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ABSTRAC 

 
Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan  dan demi 
meningkatkan efisiensi pemakaian energi di Indonesia diperlukan kebijakan energi 
terbarukan dan konservasi energi sebagai acuan pengembangan energi terbarukan dan 
konservasi energi di Indonesia untuk  mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
Berdasarkan status pengembangan energi terbarukan  di Indonesia dan  Teknologi 
energi terbarukan  di dunia, maka langkah positif yang perlu diambil dalam 
mengembangkan Teknologi energi terbarukan adalah pola Investasi langsung atau 
dengan kerjasama /Joint Venture dengan Teknologi Asing dengan adaptasi teknologi 
yang cocok dikembangkan di Indonesia, berdasarkan skala prioritas. Perlistrikkan 
Indonesia dengan menggunakan  energi terbaru adalah sebuah alternatip terbaik yakni 
dengan memanfaatkan energi lokal semaksimal mungkin .Peluang untuk merubah 
energi politik adalah  sebuah keharusan ,karena Energiterbarukan adalah energi yang 
ramah lingkungan dan merupakan energi masa depan. Sehubungan dengan hal 
tersebut Pemerintah  Indonesia  harus mengembangkan sebuah energi politik baru . 
Investasi dibidang energi terbarukan adalah sangat mahal, untuk itu penggunaan 
material lokal adalah sebuah keharusan. Dan menciptakan /meningkatkan  kerja sama/ 
penelitian dibidang energi terbarukan. Antara perusahaan swasta dengan pemerintah. 
Subsidi pada Energi terbarukan hanya diprioritaskan pada skala Grid connected ke 
jaringan listrik PLN 
 
 
KATA KUNCI: Energi terbarukan, konservasin energi, teknologi energi terbarukan, dan 
energi politik,subsidi energi dan feet in tariff 

 
 

 
I. LATAR BELAKANG 
 

Energi fosil khususnya Bahan Bakar Minyak , merupakan sumber energi utama 
dan sumber devisa negara. Kenyataan menunjukkan bahwa cadangan energi 
fosil yang dimiliki Indonesia jumlahnya terbatas. Sementara itu, konsumsi energi 

terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan 
penduduk. pada kondisi saat ini, memang  ketergantungan energi fosil terutama 
yang berasal Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar untuk kebutuhan Listrik, 

rumah tangga dan Transportasi, diperlukan kemauan Energi politik untuk 
menekan pertumbuhan kebutuhan BBM dan dalam rangka menghemat 
pemakaian Bahan Bakar Minyak  kedepan usaha penghematan Energi dan 

Diversifikasi  Energi dan pengembanagan energiterbarukan harus cepat 
diimplementasikan. 



 
Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006, tentang kebijakan 

energi Nasional, khususnya  sasaran kebijakan energi Nasional adalah  
terwujudnya energi Primer Mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu dengan 
peranan masing masing  jenis energi terhadap konsumsi energi nasional menjadi 

sebagai beikut: : energi baru dan terbarukan seperti Biomassa, Nuklir,tenaga air, 
tenaga surya dan tenaga angin menjadi 5 % , bahan bakar Nabati menjadi lebih 
dari 5%, panas bumi mejadi lebih dari 5% dan menekan penggunaan minyak 

bumi menjadii kurang dari 20%, semua ini adalah target yang dicanangkan oleh 
kebijakan politik pemerintah kedepan. Dan untuk mencapai taget dan sasaran 
kebijkan politik pemerintah tersebut tentunya sangat dibutuhkan payung energi 

Politik  untuk mengimplementasikannya. 
 
 

II. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI  ENERGI TERBARUKAN DIDUNIA 
 
Perkembangan energi terbarukan di Dunia pada tahun tahun terakhir ini 

mencapai kemajuan yang cukup penting sekali, khususnya di Europa Union, 
pada tahun 2005  investasi dibidang energi terbarukan mencapai $38 billion,  
dan meningkat  $30 billion  pada tahun 2004.  

