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PENDAHULUAN 
 
Dalam 20 tahun terakhir, krisis iklim menjadi salah satu 
tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh manusia. 
Krisis iklim tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu atau 
beberapa negara, namun harus bisa melibatkan seluruh 
negara di dunia. Hal ini yang menjadi motivasi 
dibentuknya United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) dan UN Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)1. Pada gelaran 
Conference of Parties ke-26 (COP26) yang 
diselenggarakan di Skotlandia pada bulan November 
2021, Indonesia sudah menyampaikan posisinya menuju 
net-zero carbon emission. Indonesia menetapkan tahun 
2060 sebagai target untuk mencapai net-zero carbon 
emission di seluruh sektor2. Indonesia juga akan 
mendapatkan panggung besar di mata dunia dengan 
menjadi tuan rumah dari G20, forum untuk 20 negara 
dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam forum ini, 
transisi energi menjadi salah satu topik penting untuk 
dibahas oleh Energy Transition Working Group yang 
memiliki tugas khusus untuk merancang strategi untuk 
melaksanakan transisi energi, utamanya untuk negara-
negara G20. 
 
Secara nasional, transisi energi sudah dicanangkan dalam 
bentuk kebijakan yang pro-energi baru dan terbarukan. 
Di antaranya pada Peraturan Pemerintah nomor 79 
tahun 2014 tentang rincian strategi transisi energi. Pada 
tahun 2025, Pemerintah menargetkan 23% dari total 
bauran energi Indonesia disuplai oleh energi baru dan 
terbarukan (EBT) sedangkan pada tahun 2050 bauran 
EBT diharapkan mencapai 31%3. Sayangnya, target 
tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut 
laporan Dewan Energi Nasional (DEN) pada tahun 2019, 
total bauran energi dari EBT masih jauh di bawah target4. 
Relatif terhadap negara tetangga, Indonesia tidak cukup 
ambisius dalam menargetkan transisi energi. Dalam satu 
dekade terakhir, Indonesia hanya mampu menambah 
kapasitas EBT sekitar 224 MW per tahun. Kondisi ini jauh 

 

Transisi energi menjadi topik yang saat ini 
diperbincangkan di seluruh dunia akibat 
ancaman krisis iklim yang mendekat. 
Indonesia telah membuat strategi untuk 
melakukan transisi energi yang diterapkan 
dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), 
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan 
Nationally Determined Contribution (NDC) 
yang disampaikan pada COP26. Akan tetapi, 
kondisi di lapangan tidak merefleksikan 
kebijakan yang ada. Indonesia masih jauh 
tertinggal dalam implementasi teknologi-
teknologi EBT dan infrastruktur 
pendukungnya. Oleh karena itu, strategi 
transisi energi yang ada saat ini perlu ditinjau 
ulang agar mampu mencapai target net-zero 
carbon emission di tahun 2060. 

Rekomendasi: 

• Buat kebijakan yang meningkatkan 
investasi, subsidi, dan iklim pasar energi 
energi yang kondusif untuk perkembangan 
pasar energi. 

• Buat strategi konkret untuk net-zero 
carbon emission 2060 dengan berdasarkan 
teknologi yang carbon-neutral, 
perlindungan lingkungan hijau, dan 
penyetaraan akses ke infrastruktur yang 
ramah transportasi publik.  
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di bawah Vietnam yang mampu menambah kapasitas 
EBT hingga 1745 MW per tahun5. Penundaan beberapa 
proyek EBT nasional juga menambah permasalahan 
Indonesia dalam transisi energi. Berdasarkan data dari 
IESR di kuartal 3 2021, kontribusi EBT masih di angka 
11,2% dari total bauran6. 
 
