium dan minyak solar terus meningkat sejalan 
dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat. Dengan 
mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan 
Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat 
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sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna 
meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, pemerintah perlu menata kembali kebijakan 
mengenai penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran dan 
konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan 
mengatur penyediaan, pendistribusian dan harga Bahan Bakar 
Minyak lainnya. 
 
Untuk itu, pada tanggal 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo 
mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar bensin (premium) 
dan memperkenalkan subsidi tetap minyak solar untuk kendaraan. 
Keputusan penurunan harga premium dan minyak solar pada 1 
Januari 2015 dilatarbelakangi oleh rendahnya harga minyak dunia, 
yang kemudian diulang kembali pada 19 Januari 2015. Jumlah 
terakhir yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2015 
menunjukkan penyusutan subsidi BBM sebesar Rp 194,2 triliun 
(US$ 15.5 miliar). Pemerintah juga mengumumkan mekanisme 
penetapan harga baru untuk bahan bakar minyak (BBM). Bensin 
premium akan dijual pada harga pasar, namun biaya distribusinya ke 
wilayah terpencil akan terus disubsidi. Harga bahan bakar minyak 
solar akan disubsidi sebesar Rp 1.000 per liter di bawah harga 
pasar. Pemerintah akan mengumumkan perubahan harga setiap dua 
hingga empat minggu sekali.  
 
Indonesia telah berhasil melakukan penghapusan subsidi bensin 
pada saat harga bensin menurun karena penurunan harga minyak 
bumi dunia. Pengumuman Pemerintah pada 31 Desember lalu tidak 
hanya terkait perubahan harga, namun juga memperkenalkan skema 
subsidi BBM baru. Skema tersebut memperkenalkan tiga klasifikasi 
produk bahan bakar, yaitu BBM tertentu, BBM khusus penugasan, 
dan BBM umum. Kategori pertama, “BBM tertentu”, mencakup solar 
dan minyak tanah, yaitu produk-produk yang masih menerima 
subsidi. Subsidi solar baru akan dilakukan dengan mekanisme 
subsidi tetap, sementara minyak tanah akan dijalankan dengan 
mekanisme harga tetap. Ini berarti harga solar akan bervariasi pada 
2015, dengan margin subsidi keseluruhan tetap antara harga 
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domestik dan harga pasar, dengan harga minyak tanah akan tetap 
sama, sementara biaya subsidi keseluruhan akan bergantung pada 
perbedaan aktual antara harga pasar dengan harga domestik 
tahunan. Dua kategori lainnya, yaitu “BBM khusus penugasan” dan 
“BBM umum”, adalah kategori untuk bensin premium. BBM khusus 
penugasan adalah bensin yang dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan wilayah yang dianggap terpencil atau sulit dijangkau. 
Meskipun BBM jenis ini diberi label non-subsidi, namun sebenarnya 
masih menerima subsidi untuk mengkompensasi biaya distribusi. 
Yang ingin dicapai pada dasarnya adalah harga dari BBM khusus 
penugasan di wilayah terpencil harus sama dengan BBM yang dijual 
di wilayah pusat seperti Jawa. BBM umum adalah istilah untuk 
bensin yang benar-benar tidak disubsidi. Bahan bakar ini akan 
didistribusikan pada harga yang telah disesuaikan dengan harga 
pasar di wilayah Jawa-Madura-Bali, yang merupakan pusat populasi 
dan kegiatan ekonomi Indonesia.  
 
Kebijakan harga BBM diatur dalam Perpres 191/2014 untuk BBM 
tertentu, BBM khusus penugasan, dan BBM umum. Jenis BBM 
Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah 
dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar 
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar 
dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan 
diberikan subsidi. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan 
bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau 
bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang 
telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai 
Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) 
tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak 
diberikan subsidi. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar 
yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah 
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)sebagai Bahan 
Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu(spesifikasi) tertentu dan 
tidak diberikan subsidi. 
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Jenis BBM Tertentu adalah minyak tanah dan minyak solar. Jenis 
BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin RON 
minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan NKRI 
kecuali di Pulau Bali dan Provinsi Bali. Jenis BBM Umum selain BBM 
Tertentu dan BBM Khusus Penugasan. Harga dasar terdiri dari biaya 
perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. 
Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan BBM dari kilang 
dalam negeri dan impor sampai dengan depot BBM dengan dasar 
perhitungan menggunakan harga indeks pasar. Harga jual eceran 
BBM merupakan harga dasar ditambah PPN dan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB). PBBKB untuk BBM tertentu dan 
harga jual eceran BBM Khusus Penugasan sebesar 5%, sedangkan 
harga jual Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah 
provinsi. Adapun harga indeks pasar BBM dan BBN yang dicampur 
dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan 
ditetapkan oleh Menteri, sedangkan yang dicampurkan ke dalam 
Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan 
kepada menteri. Untuk itu, harga jual premium dan minyak solar 
dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan harga indeks pasar. 
 
Berdasarkan Permen ESDM 39/2014 tentang Perhitungan Harga 
Jual Eceran BBM untuk minyak tanah dengan nominal tetap dan 
untuk minyak solar sesuai harga dasar ditambah PPN dan PBBKB 
dikurangi Rp. 1.000/liter. Perhitungan harga dasar menggunakan 
rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 sampai 
dengan tanggal 24 bulan sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan 
harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah 
ditetapkan sesuai dengan harga dasar ditambah biaya 
pendistribusian sebesar 2% ditambah PPN dan PBBKB. Hal ini juga 
berlaku untuk Jenis BBM Umum namun PBBKB antara 5% s.d. 10%. 
Dalam hal ini, harga jual eceran minyak tanah adalah Rp. 2.500/liter 
dan harga minyak solar Rp. 7.250/liter terhitung mulai 1 Januari 
2015. 
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Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan 
Permen ESDM 04/2015 sebagai perubahan atas Permen ESDM 
39/2014. Beberapa hal yang mengalami perubahan adalah bahwa 
selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu 
Minyak Tanah setelah dikurangi PPN dengan harga dasar per liter 
merupakan pengeluaran negara berupa subsidi. Selain itu, harga 
jual eceran BBM Tertentu dapat berubah lebih dari satu kali dalam 
sebulan dan ketentuan harga minyak tanah (Rp. 2.500/liter) dan 
minyak solar (Rp. 7.250/liter) dalam Permen ESDM 39/2014 
dihapus. 
 
Perubahan harga premium dan minyak solar untuk kendaraan 
bermotor yang dijual di SPBU yang selama ini disubsidi oleh 
Pemerintah di sisi lain akan mengurangi subsidi yang dapat 
digunakan untuk membiayai pembangunan nasional sekaligus 
menjadi momentum buat konsumen untuk lebih efisien 
menggunakan premium dan minyak solar. Seperti diketahui bahwa 
penggunaan premium dan minyak solar sebagai bahan bakar 
kendaraan bermotor mayoritas dinikmati oleh masyarakat perkotaan 
daripada masyarakat perdesaan. Penghapusan subsidi premium dan 
pemberian subsidi minyak solar hanya Rp. 1.000 per liter di saat 
harga minyak bumi yang menurun merupakan momentum yang 
tepat. Selanjutnya, besaran subsidi premium dan minyak solar yang 
dihemat akan digunakan untuk membiayai pembangunan, yang 
mayoritas akan dinikmati masyarakat perdesaan, seperti pengadaan 
pupuk, kapal nelayan, peralatan pertanian, dan lainnya. Hal ini 
merupakan pelaksanaan Nawacita Kabinet Jokowi antara lain 
mencakup membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 
kesatuan (Nawacita Nomor 3) dan meningkatkan kualitas hidup 
manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan 
pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan 
Indonesia Sejahtera (Nawacita Nomor 5). 
 
Kebijakan penghapusan subsidi premium dan subsidi tetap minyak 
solar dalam kondisi harga minyak bumi dunia yang rendah saat ini 
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tidak begitu berperan dalam inflasi, tetapi akan menyumbang inflasi 
apabila harga bensin dan minyak solar naik sebagai dampak dari 
kenaikan harga minyak bumi dunia. Pemerintah juga tidak perlu 
menurunkan harga premium dan minyak solar pada saat harga 
minyak bumi dan nilai tukar rupiah lebih rendah dari saat ini (± 50 
$/barel dan Rp. 13.500/$) serta kelebihan dana dari hasil penjualan 
premium dan minyak solar dapat disimpan dan digunakan tatkala 
harga minyak bumi naik tinggi, agar harga jual premium dan minyak 
solar naik secara linier dengan kenaikan harga minyak bumi dunia. 
 