 
Negara Jerman dan China merupakan  negara terbesar dalam 
menginvestasikan energi terbarukan hingga mencapai $7 billion tiap negara 

kemudian dikukuti oleh  United States, Spain, Japan, and India. Secara garis 
besar dapat diurakan sebagai berikut: : ( Dr. Dörte Fouquet Kuhbier 
Rechtsanwälte,2006) 

 Energi angin mencapai 59 GW 
 Produksi energi Biomas bias mencapai kelipan duakali di beberapa 

negara tersebut 

 Produksi Biodiesel mengalami peningkatan 85% pada produksi tiap tahun 
 Grid-connected solar PV – mengalami peningkatan 55% dari kapasitas  

existing  

 Solar hot water existing capacity  mengalami pertumbuhan  sampai 23 % 
di China  dan hal ini juga tercapai di Europa. 

 

Perkembangan teknologi solar energi di dunia berkembang dengan pesat , 
beberapa Negara di Dunia yang telah mengimplemtasi energi surya dapat dilihat 
pada gambar 2.1 

 
 
 

 
 
 

 
 



Gambar 2.1 
install capacity energi surya di Dunia 
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World market 2006: 
appr. 1.500 MWp 

Spource: Estimation BSW 
on the basis of EPIA data  
 

 
 
 

 
Sedangkan Negara jerman adalah Negara  terbesar dengan tingkat 
pertumbuhan energi Surya terbesar didunia pada tahun 2005,sebagaimana 

dapat dilihat pada gambar 2.2  
 
Teknologi Energi angin pada saat ini sudah mencapai capasitas terbesar yakni 

sampai dengan kapasitas 5 MW, dengan ketinggiah Hub mencapai 120m dan 
mampu memproduksi energi listrik sebesar 17.000.000.KWh tiap tahunnya, pada 
tahun terakhir Negara Jerman, sebagai Produsen turbin Angin terbesar didunia, 

pada menjelang akhir tahun 2006, memulai program untuk menggantikan Turbin 
angin kapasitas 250-500 kW, dengan Kapasitas yang lebih besar yakni 1,5MW-
5MW, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3 tentang perkembangan 

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
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Gambar 2.2 

Instalasi Energi Surya di Negara Jerman 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Program Negara Europa Union, dalam mendukung  implementasi energi 
terbarukan adalah sangat positif  dengan  energi politik  yang sinergi dengan 
dukungan level Parlemen  beberapa poin yang sangat penting dalam 

mengimplemntasikan energi terbarukan adalah: 
1. Target 12% dari konsumsi energi di Eu-15 pada tahun 2010 
2. Program Promosi untuk pengembangan energi terbarukan yang 

dimulai tahun 2000 dengan dukungan penuh Legislative level. 
3. Meningkatkan sharing energi terbarukan untuk energy listrik mencapai 

22% pada tahun 2010 untuk EU-15 (bandingkan tahun2000 hanya 

14%), sedangkan target untuk EU-25 Sharing energi terbaruka 
mencapai 21% 

4. Target Biofuel untuk Diesel Generator dan Transportasi mencapai 

5,75% pada tahun 2010 (bandingkan tahun 2002 hanya 0,6%) 
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Gambar 2.3 
Perkembangan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 
 

III, POTENSI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA 
 
Potensi energi terbarukan seperti: biomassa, panas bumi, energi surya, energi 

air, energi angin, dan energi samudera, sampai saat ini belum banyak 
dimanfaatkan. Hal itu terutama karena harga energi terbarukan belum  kompetitif 
dibandingkan dengan harga energi fosil sebagai akibat belum dikuasainya 

teknologi pengembangan energi terbarukan dan belum dilaksanakannya 
kebijakan harga energi yang mendorong pengembangannya,untuk potensi 
energi terbarukan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini, Potensi Tenaga Air di 

Indonesia  cukup besar yakni 75,67 GW, Potensi  Geothermal  27 GW, 
sedangkan untuk Energi Matahari atau surya sebesar  4,8 kWh/m2/hari, Potensi 
Energi Angin  cukup besar di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 

sebagian Pulau Jawa (Jepara, Baron dll), Nusa Penida dan P. Selayar Sulawesi 
Selatan dengan kecepatan Angin rata rata 3-6 m/sec, pada ketinggian 24 m, 
sedangkan Potensi Biomas 49,81 GW, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 
 

 

 
 
 



 
Tabel 3.1 

Potensi Energi Terbarukan tahun 2003 
 

8 MW4.8 kWh/m2/daySolar 

445 MW49.81 GWBiomass

4200 MW75.67 GWHydro 

807 MW27 GWGeothermal

84 MW500 MWMini/ Micro hydro

INSTALLED CAPACITY  POTENTIAL  ENERGY TYPE

0.6  MW3-6 m/secWind 

POTENSI ENERGI TERBARUKAN TAHUN 2003POTENSI ENERGI TERBARUKAN TAHUN 2003

Sumber :DJLPE 
 

 
Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan  dan 
demi meningkatkan efisiensi pemakaian energi di Indonesia diperlukan kebijakan 

energi terbarukan dan konservasi energi sebagai acuan pengembangan energi 
terbarukan dan konservasi energi di Indonesia untuk  mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan.  