Melihat kondisi ini, Indonesia perlu menyesuaikan 
strategi transisi energi yang sudah terbilang lampau. 
Policy brief ini disusun berdasarkan kondisi terbaru 
Indonesia dan dunia yang telah menjadikan transisi 
energi sebagai topik utama dan khusus dalam rencana 
strategis nasional. Dalam policy brief ini akan 
disampaikan kajian mengenai situasi transisi energi di 
Indonesia saat ini, permasalahan yang spesifik terjadi di 
Indonesia, potensi sumber energi yang mendukung 
transisi energi, dan akhirnya rekomendasi yang 
ditawarkan untuk memperbarui strategi dan 
mempercepat transisi energi di Indonesia. 

MENGKAJI KONDISI TRANSISI ENERGI SAAT 
INI 
 
Salah satu tujuan dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 
79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional 
adalah untuk menentukan target yang akan dijadikan 
acuan oleh seluruh pemangku kepentingan energi di 
Indonesia dalam transisi energi. Pada peraturan 
tersebut, target bauran EBT di Indonesia pada tahun 
2025 dan 2050 telah ditetapkan. Pada tahun 2019, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
juga telah membuat skenario proyeksi energi dalam 
Indonesia Energy Outlook yang mencantumkan tiga 
skenario pertimbangan: Business as Usual (BaU), 
Sustainable Development (PB), dan Low-Carbon (RK). 
Bauran energi primer dalam berbagai skenario tersebut 
adalah sebagai berikut:

 

Tabel 1  Bauran energi primer di berbagai skenario4 

Jenis Energi Primer 
Skenario BaU Skenario PB Skenario RK 

2025 2050 2025 2050 2025 2050 

EBT 21% 29% 23% 32% 36% 58% 

Gas 24% 23% 24% 24% 21% 12% 

Batu Bara 34% 32% 32% 29% 24% 22% 

Minyak Bumi 21% 16% 21% 15% 19% 8% 

 
 
Berdasarkan skenario di atas, target bauran energi yang 
diamanatkan dalam KEN hanya akan tercapai bila 
menggunakan skenario PB dan RK. Kemudian, menuju 
gelaran COP26, Indonesia menyampaikan target terbaru 
yang dibuat dalam Nationally Determined Contribution 
pada tahun 2021. Pada dokumen tersebut, dijelaskan 
bahwa Indonesia menargetkan pengurangan gas rumah 
kaca sebanyak 26% di tahun 2020 dan 41% di tahun 2030; 
membatasi kenaikan temperatur global ke 2℃ pada 
tahun 2015-2019 dan terus menurunkan hingga ke 1.5℃ 
setelah tahun 20192. Setelah gelaran COP26 selesai, 
Kementerian ESDM memberikan rilis yang 
mengejawantahkan rencana tersebut. Dalam rilis 
tersebut disebutkan bahwa: 
 
● Bauran EBT yang didominasi pembangkit listrik 

tenaga surya (PLTS) akan mencapai 23% di tahun 
2025 lalu naik secara bertahap ke 42% (2030), 71% 
(2040), 87% (2050), dan 100% (2060), dan 

● Commercial Operation Date (COD) untuk pembangkit 
listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia di 
tahun 20457 

 
 

Dalam berbagai kesempatan, Kementerian ESDM 
menyampaikan rencana ini ke publik. Namun hingga saat 
ini, masih belum ada aturan dan panduan konkret yang 
dikeluarkan oleh Kementerian terkait menuju net-zero 
carbon emission di tahun 2060. 
 
 

DILEMA TRANSISI ENERGI DAN KEAMANAN 
ENERGI 
 
Pandemi COVID-19 menjadi pengingat untuk seluruh 
negara di dunia mengenai pentingnya keamanan energi. 
Pandemi telah mendisrupsi perilaku masyarakat dunia 
yang akhirnya berdampak pada penurunan kebutuhan 
energi dan emisi karbon. Akan tetapi, penurunan ini 
dianggap tidak permanen. Emisi karbon dan kebutuhan 
energi diprediksi akan naik ketika situasi kembali normal 
di akhir pandemi COVID-19. Di satu sisi, Indonesia 
memerlukan suplai energi yang stabil untuk menyokong 
aktivitas ekonomi. Namun, Indonesia juga harus 
mengejar transisi energi sesuai dengan target nasional. 
Berdasarkan Komite Penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), energi fosil 
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masih menerima bantuan sebesar 8% dari total budget 
paket bantuan. KCP-PEN 2020 juga mendukung energi 
bersih, namun dalam bentuk biodiesel yang mendapat 
bantuan langsung dari pemerintah. Hal ini menunjukkan 
adanya dilema antara transisi energi dan keamanan 
energi melalui bentuk insentif dan investasi yang 
digelontorkan oleh Pemerintah.  
 