4.9. Bahan Bakar Gas (BBG) 
 
Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan bermotor di 
jalan merupakan kebijakan diversifikasi premium dan minyak solar. 
Ketergantungan kendaraan bermotor (mobil pribadi, bus, dan truk) 
akan premium dan minyak solar sangat tinggi. Adanya BBG sebagai 
bahan bakar pengganti yang harganya lebih murah dari premium 
dan minyak solar diharapkan dapat menjadi faktor pengurang subsidi 
BBM, mengurangi impor BBM, dan meningkatkan devisa negara. 
Untuk itu, Kementerian ESDM telah menetapkan Permen ESDM 
08/2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBG 
untuk Transportasi Jalan. Dalam Permen ESDM 08/2014 disebutkan 
bahwa BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan 
transportasi yang berasal dari gas bumi dan atau hasil olahan dari 
minyak dan gas bumi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan BBG, 
pemerintah menugaskan Badan Usaha untuk menyediakan dan 
mendistribusikan BBG. Penugasan Badan Usaha berlaku untuk 5 
tahun dengan alokasi gas bumi dan penetapan harga gas bumi. 
 
Menindaklanjuti Permen ESDM 08/2014, ditetapkan Kepmen ESDM 
2435K/15/MEM/2014 dan Kepmen ESDM 2436K/15/MEM/2014 
masing-masing tentang penugasan PT. Pertamina (Persero) dan PT. 
PGN (Persero) untuk penyediaan dan pendistribusian BBG untuk 
transportasi jalan. PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) 
ditugaskan untuk membangun SPBG dengan alokasi gas bumi. 
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Biaya pembangunan SPBG ditanggung oleh Pemerintah dan Badan 
Usaha. 
 
Kebijakan pembangunan SPBG, baik SPBG online, mother station, 
atau daughter station akan terus ditugaskan Kementerian ESDM 
kepada Badan Usaha hingga tahun 2015. PT Pertamina (Persero) 
10 SPBG online, 6 SPBG mother station, dan 6 SPBG daughter 
station, sampai memenuhi alokasi sebagaimana ditunjukkan pada 
Tabel 12. Alokasi pada Tabel 12 berlaku sampai dengan tahun 2019. 
Pembangunan SPBG tersebut dilakukan pada wilayah yang sudah 
ditentukan, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. 
 

Tabel 10. Pembangunan SPBG dan MRU serta Alokasi Gas 
Bumi 

 
 
Dalam melaksanakan penugasan tersebut PT Pertamina (Persero) 
dan PT PGN (Persero) wajib: 

a. menjamin penyediaan dan pendistribusian BBG secara 
berkesinambungan; 

b. menjamin standar dan mutu serta volume BBG; 
c. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, 

keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam 
penyediaan dan pendistribusian BBG; 

d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan BBG; 
e. menjamin mutu pelayanan kepada konsumen; 
f. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi mengenai rencana 1 tahun penyediaan dan 
pendistribusian BBG sesuai dengan daerah lokasi SPBG 
yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, 
per triwulan, per tahun, serta perubahannya. 
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g. Melakukan langkah-langkah darurat jika terjadi keadaan 
kahar. 

 
Pemanfaatan BBG kurang diminati masyarakat umum karena 
mahalnya harga kit konverter dan terbatasnya  jumlah SPBG. Untuk 
itu, penggunaan BBG lebih difokuskan bagi kendaraan umum yang 
jarak tempuh hariannya rata-rata lebih jauh dibanding angkutan 
pribadi. Rute-rute angkutan umum secara bertahap perlu dilengkapi 
dengan saran SPBG dan atau MRU (mobile refueling unit) agar 
terjaminnya ketersediaan bahan bakar untuk kendaraan umum. 
Upaya pemanfaatan BBG bukan hanya mendorong keekonomian 
pengguna BBG tetapi juga perlu memperhatikan keekonomian 
pengelola SPBG. Harga jual SPBG ditetapkan dalam rupiah per liter 
setara premium (Rp. 3.100/LSP)[Kepmen ESDM,2010], tetapi harga 
pembelian gas bumi dari pemasok gas ditetapkan dalam 
US$/MMBTU. Perubahan nilai kurs rupiah per dollar Amerika Serikat 
akan mempengaruhi cashflow pengelola SPBG, sehingga 
peninjauan harga jual BBG perlu dilakukan secara periodik, tetapi 
penetapan harga jual BBG tidak sampai membuat konsumen BBG 
beralih menggunakan BBM. 
 

4.10. Mitigasi GRK 
 
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap 
dampak perubahan iklim, sehingga perlu dilakukan upaya 
penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim. Untuk itu, 
Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI dalam pertemuan G-20 di 
Pittsburg tahun 2009 berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK 
sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika 
mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa 
adanya rencana aksi. Terkait dengan hal tersebut, Presiden RI telah 
menetapkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Perpres 
61/2010. RAN-GRK merupakan dokumen rencana kerja untuk 
pelaksanaan berbagai kegiatan emisi GRK sesuai dengan target 
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pembangunan nasional. Dalam hal ini, mitigasi perubahan iklim 
adalah usaha pengendalian untuk mengurangi sisiko akibat 
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan 
emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 
 
Dalam Perpres 61/2010, total target penurunan emisi GRK tahun 
2020 mencapai 767 juta ton CO2e (target 26%) atau bertambah 
sebesar 422 juta ton CO2e (target 41%). Total penurunan emisi GRK 
tersebut dibebankan kepada kementerian dan lambaga non 
kementerian, dimana Kementerian ESDM mendapat tugas untuk 
menurunkan emisi GRK sebesar 30 juta ton CO2e dengan usaha 
sendiri (26%) atau bertambah 10 juta ton CO2e dengan bantuan 
internasional. 
 
Terdapat 9 aksi mitigasi yang diusulkan saat itu untuk memenuhi 
target penurunan emisi GRK sektor energi (Kementerian ESDM), 
yaitu manajemen energi, audit energi, pemanfaatan peralatan efisien 
di rumah tangga, pemanfaatan pembangkit energi terbarukan, 
pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga (jargas), pemanfaatan 
gas untuk transportasi (gas bumi dan LPG), pembuatan unit biogas, 
pembangunan kilang mini LPG, dan reklamasi lahan pasca tambang. 
Berbagai aksi mitigasi tersebut telah dilaksanakan kecuali untuk 
pembangunan kilang mini LPG dianggap bukan merupakan aksi 
mitigasi GRK. Selain itu, KESDM juga telah melakukan berbagai aksi 
mitigasi yang beluam tertuang dalam RAN-GRK, seperti 
pemanfaatan biodiesel, program konversi minyak tanah dengan 
LPG, penerapan Inpres 13/2011, pembangunan PLTA, pemanfaatan 
kogenerasi, dan pemanfaatan teknologi batubara bersih pada 
pembangkit listrik. 
Berbagai aksi mitigasi GRK tersebut mampu menurunkan emisi GRK 
sebesar 15,60 juta ton CO2e pada tahun 2013 dan meningkat 
menjadi 23,39 juta ton CO2e pada tahun 2014[DJEBTKE-3,2015]. 
Penurunan emisi GRK tersebut hanya mencapai 3,32% pada tahun 
2013 dan 4,41% pada tahun 2014 terhadap total emisi GRK dari 
pemanfaatan energi oleh pembangkit listrik, sektor industri, sektor 
transportasi, sektor rumah tangga, sektor komersial, dan sektor 
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lainnya. Penurunan emisi GRK tersebut lebih rendah daripada 
rencana penurunan emisi GRK yang tertuang dalam Renstra 
KESDM 2010-2014. Penurunan emisi GRK tersebut masih dapat 
lebih besar apabila kegiatan pemanfaatan energi terbarukan seperti 
PLTP dan berbagai pemanfaatan teknologi efisien di sektor hilir 
dapat dilaporkan. 

 
Grafik 70. Realisasi Mitigasi GRK (% dan Juta Ton CO2) dan 

Rencana Mitigasi GRK 
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BAB V 

EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI TAHUN 
2013 DAN 2014 

 
 

5.1. Pendapatan, Investasi, dan Subsidi 
 
Realisasi penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan 
batubara (termasuk panasbumi dan pertambangan umum) tahun 
2013 dan tahun 2014 hampir 2 kali lipat dari rencana yang tertuang 
dalam Renstra KESDM 2010-2014 karena meningkatnya harga 
minyak bumi dan meningkatnya produksi batubara. Harga minyak 
mentah Indonesia (ICP, Indonesia Crude Price) tahun 2013 
mencapai 105,84 US$/barrel dan 96,51 US$/barrel pada tahun 
2014[DJMIGAS-6,2015], padahal ekspor minyak bumi dan gas bumi pada 
tahun 2013 dan 2014 cenderung menurun dari 117,38 juta barrel 
menjadi 109,93 juta barrel untuk minyak bumi dan dari 3.402 
MMCFD menjadi 3.393 MMCFD untuk gas bumi[Pusdatin,2015]. 
Sementara itu, produksi dan ekspor batubara masing-masing 
mencapai 458 juta ton dan 332 juta ton pada tahun 2014[Pusdatin,2015].  
 