 
IV. STATUS TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA 
 

Energi Panas Bumi 
Status  Energi Panas Bumi 
 

Energi Panas Bumi dapat dimanfaatkan untuk untuk membangkitkan Energi 
listrik, selain itu energi panas Bumi dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, 
peternakan, pemanasan ruangan, industri, pengeringan dan pemandian air 

Panas. 
 
Status Energi Panas Bumi di Indonesia sampai dengan sudah di Instalasi 

sebesar 807MW dari Potensi yang ada. Sampai dengan saat ini masih banyak 
komponen yang masih tergantung pada Produk Import.  
 



Mikrohidro  
Status Energi Mikrohidro di Indonesia 

 
Energi Mikrohidro telah diterapkan di beberapa pulau di Indonesia meliputi Pulau 
Jawa, Bali Sumatra, Sulawesi, Irian Jaya dan sebagian pulau di NTB. Pada 

umumnya Teknologi Mikrohidro sudah terkuasai oleh Perbengkelan  di tingkat 
kecamatan, meskipun pembuatannya sangat sederhana.  Teknologi yang 
dikuasai adalah Kincir air dengan kapasitas dibawah 25 kW. Sedangkan 

teknologi Turbin yang sudah terkuasai adalah jenis Turbin Cross flow. Dengan 
kapasitas dibawah 100 kW. Pemanfaatan  PLTM selama ini ditujukan untuk  
daerah  perdesaan  yang terpencil  dengan kapasitas  terpasang  sampai saat ini 

sekitar 84MW   dari nilai potensi Hidro  di Indonesia. 
 
Surya    

Status Energi Surya di Indonesia  
 
Kapasitas terpasang  sel  surya  sampai  akhir  tahun  1995 sebesar  3. 094, 79 

kWp. Pemanfaatan  sel surya terutama  untuk  penyediaan  listrik  perdesaan  
atau  daerah  terpencil : pompa air , TV , telekomunikasi ,refrigerator , dan klinik 
kesehatan .  

 
Pemanfaatan  sel  surya juga dimanfaatkan untuk Sistem Hybrid dengan 
Terbarukan lainnya atau dengan PLTD. Pada  pemanfaatan  surya  termal  untuk  

pompa  , sterilisasi  ,  pengeringan , dan oven  untuk  memasak  baru  pada  taraf  
penelitian  dan  pengembangan  , sedangkan  untuk  pemanas  air surya  termal  
untuk  perumahan  telah  sampai  pada taraf  komersial  

 
Sebagian Komponen Solar Home System sudah dapat diproduksi didalam 
negeri, namun untuk Modul sebagai komponen utama masih di import dari luar 

negeri. 
 
Angin 

Status Energi Angin di Indonesia 
 
Sampai dengan saat ini Status Energi angin masih dalam tarap percontohan dan 

belum komersial, khusus untuk energi angin Institusi dari Pemerintah yang 
diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan Energi Angin adalah LAPAN. 
Proyek- Proyek Percontohan Energi Angin tersebar di NTT, NTB, Jogjakarta dan 

Jepara. sedangkan Kapasitas terpasang sampai dengan saat ini adalah 500 KW. 
 
Biomassa   

Status  Biomasa di Indonesia 
 
Beberapa lembaga  , baik  pemerintah  maupun  swasta , telah  memanfaatkan  

biomassa  pertanian ,  perkebunan , dan kehutanan , untuk  menghasilkan  arang  
, energi panas ,  mekanik ,  dan listrik  melalui proses pirolisis , gasifikasi , dan  



pembakaran  langsung.  Bahan baku  biomassa  yang dipakai  cukup  bervariasi  
, yaitu kayu , serbuk gergaji ,  sekam padi ,  dan batok  kelapa.  

