l<ATA PENGANTAR
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan
l(ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyusun Laporan l(inerja tahun 2018 sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian l(inerja, Pelaporan l(inerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan l<inerja lnstansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan l<inerja Sekretariat jenderal Dewan Energi Nasional juga merupakan
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karenanya Laporan l(inerja Sekretariat jenderal Dewan
Energi Nasional tahun 2018 menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung
pencapaian target dalam Perjanjian l(inerja tahun, kinerja dalam pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, serta kinerja lainnya yang dicapai sepanjang tahun 2018.
Pada tahun 2018, kinerja seluruh unit Eselon I di lingkungan l(ementerian ESDM diharapkan
untuk dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat Sebagai sebuah unit yang
memiliki output berupa rekomendasi, Sekretariatjenderal Dewan Energi Nasional tetap berupaya
melakukan penyesuaian untuk mencapai target kinerja yang diharapkan serta tetap berupaya
untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian l(inerja tahun 2018.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi
bagi penyusunan Laporan l(inerja Sekretariat jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2018,
semoga laporan ini dapat memenuhi harapan para stakeholders serta dapat menjadi um pan balik
guna perbaikan organisasi secara berkelanjutan.
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BABI
PENDAHULUAN
Energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan suatu bangsa.
Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak ... jiwa, peran
penting energi tercermin dari pemanfaatan energi yang cukup tinggi untuk melakukan berbagai
aktivitas baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pemanfaatan energi yang
cukup tinggi dari sektor industri dan transportasi ini masih didominasi oleh energi fosil, dimana
cadangan akan energi fosil dalam negeri kian menipis, oleh karenanya untuk menopang roda
peradaban dalam negeri, Pemerintah Indonesia melakukan imper yang memberikan dampak
cukup berat bagi perekonomian negara.
Disamping tantangan untuk menemukan cadangan bagi pemenuhanan kebutuhan dalam
negeri, terdapat pula tantangan dari sektor lingkungan hidup untuk menjaga dan melestarikan
lingkungan, dimana hal tersebut cukup bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dalam
negeri untuk eksplorasi dan eksploitasi cadangan energi yang bersumber dari fosil.
Untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada dari berbagai sektor terkait
pemanfaatan dan pengelolaan energi, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor
30 tentang Energi mengamanatkan pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN). DEN merupaka
sebuah lembaga yang diketuai oleh Presiden RI memiliki anggota terdiri dari 7 (tujuh) Menteri
yang secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi. penyaluran,
dan pemanfaatan energi serta 8 (delapan) anggota dari Unsur Pemangku l<epentingan. Sesuai
dengan amanat Perpres nomor 26 tahun 2008, DEN memiliki tugas:
a. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah
dengan persetujuan DPR;
b. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
c. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal DEN (Setjen
DEN) yang dipipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, tugas Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional adalah memberikan dukungan teknis dan administratif
kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan l<elompok Kerja. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas tersebut, Setjen DEN menyelenggarakan fungsi:

1. l<oordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional,dan fasilitasi kegiatan l<elompok Kerja:
3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan l<ebijakan Energi Nasional
dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional;
4. Penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan
pengawasan kebijakan energi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan l<etua Harian Dewan Energi Nasional.
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Gambar 1. Jlustrasi Tugas dan Fungsi Setjen DEN

STRUl<TUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Setjen DEN dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Biro Umum;
2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan;
3. Biro Fasilitasi Penanggulangan l<risis dan Pengawasan Energi
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

BIRO UMUM

BIRO FASILITASI KEBIJAKAN
ENERGI DAN PERSIDANGAN

BIRO FASILITASI PENANGGULANGAN
KRISIS DAN PENGAWASAN ENERGI

BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BAGIAN FASILITASI KEBIJAKAN
EN ERG I

BAGIAN FASILITASI
PENANGGULANGAN KRISIS

BAGIAN HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN FASILITASI
RENCANA UMUM ENERGI