 

POTENSI SUMBER ENERGI YANG 
MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI 
INDONESIA 

 
Indonesia kaya akan sumber EBT yang belum dapat 
sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Seluruh jenis 
EBT di Indonesia masih memerlukan dukungan dari 
Pemerintah. Sumber energi yang perlu diperhatikan di 
antaranya adalah pembangkit listrik tenaga solar (PLTS), 
bayu (PLTB), air (PLTA), mikrohidro (PLTMH), panas bumi 
(PLTP), biomassa (PLTBio), dan nuklir (PLTN). 
 
Berdasarkan RUEN, Indonesia memiliki potensi sebesar 
208 GW dari PLTS. Bahkan data menunjukkan bahwa 
potensi PLTS di Indonesia mencapai 3.294 GWp8. Akan 
tetapi, pemanfaatan PLTS masih jauh dari potensi 
tersebut. Per September 2021, data Kementerian ESDM 
menunjukkan pemanfaatan PLTS mencapai 194MW9. 
 
Pembangkit PLTB yang memanfaatkan energi angin juga 
memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Potensi 
PLTB di Indonesia mencapai 60,6 GW, dan baru 
dimanfaatkan sebesar 0,15 GW di tahun 2020. 
Berdasarkan RUEN, Nusa Tenggara Timur memiliki 
potensi tenaga angin yang paling besar di Indonesia yaitu 
sekitar 10,18 GW, disusul oleh Jawa Timur dengan 7,9 
GW, Jawa Barat dengan 7,03 GW, Jawa Tengah dengan 
5,2 GW, dan Sulawesi Selatan dengan 4,19 GW10. 
 
PLTA menjadi sumber energi yang mampu menghasilkan 
daya yang stabil terutama untuk keperluan industri. 
Dengan lebih dari 800 sungai dan potensi pembangkitan 
75 GW listrik11, Indonesia adalah negara dengan potensi 
PLTA terbesar keempat di dunia. Akan tetapi, Indonesia 
hanya akan mampu membangkitkan 34 GW karena 
besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun PLTA. 
Investasi menjadi hambatan untuk pembangunan PLTA. 
Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
(PLTMH) banyak dijadikan alternatif. 
 
Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 
membangkitkan listrik dengan mengambil panas dari 
dalam bumi. Di Indonesia, teridentifikasi sekitar 27 GW 
listrik dapat dimanfaatkan dari PLTP di Indonesia12. PLTP 
merupakan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai 
baseload untuk kebutuhan industri. Saat ini, Indonesia 

perlu untuk meningkatkan kemampuan industri PLTP 
agar mampu bersaing dengan negara lain penghasil 
listrik dari panas bumi seperti Australia dan Selandia 
Baru. 
 
Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBio) 
memanfaatkan material yang berasal dari alam untuk 
diubah menjadi energi. Biomassa dapat dimanfaatkan 
dalam bentuk bahan bakar padat, cair, dan gas. Di 
Indonesia, EBT didominasi oleh pemanfaatan biomassa 
kelapa sawit. Bahkan, pemanfaatan biomassa mampu 
mendorong Indonesia menjadi urutan kedua di tahun 
2018 dalam hal pertumbuhan energi terbarukan13. 
Biomassa menjadi instrumen penting untuk mewujudkan 
transisi energi. Pemerintah Indonesia telah 
merencanakan penggunaan biodiesel B100 dari 20% 
campuran biodiesel. 
 
Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah jenis 
energi yang hingga saat ini belum dimanfaatkan di 
Indonesia padahal PLTN memiliki potensi yang besar. 
PLTN adalah pembangkit dengan densitas energi yang 
tinggi, artinya volume bahan bakar yang kecil dapat 
menghasilkan energi yang besar. PLTN adalah teknologi 
yang banyak bertumpu pada kemampuan sumber daya 
manusianya (human-resource-intensive). Indonesia 
harusnya mampu mengoperasikan PLTN secara mandiri 
banyaknya tenaga ahli nuklir domestik. Dari sisi 
keberlimpahan bahan utama, saat ini terdapat potensi 
9,24 juta ton uranium di seluruh dunia14. 
 
Teknologi hidrogen adalah teknologi pendukung 
pemanfaatan EBT. Hidrogen (H2) dapat dimanfaatkan 
sebagai energy carrier dan storage yang penting untuk 
menjawab tantangan EBT berupa ketergantungan 
terhadap cuaca. Hidrogen dapat dibangkitkan dari 
berbagai sumber energi primer dan dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar, bahan baku industri, dan lain-lain15. 
Tantangan dalam memanfaatkan teknologi hidrogen di 
Indonesia terletak pada ketidakmatangan infrastruktur 
(produksi, penyimpanan, transportasi) dan penggunaan. 
Penting bagi Indonesia untuk menambah investasi di 
teknologi hidrogen agar mampu menyokong aplikasi EBT 
di Indonesia. 
 
 

REKOMENDASI DAN PENUTUP 
Terdapat dua kategori rekomendasi yang akan 
dipaparkan dalam policy brief ini yaitu rekomendasi 
untuk implementasi EBT, serta rekomendasi strategi/aksi 
yang dapat dilakukan menuju net-zero carbon emission, 
sebagai berikut: 
 
1.  Rekomendasi implementasi energi baru dan 

terbarukan: 
- Peningkatan investasi, subsidi, dan Iklim Pasar: 
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Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan 
kompetensi dan menciptakan sektor yang kondusif 
untuk perkembangan pasar energi. Contohnya adalah 
dengan meningkatkan investasi dan subsidi untuk 
EBT, kemudahan beraktivitas untuk pelaku usaha 
baru, dan investasi di bidang penelitian dan 
pengembangan teknologi EBT. 

 
2. Rekomendasi strategi/aksi menuju net-zero carbon 

emission: 
- Peningkatan investasi untuk teknologi carbon capture 

dan offset (Bio-CCUS), utamanya pada Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini dapat dimulai dari 
PLTU yang dioperasikan oleh BUMN. 

- Reforestasi serta restorasi area hijau di kawasan 
urban. Area hijau ini penting untuk menjadi carbon 
sink, tempat bernaung, dan kegiatan rekreasi publik. 

- Penguatan serta penyetaraan akses ke infrastruktur 
yang ramah transportasi publik. Hal ini penting untuk 
mengurangi emisi kendaraan bermotor sebagai 
sumber emisi karbon. 

- Perlindungan lingkungan dan biodiversitas. 
Runtuhnya biodiversitas dapat berakibat buruk 
terhadap rantai suplai pertanian dan 
keberlangsungan manusia. 

- Pengembangan kebijakan yang memberi insentif 
industri rendah karbon dan menerapkan pajak 
karbon untuk sektor manufaktur. 

- Penyederhanaan proses investasi dan birokrasi 
terhadap proyek-proyek EBT. 

- Pengaturan harga antara EBT dan energi 
konvensional di pasar energi untuk menjaga tingkat 
kompetisi EBT dan layanan. 

- Edukasi publik tentang pentingnya transisi dan 
aktivitas carbon offset individual. 

 
Penjabaran rekomendasi secara detail dapat dibaca Buku 
“Indonesian Post-Pandemic Outlook Series: Strategy 
towards Net-Zero Emissions by 2060 from the 
Renewables and Carbon-Neutral Energy Perspective” 
oleh Komisi Energi PPI Dunia. 
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