Sementara  itu , pemanfaatan biogas sebagai sumber energi telah  pula  
dilaksanakan  di berbagai  daerah  di Indonesia  terutama  di lokasi  - lokasi  
yang  memiliki hewan  ternak  cukup  banyak . Sejauh ini  pemanfaatan biogas  

dengan  bahan baku kotoran  ternak  sebagai  sumber  energi  masih terbatas 
untuk memasak dan penerangan  
 

 
Energi Samudra 
Status Energi Samudra 

 
Sampai saat ini  energi dari samudra  di Indonesia belum diteliti secara 
mendalam, padahal dari lokasi Indonesia yang terdiri dari kepulauan mempunyai 

cukup besar  untuk memanfaatkan energi samudra. Beberapa tahun yang lalu 
BPPT telah membuat Pilot Projek OTEC di Pulau bali dengan Kapasitas 100 kW, 
meskipun sudah mempunyai hasil yang cukup baik, namun karena pertimbangan 

Tekno – ekonomis, maka Pilot Proyek ini tidak dilanjutkan.  
Potensi energi Samudra 
Panas Laut 

 
Wilayah Indonesia mempunyai kekayaan Potensi energi Termal sebesar 2,5 x  
1023 Joule dengan efisiensi Konversi Energi panas laut sebesar 3% yang dapat 

menghasilkan Daya sebesar 240.000 MW. Potensi energi panas yang baik 
terletak pada daerah antara 60 - 90  lintang selatan dan  1040  - 109 0   Bujur 
Timur. Pada daerah teresebut kurang lebih 20 Km dari garis pantai mempunyai 

suhu diatas   280 C dan didapatkan perbedaan suhu anatara permukaan laut 
dengan kedalaman laut (1000 m) sebesar   22,80 C  sedangkan perbedaan suhu 
rata-rata tahunan permukaan dan kedalaman lautan ( 650m)  lebih tinggi dari  

200 C.  dengan demikian  Indonesia mempunyai Potensi Energi Panas laut yang 
cukup besar untuk  dijadikan energi alternatip. Hanya disebabkan kendala 
Tekno-ekonomis , maka Explorasi energi panas laut ini belum mendapat 

perhatian, meskipun Pilot Proyek untuk Jenis energi Panas Laut pernah diteliti di 
Indonesia (RIPEBAT, DJLPE dan Data Base Energi Terbarukan, BPPT,1999) 
 

Energi Pasang surut 
 
NegaraIndonesia terdiri dari Pulau-pulau sehingga dimungkinkan potensi energi 

Pasang surut cukup besar. Aliran air laut sebagai akibat pasang  dan surutnya 
air laut dapat digunakan untuk mengerakkan turbin untuk menbangkitkan listrik. 
 

Pemanfaatan Energi Pasang surut ini memerlukan daerah yang cukup luas , 
untuk dapat menampung air laut (reservoir Area). Potensi Energi Pasang surut 
air laut yang lebih besar dari 5 m dapat ditemui di Sebagian besar Pulau 

Sumatra, Sulawesi, NTB, Kalimantan, Irian Jaya dan panatai Pulau 
Jawa.(RIPEBAT, DJLPE dan Data Base Energi,BPPT,1999) 



 
Energi Gelombang. 

 
BPPT dengan kerjasama dengan pihak Jepang  telah mengadakan Penelitian 
Energi Gelombang di Pantai Malimping, Sukabumi, Jawa barat, hasil pengukuran 

awal dengan ketinggian Gelombang 2m , bisa dibangkitkan daya 30 KW per 
panjang Gelombang. Energi gelombang di Indonesia mempunyai prospek yang 
menjajikan dimasa yang akan datang.  

 
V. PRIORITAS TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN  
 

Berdasarkan status pengembangan energi terbarukan  di Indonesia dan  
Teknologi energi terbarukan  di dunia, maka langkah positif yang perlu diambil 
dalam mengembangkan Teknologi energi terbarukan adalah pola Investasi 

langsung atau dengan kerjasama /Joint Venture dengan Teknologi Asing dengan 
adaptasi teknologi yang cocok dikembangkan di Indonesia, berdasarkan skala 
prioritas  