BAGIAN FASILITASI
PENGAWASANPELAKSANAAN
KEBIJAKAN ENERGI

BAGIAN
RUMAH TANGGA

BAGIAN HUBUNGAN
KEMASYARAKATAN DAN
PERSIDANGAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

-

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2. Struktur Organisasi Setjen DEN
Setjen DEN memiliki total pegawai sebanyak 96 orang, dan 2orang dipekerjakan di BPH
Migas. Adapun kekuatan pegawai Setjen DEN disampaikan dengan grafik dibawah ini.
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PERMASALAHAN UTAMA
DEN yang dibentuk sejak tahun 2009 hingga saat ini, telah berkinerja dengan baik melalui
penyelesaian dua tugas utama yaitu penyusunan kebijakan energi nasional yang ditetapkan oleh
DPR melalui PP 79 tahun 2014 tentang l(EN serta menetapkan RUEN. Penyelesaian dua tugas
utama tersebut tentunya tidak lepas dari peran Setjen DEN dalam memberikan dukungan teknis
dan administrative kepada DEN. Dengan telah terselesaikan dua tugas utama yang diamanatkan
kepada DEN, bukan berarti pekerjaan DEN telah selesai dan tidak dapat memberikan kontribusi
yang berarti bagi bangsa dan negara, masih ada tugas DEN yang tidak kalah pentingnya yaitu
pengawasan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.
Tugas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor ini di fasilitasi
oleh Setjen DEN lebih kearah pemantauan terhadap capaian target l(EN dan RUEN, dimana hasil
pemantauan tersebut berupa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait guna
penyelesaian permasalahan bidang energi yang bersifat lintas sektor ataupun langkah-langkah
percepatan untuk mencapai target l(EN dan RUEN. Selain berupa hasil pengawasan, Setjen DEN
juga memberikan dukungan melalui kajian-kajian dibidang energi yang hasilnya pun berupa
rekomendasi.
Dengan kondisi output organisasi yang berupa rekomendasi, agak sulit bagi Setjen DEN untuk
mencapai kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena Setjen DEN bergantung
dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sehingga terlihat
penyelesaian permasalahan ataupun langkah-langkah percepatan mencapai target l(EN dan
RU EN yang kemudian dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Disamping dari sisi kinerja yang diharapkan lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,
Setjen DEN juga perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap perubahan lingkungan
strategis yang terjadi. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta
langkah-langkah yang dilakukan sepanjang tahun 2018 dalam rangka mencapai target kinerja
Setjen DEN diuraikan dalam buku Laporan l<inerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
tahun 2018 ini yang disusun sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014.

BAB II
PERENCANAAN l(INERJA

Dalam pelaksanaan RPJMN Ill periode 2015-2019 telah terjadi berbagai macam perubahan
lingkungan strategis, baik itu dalam lingkup l<ementerian ESDM maupun dari lingkup internal
Setjen DEN. Perubahan lingkungan strategis yang terjadi dari lingkup l<ESDM adalah berupa
beberapa kali pergantian Menteri, arah kebijakan dalam capaian kinerja yang dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat serta kebijakan pengelolaan APBN yang diarahkan untuk
pembangunan infrastruktur dibidang energi. Sedangkan dalam lingkup Setjen DEN sendiri yang
terjadi adalah telah terselesaikannya tugas DEN dalam menetapkan RUEN, yang tentunya
mempengaruhi fokus pelaksanaan tugas DEN yang kearah pengawasan pelaksanaan kebijakan
energi yang bersifat lintas sektoral.
Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi tersebut serta sebagai tindak
lanjut hasil reviu SAl<IP Setjen DEN tahun 2017, pada tahun 2018 telah dilakukan
langkah-langkah penyesuaian yang dimulai dari dokumen perencanaan. Upaya yang dilakukan
dalam penyesuaian dokumen perencanaan berupa koordinasi penyusunan revisi Permen 22
tahun 2015 tentang ll(U l(ESDM, BPH Migas, dan Setjen DEN. Selain itu. Setjen DEN juga
melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis Setjen DEN periode 2015-2019 yang berupa
penyesuaian matrik Tujuan, Sasaran Strategis, dan lndikator l(inerja sebagai upaya menyelaraskan
dengan Renstra l(ESDM 2015-2019.
Dari sisi pengelolaan APBN, pagu anggaran Setjen DEN menurun jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan output organisasi Setjen DEN kurang sesuai
dengan arah kebijakan yang ditetapkan berupa pemanfaatan APBN dan kinerja l<ESDM yang
dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dengan segala upaya yang dilaksanakan tersebut terdapat hasil dari penyesuaian dokumen
perencanaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis adalah sebagai berikut.

RENCANA STRATEGIS
Pada tahun 2018 kegiatan pelaksanaan kegiatan rencana strategis Setjen DEN berupa
koordinasi revisi Renstra Setjen DEN periode 2015-2019, kegiatan yang dilaksanakan berupa
rapat dengan Biro Perencanaan l(ESDM serta dalam lingkungan internal Setjen DEN dengan
hasil perubahan matrik Tujuan, Sasaran Strategis, dan lndikator l(inerja.