Penerimaan negara dari energi fosil dan panasbumi yang melebihi 
target Renstra KESDM 2010-2014 hampir habis digunakan untuk 
subsidi energi. Tercatat total subsidi energi fosil dan listrik pada 
tahun 2013 mencapai 311,21 triliun rupiah pada tahun 2013 dan 
meningkat menjadi 314,75 triliun rupiah pada tahun 2014. Lebih 
besarnya realisasi subsidi energi fosil (BBM dan LPG) daripada 
target subsidi dalam Renstra KESDM 2010-2014 terjadi karena 
meningkatnya konsumsi BBM subsidi (bensin dan minyak solar 
untuk transportasi) dan meningkatnya konsumsi LPG tabung 3 kg. 
Jumlah konsumsi BBM subsidi pada tahun 2013 mencapai 46,25 
juta KL dan meningkat menjadi 46,79 juta KL pada tahun 2014. Total 
subsidi BBM pada tahun 2015 akan menurun drastis karena harga 
premium ditetapkan sesuai dengan harga pasar dan subsidi minyak 
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solar hanya Rp. 1.000/liter. Subsidi listrik meskipun lebih besar dari 
sasaran Renstra KESDM tetapi mengalami penurunan dari 101 
triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 86 triliun rupiah pada tahun 
2014 disebabkan karena tarif listrik 5 (lima) golongan tarif pelanggan 
ditetapkan sesuai dengan mekanisme pasar. Rata-rata tarif listrik 
pada tahun 2013 sebesar Rp. 819/kWh (64% terhadap target) dan 
meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 928/kWh (73% terhadap 
target)[PLN,2015]. Mungkin PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya 
perusahaan listrik di dunia yang sudah mengalami kerugian sebelum 
listrik disalurkan ke konsumen. Subsidi listrik dilakukan bagi 
konsumen dengan sambungan daya 450 VA dan 900 VA yang 
sebagian merupakan konsumen mampu, sehingga subsidi listrik 
dianggap tidak tepat sasaran. Untuk itu, upaya pemerintah untuk 
memberikan subsidi listrik hanya bagi masyarakat kurang mampu 
perlu diapresiasi dan didukung agar dapat dilaksanakan secara 
maksimal. 
 
Sementara itu, investasi migas hampir sama dengan sasaran 
Renstra KESDM. Sejatinya investasi migas harus lebih besar karena 
produksi dan cadangan minyak bumi terus menurun ditengah 
konsumsi BBM yang terus meningkat. Beberapa faktor yang 
menyebabkan investasi migas tidak meningkat pada tahun 2014 
karena sumberdaya migas terletak di daerah remote dan adanya 
kebijakan pengenaan PBB (PMK 267/PMK.011/2014) dan PPh (PP 
79/2010) bagi usaha eksplorasi migas. Revisi PMK dan PP 
diharapkan akan memberi angin segar bagi investor untuk 
melakukan eksplorasi migas di Indonesia, sepanjang harga minyak 
bumi mendukung. Investasi panasbumi juga mendekati sasaran 
Renstra KESDM (realisasi investasi panasbumi 2014 merupakan 
angka sementara). Realisasi investasi panasbumi seharusnya dapat 
lebih tinggi sepanjang keekonomian, tumpah tindih lahan, dan 
perizinan dapat diatasi. 
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Tabel 11. Pencapaian Target Ekonomi dalam Renstra KESDM 

2013-2014 

 
 
• Penerimaan negara dari energi fosil dan panasbumi hampir habis 

digunakan untuk subsidi energi.  
• Tingginya subsidi energi karena meningkatnya konsumsi BBM subsidi, 

LPG subsidi, dan subsidi listrik.  
• PT PLN (Persero) merupakan perusahaan listrik di dunia yang sudah 

mengalami kerugian sebelum listrik disalurkan ke konsumen.  
• Subsidi listrik dianggap tidak tepat sasaran dan perlu ditinjau ulang. 
• Investasi migas tidak meningkat karena sumberdaya migas terletak di 

daerah remote dan adanya kebijakan pengenaan PBB dan PPh bagi 
usaha eksplorasi migas.  

• Investasi panasbumi dapat lebih tinggi sepanjang keekonomian, tumpah 
tindih lahan, dan perizinan dapat diatasi. 

 

5.2. Suplai Energi 
 
Parameter yang dianalisis dalam suplai energi tahun 2013 dan 2014 
mencakup cadangan, produksi, ekspor, impor, kontrak kerjasama, 
dan bauran EBT. Realisasi produksi minyak bumi lebih rendah 
dibanding Renstra KESDM bahkan cenderung menurun sebagai 
akibat dari sumur produksi yang sudah tua dan eksploitasi sumur 
baru relatif terbatas. Defletion ratio produksi minyak bumi 
diupayakan maksimal 5% per tahun. Penurunan produksi minyak 
bumi berdampak terhadap penurunan ekspor minyak bumi dan 
peningkatan impor minyak bumi, sehingga realisasi ekspor tidak 
tercapai dan realisasi impor melampaui sasaran Renstra KESDM. 
Impor minyak bumi dilakukan karena diperlukan untuk menghasilkan 
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pelumas dan aspal, dan untuk troughput kilang yang sesuai dengan 
disain kilang. Meskipun jumlah kontrak migas tidak tercapai, namun 
jumlah pengeboran sumur migas melampaui sasaran Renstra 
KESDM dan berhasil menemukan cadangan minyak bumi sebanyak 
0,46 miliar barel pada tahun 2013 dan 0,13 miliar barrel pada tahun 
2014[Pusdatin,2015]. Peningkatan kebutuhan BBM domestik ditengah 
‘ketiadaan’ penambahan kapasitas kilang minyak bumi baru 
menyebabkan ekspor BBM sangat jauh dari rencana Renstra 
KESDM, bahkan berlaku sebaliknya dengan meningkatnya impor 
BBM (dalam Renstra KESDM tidak terdapat rencana impor BBM). 
Peningkatan impor BBM merupakan salah satu faktor pendorong 
negatifnya neraca keuangan yang berimplikasi terhadap 
melemahnya nilai tukar rupiah, sehingga pembangunan kilang 
minyak baru menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda oleh 
pemerintah. 
 
Produksi gas bumi tahun 2013 dan 2014 lebih rendah dari sasaran 
Renstra KESDM karena eksploitasi sumur gas baru relatif terbatas. 
Penemuan cadangan gas bumi baru tahun 2013 dan 2014 masing-
masing sebesar 2,86 TCF dan 2,03 TCF[Pusdatin,2015], sedangkan 
produksi gas bumi masing-masing sebanyak 3,12 TCF dan 3,18 
TCF[Pusdatin,2015]. Hampir separuh dari produksi gas bumi dijadikan 
sebagai komoditi ekspor panghasil devisa. Ekspor gas bumi 
dilakukan melalui gas pipa ke Singapura dan Malaysia, serta melalui 
tanker LNG. Volume ekspor gas bumi melalui gas pipa sekitar 
sepertiga dari volume ekspor melalui tanker LNG. Ekspor gas bumi 
maupun LNG tidak mencapai target Renstra KESDM disebabkan 
oleh meningkatnya konsumsi gas bumi domestik dan menurunnya 
produksi LNG. 
 
Berbeda dengan produksi minyak dan gas bumi, produksi batubara 
justru melebihi sasaran Renstra KESDM disebabkan oleh 
bertambahnya Badan Usaha batubara dan meningkatnya harga 
batubara dunia yang mencapai 18,01 US $/BOE pada tahun 
2013[Pusdatin,2015]. Total produksi batubara merupakan 68% terhadap 
total produksi energi fosil tetapi mempunyai sumbangsih hanya 31% 
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terhadap penerimaan negara dari produksi energi, sehingga 
kebijakan pengurasan cadangan batubara secara besar-besaran 
perlu dilakukan secara hati-hati dan atau didukung oleh kebijakan 
royalti batubara yang progressif tatkala harga batubara meningkat 
pada level tertentu. Lebih ironi lagi bahwa pemanfaatan batubara 
domestik hanya sekitar 27% terhadap total produksi batubara 
sebagai akibat dari terlambatnya pembangunan beberapa PLTU 
batubara. 
 
Sasaran produksi CBM yang ditetapkan dalam Renstra KESDM 
2010-2015 ‘praktis’ tidak terealisasi karena harga CBM yang masih 
mahal, tumpang tindih lahan, perizinan, dan kebijakan yang belum 
mendukung. Kegagalan perencanaan pemanfaatan CBM untuk 
kepentingan domestik merupakan kekuranghati-hatian KESDM 
dalam membuat perencanaan, apalagi telah ‘digunakan’ sebagai 
salah satu jenis EBT masa depan yang membuat pangsa bauran 
EBT dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadi besar. 
 