 
Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
Teknologi ini mayoritas sudah dikuasai oleh teanaga Ahli Indonesia baik itu 

konstruksi Sipil, Turbin dan elektriknya, yang menjadi kendala adalah Generator  
Listrik yang mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) belum 
sepenuhnya kita kuasai, sehingga pembenahan dalam investasi dan kerjasama 

dengan pihak Asing adalah diprioritaskan pada pengembangan Generatornya, 
Pengembangan Mikrohidro sangat positip, mengingat potensinya sangat besar, 
untuk teknologi PLTMH ini sebaiknya diprioritaskan untuk kegiatan yang 

produktif di perdesaan dan juga pengembangan Grid Connected 
 
Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

Teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Tenaga Ahli dibidang ini adalah 
pembuatan Modul Surya, padahal berdasarkan pengalaman negeri Cina hal ini 
tidaklah sulit butuh program yang jelas dan komitmen, dan prioritas kedepan 

adalah konsentrasi pada Material Silicon sendiri, untuk menghindarkan 
ketergantungan pada produk Asing, dan baru pada penguasaan pembuatan 
Modul dan  Efisiensinya. 

 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mempunyai posisi yang sangat penting 
di Indonesia kedepan, mengingat negara kita adalah negara kepulauan, hampir 

disemua tempat lokasi Indonesia bisa dikembangkan PLTS, teknologi yang 
cocok adalah Grid Connected dengan Jaringan PT PLN , selain bisa 
mensubstitusi bahan bakar Mintak Diesel, Grid Connected ini  akan sangat 

relevan dikembangkan untk meperbaiki Loses Jaringan, untuk mendukung 
pengembangannya maka dibutuhkan energi politik yang jelas 
 

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga  Angin 



Berdasarkan Infrastruktur yang ada di Indonesia untuk beberapa tahun kedepan 
diprioritaskan pada skala 100 kW -1 MW (kendala Transportasi dan 

Pemeliharaan) dan juga diprioritaskan untuk model Grid connected Island, misal 
di Indonesia bagian Timur (Timor Bagian Barat, Pulau Selayar,dll) Grid 
Connected  dengan PLT Angin akan sangat Cocok juga  untuk mensubstitusi 

Diesel Generator di daerah remote area, dan yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan PLT Angin ini adalah kurangnya data Kecepatan angin di 
beberapa lokasi di Indonesia dan  tinggi pengukuran kecepatan Angin masih 

dibawah 24-30m, kedepan sebaiknya dilaksanakan pengukuran pada ketinggian 
40-50m. 
 

Teknologi Pembangkit Listrik Biomassa 
Teknologi  yang eksis untuk dimplementasikan dari Pembangkit Listrik Biomassa 
ini adalah  Biomassa Power Plant untuk Kelapa Sawit, teknologi nya sudah 

dikuasai, namaun masih juga terganjal pada Generatornya, Perkebunan Kelapa 
sawit sangat menguntungkan bila mengembangkan Teknologi Biomas Power 
Plant  dengan skala 2 MW keatas, selain security Suplaynya terjaga, Teknologi 

ini bisa didesign dengan sistem Grid Connected, baik di tegangan rendah 
maupun tegangan 20 kV, dilain pihak Teknologi Gasifikasi, Biogas dan Biofuel 
adalah sangat dimungkinan kan untuk dikembangkan di Indonesia. Terutama 

Biofuel ini kedepan sangat menjanjikan karena didukung Policy dan 
Peraturannya 
 

Teknologi Pembangkit Listrik Geothermal 
Teknologi ini belum sepenuhnya dikuasai oleh Tenaga Ahli Indonesia, namun 
mempunyai Prospek yang cukup bagus dan menjanjikan dengan dukungan 

penuh dari Undang undang tentang Geothermal, hanya ada beberapa kendala 
dalam pengembangannya sebagaimana kasus di Bedugul Bali, perlu sosialisasi 
lebih intensif 

 
Untuk Teknologi Pembangkit Listrik energi terbarukan lainnya pada kondisi saat 
ini masih belum implementasikan di Indonesia, meskipun ada beberpa teknologi 

yang sudah dicoba namun , dari segi ekonomis, belum dapat diterima, karena 
membutuhkan Investasi yang cukup tinggi dan masih dalam skala penelitian. 
 