TU JUAN

SASARAN STRATEGIS

INDll<ATOR KINERJA

Meningkatkan alokasi energi
domestik:
Terwujudnya kualitas
rekomendasi rumusan kebijakan
dan perencanaan energi yang
bersifat lintas sektoral

Tercapainya target bauran
energi dan program RUEN

Evaluasi pencapaian
bauran energi nasional
Evaluasi pencapaian
program RUEN

Terwujudnya gambaran
perencanaan energi ke depan

Tertanggulanginya daerah
krisis dan darurat energi

Mendorong pencapaian target
l<EN dan RUEN serta RUED

Energi Outlook
Indonesia
Tingkat penyelesaian
rumusan
penanggulangan
Tingkat pelaksanaan
identifikasi daerah krisis
dan darurat energi
Tingkat tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
pelaksanaan kebijakan
di bidang energi yang
bersifat lintas sektoral

Tabet 1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan lndikator l<inerja Renstra Setjen DEN 2018

PERJANJ IAN 1(1 N ERJA
Sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian l<inerja,
Pelaporan l<inerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan l(inerja lnstansi Pemerintah, Setjen DEN
menyusun Perjanjian l(inerja (Pl<) antara Menteri ESDM dengan Sekretaris Jenderal DEN pada
tahun 2018. Dimana Pl< tahun 2018 disusun untuk menetapkan target kineja tahunan
berdasarkan Permen ESDM nomor 22 tahun 2015 tentang ll<U dilingkungan l<ESDM, BPH Migas,
dan Setjen DEN.

SASARAN

INDll<ATOR

TARGET

Tercapainya Target Bauran
Energi dan Program Rencana
Umum Energi Nasional

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi

100%

Evaluasi Pencapaian Program RUEN

100%

Terwujudnya Gambaran
Perencanaan Energi ke Depan

Tersusunnya Buku Energi Outlook

Tertanggulanginya Daerah l(risis
dan Darurat Energi

Mendorong Pencapaian Target
l<ebijakan Energi Nasional dan
Rencana Umum Energi
Nasional serta Rencana
Umum Energi Daerah

1 Dokumen

Tingkat Penyelesaian Rumusan
Penanggulangan l(ondisi l<risis
dan Darurat Energi

100%

Tingkat Pelaksanaan ldentifikasi
Daerah Rawan l<risis
dan Darurat Energi

100%

Tingkat Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pelaksanaan l(ebijakan Energi
Yang Bersifat Lintas Sektoral.

100%

Tabet 2. Perjanjian l<inerja 2017

jumlah Anggaran: Rp. 57.116.345.000
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Dewan Energi Nasional.
Dalam rangka pencapaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018, unit Eselon II
dilingkungan Setjen DEN memiliki peranan masing-masing dan sebagai bentuk komitmen para
Pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Setjen DEN menyusun Perjanjian l(inerja tahun
2018 antara Eselon I dengan Eselon II. Adapun peran masing-masing unit Eselon II diilustrasikan
pada tabel dibawah ini, sedangkan Pl< Eselon II tahun 2018 kami sampaikan sebagai lampiran
dalam laporan kinerja tahun 2018 ini.

No
1

2

3

4

Sasaran (PK)
Tercapainya Target Bauran Energi
dan Program Rencana Umum
Energi Nasional

Terwujudnya PerencanaanEnergi
kedepan
TertanggulanginyaDaerah Krisis
dan Darurat Energi

Mendorong PencapaianTarget
KEN dan serta RUED

Program (RKA-K/L)
Dukungan teknis dalam
perancangandan perumusan
l(ebijakan Energi Nasional dan
Penetapan RencanaUmum
Energi Nasional.
PenyelenggaraanHubungan
Kemasyarakatanserta Fasilitasi
Kegiatan Kelompok l(erja
Dukungan teknis dalam rangka
penetapan langkah-langkah
penanggulangankondisi krisis
dan darurat energi. serta
pengawasanpelaksanaan
kebijakandi bidang energi yang
bersifat lintas sektoral

lndikator

Target

Evaluasi Pencapaian
Bauran Energi Nasional

100%

Evaluasi Pencapaian
Program RUEN
Penyusunan Buku
Outlook Energi
Indonesia
Tingkat Penyelesaian
Rumusan
Penanggulanganl(ondisi
Krisis dan Darurat EnerQi
Tingkat Pelaksanaan
ldentifkasi Daerah
Rawan l(risis dan
Darurat EnerQi
Tingkat tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
pelaksanaankebijakandi
bidang energi yang
bersifat lintas sektoral