Renstra KESDM tidak membahas target produksi seluruh jenis EBT, 
tetapi menetapkan sasaran bauran EBT dan tidak tercapai. Produksi 
tenaga surya tenaga angin tidak dipertimbangkan baik dalam 
Renstra KESDM maupun dalam HEESI. HEESI juga masih keliru 
dalam membahas neraca produksi biodiesel karena menyamakan 
volume produksi CPO dengan produksi biodiesel yang merupakan 
hasil transformasi dari kilang biodiesel, sehingga perbaikan produksi 
biodiesel dengan mempertimbangkan produksi CPO sebagai 
troughput kilang biodiesel perlu dilakukan. Untuk itu, penetapan nilai 
kalor CPO menjadi penting. 
 
Bauran EBT dalam Renstra KESDM yang tidak tercapai juga diikuti 
oleh bauran gas bumi, yang mencerminkan terhambatnya 
pembangunan infrastruktur gas bumi domestik, sehingga volume 
ekspor gas bumi masih tinggi. Terbatasnya infrastruktur gas bumi 
membuat Indonesia mengekspor energi yang harganya murah (gas 
bumi dan batubara) dan mengimpor energi yang harganya tinggi 
(BBM) hanya karena menganggap energi sebagai komoditi dan 
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belum dijadikan sebagai modal pembangunan nasional. Hal ini juga 
berarti bahwa Indonesia ‘menyubsidi’ negara pengimpor yang nota 
bene umumnya sebagai negara maju dan ‘membiarkan’ 
masyarakatnya menggunakan energi yang mahal (BBM). Oleh 
karena itu, upaya diversifikasi energi perlu terus dilakukan dengan 
mencari terobosan-terobosan yang ‘smart’.  
 
Satu hal juga penting ditetapkan oleh pengambil kebijakan (KESDM) 
adalah penetapan efisiensi energi terbarukan, khususnya panas 
bumi dan tenaga air. Panas bumi dan tenaga air digunakan sebagai 
bahan bakar pembangkit listrik dan perbedaan asumsi efisiensi 
PLTP dan PLTA menyebabkan perbedaan dalam perhitungan 
konsumsi EBT. Perbedaan efisiensi ini nampak dalam Handbook 
ynag disusun oleh Pusdatin KESDM, Outlook DEN, dan Outlook 
BPPT. Beberapa Perbedaan efisiensi ini harus segera disepakati 
secara nasional agar pengambil keputusan, pemerhati, dan 
pengguna data tidak bias dalam memahami bauran energi. 
Penetapan efisiensi PLTP dan PLTA tersebut berimplikasi terhadap 
program pemenuhan sasaran EBT dalam KEN apakah akan 
dilaksanakan secara besar-besaran atau tidak. Semakin besar 
efisiensi PLTP dan PLTA, maka semakin banyak program EBT yang 
diperlukan agar target KEN dapat tercapai. Sebaliknya, semakin 
rendah efisiensi PLTP da PLTA, maka program EBT tidak perlu 
dilakukan secara besar-besaran karena sasaran KEN ‘dapat dengan 
mudah’ tercapai. 
 

 
Grafik 71.Perbedaan Efisiensi Energi Menurut Beberapa 
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Tabel 12. Pencapaian Target Suplai Energi dalam Renstra 
KESDM 2013-2014 

 
 
• Sumur produksi minyak bumi yang sudah tua dan eksploitasi 

sumur baru relatif terbatas menyebabkan produksi minyak bumi 
cenderung menurun yang berdampak terhadap penurunan 
ekspor minyak bumi dan peningkatan impor minyak bumi. 

• Peningkatan impor BBM merupakan salah satu faktor pendorong 
negatifnya neraca keuangan yang berimplikasi terhadap 
melemahnya nilai tukar rupiah, sehingga pembangunan kilang 
minyak baru menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda oleh 
pemerintah. 

• Hampir separuh dari produksi gas bumi dijadikan sebagai 
komoditi ekspor panghasil devisa.  

• Produksi batubara melebihi sasaran Renstra KESDM dan 
merupakan 68% terhadap total produksi energi fosil, tetapi hanya 
menyumbang 31% terhadap penerimaan negara dari produksi 
energi, sehingga kebijakan ekspor batubara perlu dilakukan 
secara hati-hati dan atau didukung oleh kebijakan royalti batubara 
yang progressif tatkala harga batubara meningkat pada level 
tertentu. 

• Produksi CBM ‘praktis’ tidak terealisasi dan kegagalan 
perencanaan pemanfaatan CBM untuk kepentingan domestik 
menjadi salah satu faktor sulitnya mencapai bauran EBT dalam 
Kebijakan Energi Nasional (KEN).  
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• HEESI keliru dalam membahas neraca produksi biodiesel karena 
menyamakan volume produksi CPO dengan produksi biodiesel 
yang merupakan hasil transformasi dari kilang biodiesel. 

• Kebijakan ekspor gas bumi dan batubara yang harganya murah 
dan menganggap energi sebagai komoditi bukan sebagai modal 
pembangunan nasional membuat seolah-olah Indonesia 
‘menyubsidi’ negara pengimpor (umumnya negara maju) dan 
‘membiarkan’ masyarakatnya menggunakan energi yang mahal 
(BBM).  

• Efisiensi PLTP dan PLTA perlu ditetapkan dan dilakukan secara 
hati-hati karena berdampak terhadap mudah-tidaknya 
pelaksanaan program EBT agar sasaran KEN dapat tercapai. 

 

5.3. Transformasi Energi 
 
Transformasi energi merupakan proses pengolahan sumber daya 
energi dan sumber energi menjadi energi dalam wujud yang sama, 
dan atau proses konversi sumber daya energi, sumber energi, dan 
energi menjadi energi listrik. Beberapa hal yang dibahas dalam 
Renstra KESDM adalah kapasitas kilang minyak/LNG/LPG, 
kapasitas FSRU, kapasitas pembangkit terbarukan, produksi 
BBM/LNG/LPG/ biodiesel/bioethanol, cadangan strategis, 
pengalihan mitan ke LPG, panjang jaringan distribusi, gardu 
distribusi, DME, rasio elektrifikasi, dan lainnya. 
 
Sasaran kapasitas kilang minyak bumi dalam Renstra KESDM tidak 
tercapai karena penambahan kapasitas kilang minyak hanya 10 
MBCD dari 150 MBCD yang direncanakan. Terbatasnya 
penambahan kapasitas kilang minyak mendorong meningkatnya 
impor BBM. Pembangunan kilang minyak bumi skala besar sudah 
lama ditandai dengan beroperasinya kilang minyak Balongan 
kapasitas 125 MBCD tahun 1994. Sejak itu, tidak ada lagi 
penambahan kapasitas kilang minyak baru karena ditetapkannya 
BBM dengan harga subsidi yang membuat investor enggan 
berinvestasi karena tidak adanya jaminan pembelian produk sesuai 
harga pasar di tengah investasi kilang yang padat modal dan margin 
yang rendah. Hal ini terlihat dari target pangsa subsidi BBM yang 
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kurang dari 1% yang berarti seluruh harga BBM ditetapkan sesuai 
dengan harga pasar, padahal pada tahun 2013 dan 2014 subsidi 
BBM masih diberikan untuk bensin dan minyak solar untuk 
transportasi darat, nelayan, koperasi, rumah sakit, dan kapal ikan 
dengan DWT tertentu, serta minyak tanah untuk memasak di rumah 
tangga. Kondisi ini membuat pangsa konsumsi BBM subsidi masih 
sekitar 65% terhadap totak konsumsi BBM. Terbatasnya 
penambahan kapasitas kilang membuat target produksi BBM yang 
ditetapkan dalam Renstra KESDM juga tidak tercapai. Produk BBM 
ditampung di depot di stok pemasaran dan niaga, stok pengolahan, 
daily of take. Data pembangunan infrastruktur BBM tidak tersedia, 
sedangkan kemampuan atau cadangan operasional Pertamina 
tahun 2013 dan 2014 rata-rata 15 hari, lebih rendah dari rencana 
Renstra KESDM. Peningkatan cadangan operasional perlu didorong 
karena akan meningkatkan ketahanan energi nasional tetapi 
memerlukan dukungan pendanaan karena peningkatan 1 hari 
cadangan operasional membutuhkan investasi sekitar 1,4 triliun 
rupiah[BPMIGAS,2015].  
 