VI. ENERGI POLITIK UNTUK ENERGI TERBARUKAN 
 
Perlistrikkan Indonesia dengan menggunakan  energi terbaru adalah sebuah 

alternatip terbaik yakni dengan memanfaatkan energi lokal semaksimal mungkin 
.Peluang untuk merubah energi politik adalah  sebuah keharusan ,karena 
Energiterbarukan adalah energi yang ramah lingkungan dan merupakan energi 

masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah  Indonesia  harus 
mengembangkan sebuah energi politik baru. Titik berat dari energi politik di 
Indonesia terdiri dari : 



- Dibutuhkan komitmen Politik (Pemerintah, DPR, Stack Holder, Perbankan, 
policy dll) untuk mendorong Industri energi terbarukan dan 

Implementasinya di Indonesia  
- Desentrallisasi pembangkit  energi listrik  di Indonesia dengan base 

komponen local dalam mencapai target 5% dari total energi nasional 

- Memperkuat penggunaan energi terbarukan dan menjadikan salah satu 
sumber energi utama terutama di perdesaan 

- Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak  sebagai target kebijakan 

energi sampai dengan 20% 
- Mendorong pemakaian Energi yang effisien/ Hemat energi 
- Membuat konsep energi terbarukan dipedesaan secara terintegrasi 

- Meningkatkan Penelitian dan implemetasi  dibidang energi terbarukan  
- Membangun institusi dibidang  energi terbarukan mulai tingkat  local 

sampai internasional dengan melibatkan penuh peran swasta 

 
Arah Energi Politik  untuk Pengembangan energi  terbarukan  adalah : 

1 Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dan mempercepat 

pengurangan subsidi secara bertahap dari pada BBM. 
2 Membuat Masterplan yang jelas  untuk pengembangan energi terbarukan 

di  beberapa pulau yang potensial di Indonesia 

3 Menghindarkan kerusakan lingkungan dengan penerapan pajak Co2 di 
Indonesia . Dengan pendidikan Lingkungan yang Lestari dan  sehat maka 
problem problem akibat lingkungan dapat dikurangi / dihindarkan. 

4 Sebuah kemungkinan, mendorong pemakaian energi yang efisien/hemat 
energi, dengan penerapan beberapa  tarif  Politik energi, yaitu: 
a. Menaikkan harga/tarif  listrik energi terbarukan minal 2 kali harga tarif 

normal lisrik. 
b. Promosi pemakaian energi yang hemat listrik 

5 Investasi dibidang energi terbarukan adalah sangat mahal, untuk itu 

penggunaan material lokal adalah sebuah keharusan. Dan menciptakan 
/meningkatkan  kerja sama/ penelitian dibidang energi terbarukan. Antara 
perusahaan swasta dengan pemerintah. 

6 Kerjasama pengembangan energi terbarukan dengan perusahaan asing 
dengan menggunakan model joint venture akan mendorong penggunaan 
komponen lokal secara penuh 

7 Mengembangkan dan membangun Institusi adalah sangat penting untuk 
mendukung pengembangan desa yang produktip dengan kata lain untuk 
melaksanakan sistim desentralisasi dibidang energi terbarukan . 

Pengembangan Institusi adalah diarahkan untuk mengorganisir sistim 
Boottom-up dan pemberdayaan Masyarakat. 

8 Subsidi politik energi terbarukan perlu diberikan subsidi dibidang energi 

terbarukan yang tentunya tergantung lokasi, sebagai contoh subsidi untuk 
kawasan timur Indonesia lebih besar dibandingkan tempat lain. Subsidi 
energi terbarukan berdasarkan kapasitas Pembangkit  energi terbarukan 

sampai dengan 15 tahun atau lebih  dan juga harga tarif diberlakukan 
Feet in Tariff 



9 Subsidi pada Energi terbarukan hanya diprioritaskan pada skala Grid 
connected ke jaringan listrik PLN 

10 Subsidi energi terbarukan dibebankan pada Pemerintah atau PT PLN atau 
perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Tenaga Listrik  dengan 
system Sharing dan prosentase 

 
 
 

VII. PENUTUP 
 

Pemberian Subsidi akan sangat membantu dalam pengembangan Energi 

Terbarukan di Indonesia, dan mengurangan penggunaan  BBM secara 
bertahap. Untuk Pengembangan energi terbarukan perlu dukungan energi 
Politik dan Peraturan  dan Perundangan yang mendukung energi Politik 

tersebut. Pengembangan energi Terbarukan didesign berdasarkan 
prioritas dan dikonsentrasikan untuk sistem Grid connected atau Grid 
Island. Tarif Politik energi akan lebih mendorong pemanfaatan dan 

implemnetasi energi terbarukan di Indonesia. 
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