100%

Biro1

Biro2

Biro3

x

x

x

x

1 dokumen

x
100%

x
100%

x
100%

Tabet 3. Peran Unit Eselon II Dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018

x

BAB Ill
Al<UNTABILITAS l(INERJA

Dalam menilai capaian kinerja organisasi, diperlukan pemantauan dan pengukuran dengan
cara membandingkan target yang ditetapkan pada Pl< tahun 2018 dengan hasil ataupun output
yang ada hingga akhir tahun 2018. Dalam memantau target Pl< 2018, Setjen DEN menggunakan
alat bantu berbasis web www.lakip.den.go.id dimana setiap subbagian di lingkungan Setjen DEN
menginput data capaian kinerja per triwulan yang disertai dengan data dukung capaian tersebut.
Sebagai bentuk pengendalian terhadap kinerja organisasi, data capaian kinerja yang telah diinput
akan diverifikasi ulang oleh subbagian perencanaan, apabila data dukung yang disampaikan tidak
mencerminkan capaian yang dilaporkan maka klaim tersebut akan ditolak, yang kemudian data
capaian triwulanan tersebut dilaporkan kepada pejabat Eselon I.
111.1.

CAPAIAN l<INERJA ORGANISASI
1) Sasaran I. Tercapainya Target Baruan Energi Dan Program RUEN
Sasaran I memiliki dua indikator kinerja, yaitu:
1.
lndikator I. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi
lndikator evaluasi pencapaian bauran energi dimaksudkan untuk mengevaluasi
strategi pencapaian maupun kendala dalam pencapaian target bauran energi yang
ditetapkan di dalam l(EN, sehingga dapat dirumuskan oleh Setjen DEN bersama
dengan DEN untuk dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah berupa
langkah-langkah percepatan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun
capaian atas evaluasi bauran energi nasional adalah sebagai berikut
Jen is

Target Bauran
Energi Tahun
2025

Target Bauran
Energi Tahun 2050

EBT

23%

31%

Minyak Bumi

25%

20%

Gas Bumi

22%

24%

Batu Bara

30%

25%

Listrik/Kapita/T ahun

2.500 kWh

7.000 kWh

Tabet 4. Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2018

Bauran Energi
Tahun 2018

Untuk mendukung capaian indikator I, Setjen DEN melakukan kegiatan perumusan kebijakan
energi fosil melakukan kajian pemanfaatan dimethyl eter (DME), dari pelaksanaan kajian tersebut.
dihasilkan rekomendasi berupa:
Penerbitan regulasi tentang percepatan penyediaan dan pemanfaatan DME sebagai
campuran LPG.
Dalam rangka membuka pasar DME sebagai campuran LPG, pasokan DME untuk
sementara dapat memanfaatkan kelebihan produksi DME dari PT. Bumitangerang Gas
lndustri, diutamakan untuk campuran pasokan LPG non subsidi di wilayah Jabodetabek.
Potensi penghematan devisa dari penurunan impor LPG dalam satu tahun sekitar
46,9 milliar (harga LPG November 2018 USD 558,24 /ton).
Melakukan impor methanol sampai adanya penambahan kapasitas produksi PT. l<MI
dan/atau pembangunan pabrik metanol baru.
Memastikan konsorsium PT. Bukit Asam Tbk, PT. Pertamina (Persero), PT. Chandra Asri Tbk,
dan PT. Pupuk Indonesia untuk segera melakukan percepatan pengembangan batubara
kalori rendah untuk DME.
Membuka peluang investasi untuk membangun pabrik DME.
ii. lndikator II. Evaluasi Pencapaian Program RUEN

Sejalan dengan arah pelaksanaan tugas DEN setelah ditetapkannya RUEN, capaian lndikator
11 didukung oleh pelaksanaan kegiatan:
a. Pembinaan Penyusunan RUED-P
Dalam mencapai target bauran energi yang ditetapkan dalam l<EN, dibutuhkan
kerjasama lintas sektor, baik itu di tingkat pusat dan daerah. Mengingat kemampuan
daerah dalam menyusun dokumen RUED Provinsi, penyusunan naskah akademis,
penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sangat beragam dan dalam
rangka menindaklanjuti arahan Menteri ESDM yang disampaikan dihadapan seluruh
pegawai Setjen DEN agar tahun 2018 berfokus untuk menyelesaikan R-RUED-P 34
Provinsi, oleh Setjen DEN melakukan kegiatan pembinaan penyusunan RUED pada
34 Provinsi. Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan RUED-P dari 34
Provinsi di Indonesia. Dalam mencapai target tersebut, Setjen DEN melakukan
beberapa kegiatan yaitu:

1)

Bimbingan Teknis Provinsi
Pada tahun 2018 bimbingan teknis daerah lebih diarahkan untuk penyempurnaan draf
RUED-P yang telah disusun, Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi RUED-P
penyusunan, naskah akademis dan penyusunan rencana peraturan daerah (Ranperda).
Progres penyusunan RUED-P setiap tidak daerah tidak sama karena disebabkan berbagai
faktor antara lain: dukungan pimpinan daerah, ketersediaan dana, sumber daya manusia,
sulitnya koordinasi antar Sl<PD di daerah dan lain-lain. Maka setiap daerah membuat
rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan terdapat proses bimbingan dari
Tim P2RUED-P Pusat dan konsultasi teknis daerah. l(egiatan bimbingan teknis ini dapat
dilaksanakan di daerah atau undangan tim teknis RUED-P daerah atau konsultasi ke Jakarta
sesuai permintaan daerah.

Sesuai dengan regulasi Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang RUEN, Dewan Energi Nasional dan
l<ementerian ESDM melakukan sosialisasi dan pembinaan penyusunan RUED-P. Oleh karena itu
kemudian dibentuk Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P dengan struktur sebagai berikut:
Menteri ESOM (Pcngarah)
Anggota DEN (Pembina)

Setjen OEN
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Tim P2RUED-P juga melibatkan l<ementerian Bappenas yang melakukan kegiatan perencanaan
dan l<ementerian Dalam Negeri sebagai Pembina Pemerintah Daerah. Terlihat sistem koordinasi
Tim P2RUED-P dengan Tim Teknis daerah, masing-masing personil Tim P2RUED-P
mendampingi provinsi tertentu sehingga dapat mengikuti kegiatan penyusunan draf RUED-P
dari awal.

2) l<unjungan l(erja Anggota DEN
l<egiatan kunjungan kerja Anggota DEN bersama Anggota l(omisi VII DPR RI dan DPD RI
dilakukan ke daerah-daerah yang progres penyusunan RUED-P termasuk lambat atau
tertinggal dari daerah lain. Anggota DEN bertemu Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris
Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendorong dan
mensosilisasikan secara langsung amanat Undang-Undang 30/2007 tentang Energi agar
memulai penyusunan RUED-P.
Rencana kegiatan kunjungan kerja Anggota DEN pada tahap awal akan dilaksanakan pada 9
(Sembilan) Provinsi yaitu Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo, Maluku
Utara, Sulawesi Tenggara, l(alimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 baru
terlaksana 7 (tujuh) provinsi, sehingga 2 (dua) provinsi yang belum dilaksanakan tahun 2018
yaitu l<alimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Adapun peserta kunjungan kerja, dan jadwal
pelaksanaan kunjungan ditampilkan pada tabel berikut:
No

Provinsi

1.

Kalimantan Utara

2.

Sulawesi Tengah

AUPDEN
1. Prof. Rinaldi Dalimi
2. Dr. Pudji Untoro
1. Ir. AchdiatAtmawinata
2. Prof. Syamsir Abduh

PEMDA
1. Wakil Gubernur Provinsi
Kaltara: Udin Hianggio
2. Ketua DPRD Kaltara:
Marthen Sablon
1. Wakil Gubernur Provinsi
Sulteng: Sudarto
2. Ketua Komisi Energi
DPRD Sultena

Jadwal
Pelaksanaan
30 Januari - 2
Februari 2018

30 Januari - 2
Februari 2018

Hasil kunjungan kerja Anggota DEN ke daerah antara lain:
Provinsi yang dikunjungi berkomitmen untuk mendorong percepatan penyusunan
RUED-P.
Telah dilakukan kunjungan kerja Anggota DEN ke 2 (dua) provinsi yaitu l<alimantan Utara
dan Sulawesi Tengah.
Pertemuan dengan pihak Gubernur dihadiri oleh Pim pi nan di daerah dan stake holders
yang diharapkan ikut terlibat dalam penyusunan RUED.
DPRD akan mendorong proses pembahasan Raperda RUED-P ketika sudak masuk
ke DPRD.