Realisasi kapasitas kilang LNG tidak berbeda jauh dengan target 
Renstra KESDM, namun realisasi produksi LNG hanya 82% pada 
tahun 2013 dan menurun menjadi 79% pada tahun 2014 yang 
disebabkan oleh berhentinya beberapa train LNG Bontang dan LNG 
Arun. Renstra KESDM juga sudah mengintrodusir pembangunan 
FSRU yang realisasinya pada tahun 2013 lebih besar dari rencana 
Renstra KESDM dan lebih rendah pada tahun 2014 sebagai akibat 
dari pembangunan FSRU di Lampung hanya berkapasitas 267 
MMCFD dari rencana 400 MMCFD. Dalam Renstra KESDM terdapat 
sasaran yang ambisius karena target pemanfaatan gas bumi untuk 
keperluan domestik mencapai 94% pada tahun 2013 dan meningkat 
menjadi 96% pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa seluruh 
produksi LNG akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan gas 
domestik, namun karena pembangunan FSRU terbatas maka target 
tersebut tidak tercapai. Untuk mencapai target tersebut diperlukan 
pembangunan sekitar 8 unit FSRU kapasitas @ 400 MMCFD dan 
pembangunan infrastruktur pipa transmisi dan distribusi gas bumi 
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untuk menyalurkan gas dari FSRU ke konsumen. Rencana 
pembangunan pipa gas juga direncanakan dalam Renstra KESDM 
dimana realisasi pembangunan pipa gas tahun 2014 melebihi target 
yang ditetapkan dan kondisi ini mestinya juga berlangsung pada 
tahun 2013 (sayang data tidak berhasil diperoleh). Selain itu, 
Renstra KESDM juga menetapkan sasaran penyambungan jaringan 
gas bumi (jargas) untuk rumah tangga guna mengurangi 
ketergantungan akan minyak tanah bersubsidi dan saat ini untuk 
mengurangi konsumsi LPG bersubsidi. Program ini berjalan melebihi 
target yang direncanakan karena sepenuhnya dibawa kendali 
KESDM. 
 
Renstra KESDM juga mengatur tentang kapasitas kilang LPG, 
produksi LPG, kemampuan penyimpanan LPG dan pengalihan 
minyak tanah ke LPG. Realisasi kapasitas kilang LPG dan produksi 
LPG melebihi target yang ditetapkan karena inverstor kilang LPG 
yakin bahwa produksi LPG akan diserap oleh konsumen karena 
didukung oleh adanya program pemerintah untuk menkonversi 
penggunaan minyak tanah untuk memasak di rumah tangga dengan 
LPG, apalagi realisasi konversi minyak tanah ke LPG melebihi target 
yang ditetapkan dalam Renstra KESDM. 
 
Pembangunan kapasitas pembangkit listrik dalam Renstra KESDM 
juga ditetapkan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik tahun 
2014 hanya sekitar separuh dari target yang ada (5.059 MW). Hal ini 
terjadi karena terhambatnya pembangunan PLTU batubara sebagai 
akibat dari kendala investasi, perizinan, pembebasan lahan, 
ketersediaan SDM dan peralatan pendukung, serta faktor lainnya. 
Dalam Renstra KESDM ditetapkan rencana penambahan kapasitas 
pembangkit listrik menggunakan bahan bakar energi terbarukan 
(panas bumi, mini/mikro hidro, tenaga surya, tenaga angin, dan 
tenaga biomasa. Hanya penambahan kapasitas PLTP dan PLTB 
yang tidak dapat mencapai target karena berbagai faktor dan yang 
paling dominan disebabkan oleh keekonomian pembangkit. 
Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan distribusi dan 
gardu distribusi melampaui target yang ditetapkan yang berdampak 
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terhadap percepatan pencapaian rasio elektrifikasi listrik nasional. 
Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 40 juta penduduk atau 
sekitar 10 juta rumah tangga yang belum memperoleh penerangan 
listrik. 
 
Renstra KESDM juga mendorong pemanfaatan biofuel (biodiesel 
dan bioethanol) dan Desa Mandiri Energi (DME). Kecuali 
pemanfaatan biodiesel, pemanfaatan bioethanol dan DME 
merupakan 2 program gagal lainnya yang direncanakan oleh 
KESDM sebagai akibat dari lemahnya koordinasi lintas sektor tatkala 
program tersebut ditetapkan. Produksi bioethanol dapat dihasilkan 
dari proses pembuatan gula dengan bahan baku tebu yang 
menghasilkan molases. Pemanfaatan molases beragam misalnya 
dijadikan alkohol berkadar tinggi, bahan penyedap masakan (MSG, 
monosodium glutamat), energi, bahan kosmetik, dan lainnya. 
Luasnya pemanfaatan molases membuat pemanfaatannya sebagai 
sumber energi tidak kompetitif karena harganya yang lebih murah. 
Demikian halnya dengan sasaran untuk mewujudkan 50 DME praktis 
tidak berjalan karena tidak semua wewenang pembentukan DME 
berada dalam kewenangan KESDM, sehingga jika koordinasi listas 
sektor tidak dijalin sejak awal maka sulit untuk mengharapkan 
program ini dapat terealisasi. 
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Tabel 13. Pencapaian Target Transformasi Energi dalam 
Renstra KESDM 2013-2014 

 
 

5.4. Kebijakan Energi 
 
Renstra KESDM 2010-2014 juga menargetkan sasaran penetapan 
regulasi efisiensi energi, regulasi label hemat energi, regulasi EBT, 
sasaran mitigasi GRK, dan penyusunan RUED. Penetapan sasaran 
regulasi, mitigasi GRK, dan penyusunan RUED menjadi patokan 
direktorat jenderal di lingkungan KESDM untuk merealisasikannya. 
Selama tahun 2013 dan 2014, penetapan regulasi tentang efisiensi 
energi tidak dapat direalisasikan disebabkan terutama oleh belum 
ditetapkannya regulasi tentang RUEN (Rencana Umum Energi 
Nasional). Sesuai PP 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi 
disebutkan bahwa Pemerintah wajib menetapkan Rencana Induk 
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Konservasi Energi (RIKEN) berdasarkan RUEN, sedangkan RUEN 
ditetapkan setelah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun 
oleh Dewan Energi Nasional (DEN) disepakati dan dituangkan dalam 
bentuk regulasi. Anggota DEN yang terdiri dari unsur pemerintah 
dan pemangku kepentingan ditetapkan pada akhir 2009 dan 
idealnya dokumen KEN sudah dapat diselesaikan setahun atau 2 
tahun dari masa kerja 5 tahun anggota DEN. Namun, penetapan 
KEN baru terlaksana pada periode kedua berdirinya DEN dengan 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014. 
Berdasarkan KEN tersebut akan disusun RUEN yang diharapkan 
baru akan ditetapkan pada akhir tahun 2015, sehingga dokumen 
RIKEN yang mengacu ke RUEN dapat diselesaikan. Dengan 
penetapan RIKEN akan menyusul regulasi-regulasi sektoral untuk 
mencapai sasaran RIKEN tersebut. Keterlambatan penetapan 
regulasi RUEN yang dijadikan dasar dalam penyusunan RUED 
menyebabkan seluruh provinsi di Indonesia sama sekali tidak dapat 
menyusun RUED. 
 
Label tanda hemat energi yang secara tidak langsung merupakan 
regulasi efisiensi energi tetapi dipisahkan dalam pembahasan ini 
merupakan tuntutan agar terdapat petunjuk bagi konsumen, 
khususnya konsumen penggunan peralatan listrik rumah tangga, 
dalam memilih peralatan mana yang lebih efisien sesuai dengan 
kemampuannya. Regulasi pembubuhan label tanda hemat energi 
pertama kali ditetapkan tahun 2011 dengan keluarnya Permen 
ESDM 06/2011 tentang pembubuhan label tanda hemat energi untuk 
lampu swaballast, yang kemudian direvisi dengan ditetapkannya 
Permen ESDM 18/2014. Permen ESDM 06/2011 merupakan 
permen pertama sehingga menjadi pelajaran bagi pemerintah dan 
stakeholder terkait dalam mewujudkan marwah yang terdapat dalam 
permen tersebut, sehingga perlu disempurnakan. 
 
Berbeda dengan pencapaian sasaran regulasi efisiensi energi dan 
regulasi label tanda henat energi, penetapan regulasi energi baru 
dan terbarukan cukup progressif dilakukan oleh KESDM karena 
semakin mahalnya harga energi fosil, sulitnya menjangkau daerah 
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remote dengan energi fosil padahal sumber daya energi terbarukan 
tersedia setempat, adanya target penurunan emisi gas rumah kaca 
(GRK), dan adanya/ditetapkannya target bauran energi baru dan 
terbarukan yang cukup tinggi dalam KEN. Selama tahun 2013 
ditetapkan 2 regulasi EBT, yaitu tentang harga jual PLTS dan PLTSa 
(sampah kota). Kedua regulasi ini mengatur berapa harga jual listrik 
yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut pada titik serah tertentu 
(jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan rendah) yang 
harus dibeli oleh PT PLN (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku. 
Selanjutnya, ditetapkan 5 regulasi terkait dengan EBT pada tahun 
2014 mencakup PLTA (3 regulasi), PLTP, dan PLTBio, melebihi 
target yang ditentukan dalam Renstra KESDM. 
 
Indonesia sebagai negara kepulauan akan menerima dampak yang 
paling besar atas perubahan iklim yang terjadi. Untuk itu, Presiden 
berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 26% 
dengan usaha sendiri atau sebesar 41% dengan bantuan 
internasional pada pertemuan G-20 di Stockholom tahun 2009. 
Komitmen ini ditindaklanjuti dengan penetapan Perpres 61/2011 
tentang RAN-GRK dimana KESDM mendapat tugas untuk 
menurunkan emisi GRK sebanyak 38 juta ton CO2e (dengan usaha 
sendiri) atau bertambah 1 juta ton CO2e dengan biaya sendiri. Untuk 
itu, KESDM menetapkan sasaran (%) penurunan emisi GRK dalam 
Renstra KESDM namun sasaran tersebut masih belum tercapai 
karena sasaran tersebut merupakan sasaran total, baik yang 
dilakukan dengan biaya APBN, swasta, dan Badan Usaha, atau 
termasuk yang dibiayai secara internasional. Dengan demikian, 
diperlukan pemisahan berbagai kegiatan mitigasi secara jelas agar 
dapat dibedakan seberapa besar konstribusi KESDM yang 
menggunakan biaya APBN dalam pencapaian mitigasi GRK sektor 
energi. Kegiatan mitigasi GRK diluar pembiayaan APBN hendaknya 
dilaporkan oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan ke KESDM. 
Untuk itu diperlukan mekanisme sistem pelaporan mitigasi GRK dan 
untuk mendukung itu diperlukan perubahan Perpres 61/2011 dengan 
mewajibkan Badan Usaha untuk melakukan perhitungan emisi GRK 
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dan menyampaikan laporannya ke KESDM sebagai koordinator 
bidang energi. 
 

Tabel 14. Pencapaian Target Kebijakan Energi dalam Renstra 
KESDM 2010-2014 

 
 
• Target penyusunan regulasi efisiensi energi tidak dapat 

direalisasikan terutama disebabkan oleh belum ditetapkannya 
regulasi tentang RUEN yang akan menjadi acuan dalam 
penyusunan RIKEN. 

• Target penyusunan regulasi label tanda hemat energi hanya 
terwujud 50% pada tahun 2014 itupun merupakan revisi regulasi 
label tanda hemat energi lampu swaballast guna memperbaiki 
kelemahan dari regulasi sebelumnya. 

• Target penyusunan regulasi EBT tercapai bahkan melampaui 
sasaran pada tahun 2014 karena semakin mahalnya harga energi 
fosil, sulitnya menjangkau daerah remote dengan energi fosil 
padahal sumber daya energi terbarukan tersedia setempat, 
adanya target penurunan GRK, dan adanya/ditetapkannya target 
bauran energi baru dan terbarukan yang cukup tinggi dalam KEN. 

• Target pencapaian penurunan emisi GRK (%) tidak tercapai 
karena KESDM hanya melaporkan aksi mitigasi yang tertuang 
dalam Perpres 61/2011 atas biaya APBN, padahal banyak aksi 
mitigasi GRK atas biaya Badan Usaha dan APBD diluar 
kewenangan KESDM. 

• Perpres 61/2011 perlu direvisi diantaranya dengan mewajibkan 
Badan Usaha untuk melakukan perhitungan emisi GRK dan 
menyampaikan laporannya ke KESDM. 
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5.5. Konsumsi Energi Final 
 
Konsumsi energi final tidak diatur dalam Renstra KESDM 2010-2014 
karena sifatnya multi sektor meskipun setiap tahun Pusdatin KESDM 
menyusun Handbook of Energy and Economic Statistics of 
Indonesia (HEESI). Realisasi konsumsi energi final dan non energy 
use (NEU) sangat dipengaruhi oleh harga energi, kondisi ekonomi 
nasional dan global, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Proyeksi kebutuhan energi per sektor dan jenis 
diambil dari Outlook Pusdatin 2014 yang disusun dengan tahun 
dasar 2012 dengan mempertimbangkan Skenario KEN, sedangkan 
realisasi konsumsi energi final per sektor dan jenis merupakan hasil 
HEESI Pusdatin. Dari kedua sumber tersebut menghasilkan realisasi 
konsumsi energi final sektor industri/transportasi/rumah tangga serta 
NEU tahun 2013 lebih tinggi dari proyeksi yang disusun dalam 
Outlook Pusdatin, sedangkan pada tahun 2014 hanya konsumsi 
energi final sektor transportasi yang melampaui proyeksi Outlook 
Pusdatin. 
 
Jenis energi final yang dikonsumsi melebihi proyeksi Outlook 
Pusdatin 2014 mencakup bensin, minyak tanah, minyak solar, 
batubara, biomasa, dan LPG/gas bumi khusus tahun 2013. 
Perbedaan konsumsi energi final tersebut (sektor dan jenis) sangat 
tergantung atas asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dan sektoral 
serta perkiraan jumlah penduduk. Total perbedaan antara realisasi 
(HEESI) dan proyeksi kebutuhan energi (Outlook Pusdatin) 
bervariasi antara +6% pada tahun 2013 dan -1% pada tahun 2014. 
Berdasarkan pengalaman dalam membuat proyeksi kebutuhan 
energi yang menghasilkan perbedaan antara realisasi dan proyeksi 
dibawah 7% menggambarkan hasil proyeksi yang baik. 
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Tabel 15. Pencapaian Target Konsumsi Energi dalam Renstra 
KESDM 2010-2014 

 
 

 
Grafik 72. Realisasi Konsumsi Energi Final dan Non Energy Use  

terhadap Outlook Energi Pusdatin 2014 

5.6. Pencapaian Target Renstra 2010-2014 
 
Perbedaan antara realisasi yang termuat dalam HEESI dengan 
target yang termuat dalam Renstra KESDM 2010-2014 cukup variatif 
antara sesama kelompok (ekonomi, suplai, transformasi, dan 
kebijakan) dan perlu dilakukan perhitungan untuk memperoleh satu 
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nilai dari masing-masing kelompok yang dianalisis. Perhitungan 
pencapaian target Renstra KESDM 2010-2014 dilakukan secara 
weighted average dengan mengalikan antara pangsa pencapaian 
dengan target Renstra dari masing-masing aktivitas dibagi dengan 
total target. 
 
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target 
Renstra KESDM berbeda antara tahun dan sektor. Target Renstra 
yang tercapai adalah sektor ekonomi (penerimaan negara, subsidi, 
investasi) tahun 2013 dan sektor transformasi tahun 2014, 
selebihnya tidak mencapai target Renstra KESDM. Realisasi 
pencapaian target Renstra tertinggi adalah sektor transformasi dan 
terendah adalah pembuatan kebijakan (regulasi). Secara total, 
realisasi pelaksanaan kegiatan KESDM pada tahun 2013 mencapai 
93% dan meningkat menjadi 103% pada tahun 2014. 
 

 
Grafik 73. Pencapaian Taget Renstra KESDM 2013 dan 2014 
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BAB VI 

POTENSI PEMANFAATAN ENERGI        
TAHUN 2015 

 
 
Review realisasi pembangunan sektor energi tahun berjalan (2015) 
dilakukan terhadap target yang dicanangkan dalam Renstra KESDM 
2015-2019 ataupun target yang tertuang dalam Rencana Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal ini dilakukan untuk 
memberikan gambaran sejauh mana target tersebut dapat tercapai. 
Pembahasan realisasi pembangunan sektor energi tahun 2015 
terhadap Renstra KESDM 2015-2019 relatif terbatas karena 
informasinya belum terstatistik dengan baik. Adapun realisasi 
pembangunan ketenagalistrikan dalam RUPTL dipantau secara ketat 
oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) KESDM, sehingga 
dapat dianalisis sejauh mana RUPTL dapat tercapai. Dalam hal ini, 
realisasi pembangunan ketenagalistrikan sampai dengan bulan 
Agustus 2015. 
 

5.1. Energi Fosil 
 
Produksi rata-rata minyak bumi Indonesia untuk periode Januari 
2015 - September 2015 mencapai 783 MBPOD[skkmigas-1, 2015], 
sedangkan rata-rata produksi minyak bumi periode Januari – Juni 
2015 mencapai 780 MBPOD, masih lebih rendah dari target Renstra 
KESDM 2015 – 2019 tahun 2015 adalah sebesar 825 MBPOD. Jika 
rencana pengoperasian penuh lapangan Banyu Urip Blok Cepu 
berjalan sesuai rencana (November 2015), maka produksi migas 
domestik akan bertambah dan sasaran strategis penyediaan minyak 
bumi tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai.  
 
Sementara itu, tiga proyek migas, yaitu Pelikan dan Blok Natuna A 
dengan operator Premier Oil Natuna Sea B.V, Bukit Tua, dan Blok 
Ketapang dengan operator Petronas Carigali Ltd., Senoro Gas, Blok 
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Senoro-Toili yang dioperatori JOB Pertamina-Medco E&P Tomori 
mulai berproduksi pada semester pertama 2015[SKKMIGASI-2, 2015] yang 
menyebabkan produksi gas bumi domestik rata-rata sampai 
September 2015 mencapai 1.437 MBOPED (diolah dari skkmigas 
2015). Angka produksi gas ini sudah melebihi target Renstra 
KESDM tahun 2015 yang hanya sebesar 1.221 MBOEPD. Target 
Rensta tahun 2015 sangat pesimis, terlebih lagi dengan melihat data 
realisasi produksi gas tahun 2014 sebesar 1.455 ribu BOEPD. 
Adapun produksi gas bumi selama Semester I 2015 sudah mencapai 
7.982 MMSCFD, sedangkan target produksi gas bumi tahun 2015 
sebesar 6.838 MMSCFD. 
 
Pengoperasian penuh (full scale) Blok Cepu, lapangan minyak Bukit 
Tua, dan Senoro Gas tersebut merupakan bagian dari proyek 
strategis migas yang ditargetkan untuk selesai di tahun 2015. Selain 
itu, lapangan minyak Ande-ande Lumut, lapangan gas Kepodang, 
Blok Sengkang, dan LNG plant Donggi Senoro-Matindok juga masuk 
dalam target ini. Petronas Carigali Muriah Ltd mengumumkan bahwa 
Lapangan Kepodang Blok Muriah telah mulai berproduksi akhir 
Agustus 2015 sebesar 56 MMSCFD[Katadata-2, 2015]. Sementara LNG 
plant Donggi Senoro sudah resmi beroperasi sejak Juni 2015 
dengan kapasitas 2 juta ton per tahun[PT Donggi Senoro LNG, 2015]. Proyek 
LNG lainnya (modular LNG) berlokasi di Sengkang milik Energy 
World Corporation Ltd. (EWC) dengan kapasitas 0,5 MTPA (dari 
potensi 2 MTPA) diperkirakan akan mulai beroperasi pertengahan 
tahun 2016[EWC, 2015]. Keterlambatan dalam proyek yang semula 
dijadwalkan selesai tahun 2015 akibat keterlambatan alokasi gas. 
Hal yang sama juga berlaku pada lapangan Ande-ande Lumut. 
Santos Indonesia memperkirakan lapangan Ande-ande Lumut baru 
akan beroperasi tahun 2018[Antarasumbar, 2015]. Pengembangan 
lapangan Ande-ande Lumut dalam tahap prekualifikasi untuk 
wellhead platform dan FPSO (Floating Production, Storage and 
Offloading).  
 
Cadangan terbukti dan potensial minyak bumi dalam Renstra 
KESDM 2015-2019 tahun 2915 mencapai 6.920 MMSTB, 
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sedangkan realisasi mencapai 6.585 MMSTB, sehingga harus ada 
penemuan cadangan minyak bumi baru sebesar 335 MMSTB atau 
hampir tiga kali penemuan tahun 2014 (130 MMSTB). Cadangan 
terbukti dan potensial gas bumi dalam Renstra KESDM 2015-2019 
mencapai 147 TCF, sedangkan realisasi mencapai 146,33 TCF, 
sehingga harus ada penemuan cadangan gas bumi baru sebesar 
0,67 TCF. Sebagai perbandingan, penemuan cadangan gas bumi 
tahun 2014 mencapai 2,03 TCF[Pusdatin,2015]. 
 

 
Grafik 74. Rencana dan Realisasi Produksi Minyak dan Gas 

Bumi 2015  
 
Target produksi batubara tahun 2015 dalam Renstra KESDM 2015-
2019 mencapai 425 juta ton, sedangkan realisasi produksi batubara 
sesuai Ditjen Minerba ESDM semester I mencapai 201 juta ton dan 
meningkat menjadi 400,9 juta ton atau 94,3% target Renstra sampai 
dengan bulan Oktober 2015. Realisasi rata-rata produksi perbulan 
mencapai 42,5 juta ton, sehingga produksi batubara pada tahun 
2015 diperkirakan akan melampaui target yang ditetapkan dalam 
Renstra. Realisasi ekspor batubara pada semester I tahun 2015 
mencapai 162 juta ton dari rencana 286 juta ton pada tahun 2015, 
sehingga target ekspor batubara tahun 2015 diperkirakan akan 
tercapai. Sebaliknya, realisasi konsumsi batubara domestik selama 
semester I tahun 2015 baru mencapai 39 juta ton dari total rencana 
konsumsi batubara tahun 2015 sebesar 102 juta ton. Hal ini 
disebabkan karena lambatnya pengoperasian PLTU batubara 
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sebagai akibat dari berbagai faktor yang menghambat pembangunan 
PLTU sebagaimana akan dibahas pada sistem ketenagalistrikan 
(sub bab 5.3) 
 

 
Grafik 75. Rencana dan Realisasi Produksi, Ekspor, dan Impor 

Batubara 2015  
 
 
5.2. Energi Terbarukan 
 
Produksi biofuel tahun 2015 dalam Renstra KESDM direncanakan 
sebesar 4,07 juta KL yang terdiri atas biodiesel sebanyak 3,91 juta 
KL dan bioethanol sebanyak 0,16 juta KL. Namun realisasi 
penyaluran biofuel masih sangat rendah. Hingga bulan Agustus 
2015, Pertamina mencatat bahwa realisasi biodiesel baru mencapai 
0,97 juta KL dan tidak ada realisasi bioethanol[Katadata-1, 2015]. 
Rendahnya konsumsi biodiesel karena minimnya pasokan bahan 
baku campuran biodiesel, Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang 
merupakan produk turunan minyak sawit akibat harga beli yang 
terlalu murah. Harga FAME jauh lebih mahal dari harga solar namun 
Pertamina hanya mau membeli sesuai dengan formula harga 
biodiesel tahun 2014, yakni 103,48 persen dari harga MOPS Gasoil 
dengan kadar sulfur 0,25 persen, yang dianggap pemasok FAME 
terlalu murah. Disisi lain, realisasi bioethanol sampai saat ini masih 
nol. Hal ini diakibatkan kesulitan pengadaan lahan untuk bahan baku 
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serta harga yang kalah bersaing dengan industri pangan sehingga 
petani lebih tertarik untuk menjual bahan baku (tebu) untuk makanan 
dibanding untuk bioethanol. Selain masalah bahan baku, kadar 
campuran biodiesel yang digunakan di sektor transportasi saat ini 
juga masih rendah yaitu 7,5% lebih kecil dari target 10% Permen 
ESDM No. 20/2014 yang menjadi acuan Renstra. Realisasi 
kebutuhan biodiesel di Industri dan sektor pembangkit juga masih 
sangat kecil karena kekhawatiran atas kompabilitas mesin terhadap 
bahan bakar nabati. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 12/2015 
sebagai pengganti Permen ESDM No. 20/2014 yang dijadwalkan 
berlaku per April 2015, dengan target campuran biofuel di semua 
sektor menjadi 15% kecuali untuk sektor pembangkit sebesar 25%, 
baru akan dilaksanakan pada 1 November 2015.  
 
5.3. Sistem Ketenagalistrikan 
 
Pembangunan sistem ketenagalistrikan dipantau secara ketat oleh 
DJK KESDM karena keterlambatannnya dapat berdampak terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana penambahan kapasitas 
pembangkit listrik dalam RUPTL tahun 2015 sebesar 3.773 MW, 
sedangkan realisasi penambahan kapasitas pembangkit listrik s.d. 
Agustus 2015 hanya 29% atau 1.085 MW dari target RUPTL. Jumlah 
gardu transmisi yang sudah dibangun s.d. Agustus 2015 baru 
mencapai 6% (701 kms) dari 11.860 kms yang ditargetkan dalam 
RUPTL 2015-2024. 
 
Target penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan 
bervariasi antara jenis pembangkit EBT. Rencana penambahan 
PLTP tahun 2015 sebanyak 30 MW dan seluruhnya sudah 
terealisasi dengan selesainya pembangunan PLTP Kamojang-5 di 
Jawa Barat. Penambahan kapasitas PLTBioenergi dalam RUPTL 
tidak jelas, tetapi Renstra KESDM 2015-2019 menargetkan 
penambahan PLTBioenergi sebanyak 152 MW pada tahun 2015, 
namun realisasi penambahan PLTBioenergi s.d. Agustus 2015 tidak 
terdata karena umumnya dibangun oleh Badan Usaha dan 
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digunakan untuk keperluan sendiri, atau dijual ke PLN kalau terdapat 
kelebihan pruduk listrik.  
 
Kumulatif penambahan kapasitas PLTA dan PLTMH dalam RUPTL 
2015-2024 masing-masing sebanyak 20 MW PLTA di Indonesia 
Timur dan 80 MW PLTM yang tersebar di Jawa-Bali (21 MW), 
Sumatera 11 MW, dan Indonesia Timur (18 MW). Adapun realisasi 
pembangunan PLTA s.d. Agustus 2015 masih nihil, sedangkan 
realisasi pembangunan PLTM mencapai 13,9 MW di wilayah 
Indonesia Timur yang terdiri dari PLTMH Siteba 3 x 2,5 MW, PLTMH 
Tombolo Pao 2 MW, PLTMH Taludaa 3 MW, PLTMH Segara 1 MW, 
dan PLTMH Lokomboro (6,7) 0,4 MW. Menurut Renstra KESDM 
2015-2019, rencana penambahan kapasitas PLTS, PLTB, dan 
PLTHibrid masing-masing sebanyak 5,9 MW PLTS, dan 2,2 MW 
PLTB+PLTHibrid., namun data realisasi pembangunan kedua jenis 
pembangkit tersebut tidak tersedia. 
 
Sasaran rasio elektrifikasi dalam RUPTL 2015-2024 mencapai 
87,7%, sedangkan realisasi rasio elektrifikasi sampai dengan 
Agustus 2015 sudah mencapai 86,6%[Sujatmiko,2015]. Target rasio 
elektrifikasi dalam RUPTL berbeda antar wilayah dengan target rasio 
elektrifikasi Jawa-Bali terbesar dan pulau lainnya terkecil. 
 

 
Grafik 76. Rencana dan Realisasi Rasio Elektrifikasi 2015  

 
Realisasi pembangunan sistem ketenagalistrikan s.d. Agustus 2015 
relatif terbatas disebabkan oleh faktor pengadaan, pendanaan, lahan 
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dan perizinan, energi primer, dan keterlibatan pemerintah daerah. 
Proses  pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk berjalan 
lambat, dan penentuan pemenang berdasarkan penawaran terendah 
bukan kualitas dan nilai yang diperoleh, serta kesulitan pemenuhan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Masalah pendanaan 
menjadi faktor penghambat karena keterbatasan kemampuan 
keuangan PLN dan belum terbitnya aturan direct lending dengan 
jaminan pemerintah. Energi primer juga menjadi kendala karena 
ketidakpastian keamanan pasokan energi primer. Sementara itu, 
masalah lahan dan perizinan timbul karena benturan UU Pengadaan 
Tanah (UU 2/2012) dengan regulasi instansi lain, belum selarasnya 
proses dan aturan di pusat dan daerah, dan banyaknya jumlah izin 
yang harus dipenuhi. Adapun keterlibatan pemerintah daerah 
menjadi penghambat karena keterlibatannya yang sangat tinggi 
dalam Program. Sebagai gambaran di atas nampak bahwa realisasi 
pembangunan transmisi masih minim karena setiap tower yang 
dibangun pada suatu daerah harus mendapat izin pemerintah 
daerah setempat. 
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BAB VII 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 
 
 
Kesimpulan: 
• Penerimaan negara dari energi fosil dan panasbumi hampir 

habis digunakan untuk subsidi energi, sehingga perlu 
pengaturan subsidi yang tepat sasaran. Subsidi listrik 
berdasarkan daya tersambung bukan berdasarkan pendapatan 
masyarakat menyebabkan banyak masyarakat ‘mampu’ 
menggunakan listrik subsidi, sehingga subsidi listrik perlu diubah 
dari ‘daya tersambung’ ke ‘pendapatan masyarakat’. 

• Investasi migas tidak meningkat karena sumberdaya migas 
terletak di daerah remote dan adanya kebijakan pengenaan PBB 
dan PPh bagi usaha eksplorasi migas, perizinan yang berbelit, 
dan kepastian hukum yang redah. 

• Peningkatan impor BBM merupakan salah satu faktor pendorong 
negatifnya neraca keuangan yang berimplikasi terhadap 
melemahnya nilai tukar rupiah 

• Pembangunan kilang minyak skala besar tidak ada lagi sejak 
kilang Balongan diresmikan tahun 1994 karena harga BBM 
disubsidi, tidak adanya jaminan pembelian produk BBM sesuai 
harga pasar, dan investasi kilang adalah padat modal dan 
margin tipis 

• Sumber daya energi masih dijadikan sebagai komoditi ekspor 
panghasil devisa belum sebagai modal pembangunan nasional, 
padahal mengekspor gas bumi sama artinya kita menyubsidi 
negara pengimpor (umumnya negara maju) dan ‘membiarkan’ 
masyarakat menggunakan BBM impor yang harganya jauh lebih 
mahal dari gas bumi. 

• Produksi batubara jauh melampaui kebutuhan domestik. 
• Penggunaan CBM dan bioethanol ‘praktis’ tidak terjadi dan 

kegagalan perencanaan pemanfaatan CBM bioethanol untuk 
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kepentingan domestik menjadi faktor sulitnya mencapai bauran 
EBT tahun 2025 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).  

 
Rekomendasi: 
• Subsidi LPG 3 kg juga dinikmati oleh masyarakat mampu, 

sehingga pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan kartu miskin 
kalau mau membeli LPG 3 kg. 

• Untuk itu, penghapusan PBB dan PPh bagi usaha eksplorasi 
migas, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan kepastian 
hukum bagi usaha migas akan mendorong investasi migas yang 
diharapkan akan mampu meningkatkan produksi migas. 

• Pemanfaatan energi terbarukan dapat meningkatkan biaya 
produksi listrik sistem setempat dan akan meningkatkan subsidi 
listrik, sehingga penetapan regulasi feed-in tariff energi 
terbarukan seyogyanya mempertimbangkan biaya produksi listrik 
sistem setempat. 

• Pembangunan kilang minyak baru menjadi keharusan yang tidak 
bisa ditunda oleh pemerintah dan diperlukan berbagai insentif 
agar pembangunan kilang dapat terwujud.  

• Kebijakan ekspor batubara perlu didukung oleh kebijakan royalti 
batubara yang progressif tatkala harga batubara meningkat pada 
level tertentu. 

• Efisiensi PLTP dan PLTA perlu ditetapkan untuk digunakan 
secara nasional agar perbedaan bauran energi pada tahun dasar 
dapat dihindari, tetapi perlu dilakukan secara hati-hati karena 
berdampak terhadap mudah-tidaknya pelaksanaan program EBT 
dalam memenuhi sasaran KEN. 

• Cadangan operasional BBM adalah rendah (rata-rata 15 hari) dan 
rentan krisis apabila terjadi bencana nasional, sehingga perlu 
ditingkatkan dan memperoleh dukungan pendanaan (peningkatan 
1 hari cadangan operasional membutuhkan investasi sekitar 1,4 
triliun rupiah). 

• Peningkatan pemanfaatan LNG domestik sejalan dengan 
produksi kilang LNG baru dan pengurangan ekspor LNG 
memerlukan pembangunan FSRU pada wilayah tertentu untuk 
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mengsubstitusi pemakaian BBM terutama oleh pembangkit listrik 
dan industri. 

• Peningkatan konsumsi LPG sebagai akibat dari program 
substitusi minyak tanah dengan LPG perlu didukung dengan 
penambahan kilang LPG dan peningkatan program 
pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga.  

• Pemanfaatan bioethanol hanya dapat berjalan apabila disiapkan 
lahan yang dedicated dan pabrik untuk produksi bioethanol.  

• Kegiatan mitigasi GRK KESDM sebaiknya fokus kepada kegiatan 
APBN KESDM dan kegiatan mitigasi GRK Badan Usaha akan 
dilaporkan Badan Usaha, sehingga Perpres 61/2011 perlu direvisi 
diantaranya dengan mewajibkan Badan Usaha untuk melakukan 
perhitungan emisi GRK dan menyampaikan laporannya ke 
KESDM. 

• Penerbitan peraturan presiden tentang pelaksanaan 
pembangunan sistem kelistrikan terkait dengan hal-hal sebagai 
berikut: 
o Pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk: 
o Review atas Peraturan Menteri Perindustrian No.54/2014 

untuk memperkuat penerapan TKDN dalam program 
pembangunan pembangkit listrik 

o Ppenyehatan keuangan PLN mencakup kepastian jumlah 
dan jadwal pemenuhan Penyertaan Modal Negara (PMN), 
penggunaan dividen untuk pendanaan program, dan 
penerapan pola subsidi langsung ke pelanggan tidak 
mampu. 

o Percepatan persetujuan jaminan pemerintah atas direct 
lending. 

o Penguatan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan 
mendapatkan prioritas dalam pengalihan konsesi sumber 
energi primer yang akan berakhir dengan kepemilikan atas 
sebagian blok gas atau konsesi tambang batubara. 

o Kepastian dan konsistensi aturan melalui penegasan 
superioritas atas UU 2/2012 dan turunan regulasinya 
(kehutanan, perhubungan, keuangan Negara), 
penyederhanaan proses dan aturan perizinan pemerintah 
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pusat dan daerah termasuk pengurangan izin-izin 
mendirikan transmisi dan AMDAL. 

o Kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung 
pelaksanaan program kelistrikan dengan mengkoordinasi 
dan memimpin percepatan penyelesaian perizinan dan 
pengadaan lahan yang terkait dengan program kelistrikan. 

o Hasil Analisis dan Evalusi Penyediaan dan Pemanfaatan 
Energi dan Outlook Energy dapat menjadi referensi 
penyusunan Renstra KESDM 
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