3) Worksop Regional
l<egiatan workshop regional dilaksanakan setelah dilakukan kunjungan kerja Anggota DEN
ke daerah-daerah dan bimbingan teknis per provinsi yang sedang berlangsung dengan
harapan sebagian besar daerah sedang menyelesaian draf RUED-P dan melakukan finalisasi.
Tujuan dilaksanakan workshop regional adalah:
Memonitor perkembangan penyusunan RUED-P,
Menyempurnakan draf RUED-P,
Menyempurnakan matriks program draf RUED-P,
Membantu daerah dalam penyelesaian naskah akademik RUED-P.
Workshop dibagi menjadi wilayah regional yaitu:
a. Regional jawa dan Bali, meliputi 7 (tujuh) Provinsi yaitu: Banten, Dl<I Jakarta, jawa Barat,
jawa Tengah, Daerah lstimewa Yogyakarta (DIY), jawa Timur dan Bali yang dilaksanakan
pada tanggal 2-4 April 2018 di Yogyakarta, DIY.
b. Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, meliputi 13 provinsi yaitu: Sulawesi
Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat yang dilaksanakan tanggal 14-16 Mei 2018 di Makassar. Sulawesi
Sela tan.
c. Regional Sumatera, meliputi 13 provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, l<epulauan Riau,
Sumatera Barat, jam bi, Sumatera Selatan, l(epulauan Bangka Belitung, Bengkulu
dan Lampung yang dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 2018 di Batam, l<epulauan Riau.
d. Regional l(alimantan, meliputi 5 Provinsi yaitu l<alimantan Barat, l<alimantan Tengah,
l<alimantan Selatan, l<alimantan Timur dan l<alimantan Utara yang diselenggarakan
tanggal 14-16 Mei 2018 di Balikpapan, l(alimantan Timur.
Pada akhir acara, masing-masing provinsi menyampaikan atau mempresentasikan draf
RUED-P.
4) l<onsultasi Penyusunan Raperda RUED-P oleh DPRD Provinsi dengan Anggota DEN
Provinsi yang telah menyelesaikan draf RUED-P, naskah akademis dan Ranperda RUED-P
kemudian melanjutkan pada tahapan Pogram Legislasi Daerah (Prolegda) atau Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan
Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.Pasal 32, Perencanaan penyusunan peraturan daerah
provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi. Dilengkapi juga dengan naskah akademis.
Rancangan Perda RUED-P menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang didalamnya juga terdapat
pedoman untuk menyusun RUED-P, paling sedikit memuat:
l<ondisi energi saat ini dan mendatang,
Penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan
target yang akan dicapai; dan
l<ebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi,
kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

TAHAPAN PENVUSUNAN

PERDA

Pada tahun 2018 terdapat beberapa provinsi yang sudah memasuki proses Prolegda antara
lain jawa Tengah, jawa Barat, l<alimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, jawa Timur dan Bengkulu.
Pada tahap prolegda diproses oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk kemudian
dijadwalkan pembahasan dengan Anggota DPRD Provinsi. Pembahasan meliputi: substansi
RUED-P, drafting Perda RUED-P. Uji Publik atau Public Hearing, Audiensi atau konsultasi dengan
lembaha terkait seperti Dewan Energi Nasional dan Kernenterian ESDM serta studi banding
ke provinsi lain yang sudah lebih maju penyelesaian ranperda RUED-P nya.

Dewan Energi Nasional (DEN) menerima beberapa Anggota DPRD Provinsi untuk melakukan
konsultasi. Provinsi yang sudah melakukan konsultasi dengan DEN yaitu Jawa Tengah. Jawa Barat,
l<alimantan Utara, l<alimantan Selatan dan Gorontalo. Khusus untuk Kalirnantan Selatan dan
Gorontalo belum memasuki proses Prolegda tetapi Anggota DPRD berinisiatif untuk mengetahui
lebih jauh terkait penyusunan RUED-P.
5) Workshop Nasional Sinkronisasi RUEN dengan RUED-P
Workshop nasional sinkronisasi target l<ebijakan Energi Nasional (l<EN) dan RUEN dengan
agregat rancangan RUED 34 Provinsi seluruh Indonesia. Untuk memastikan target-target
yang telah ditetapkan secara nasional sudah diakomodasi dalam draf RUED 34 Provinsi.
Anggota DEN menyadari dan bersepakat tidak semua (9) sasaran l<EN dan target RU EN dapat
tercapai dalam RUED-P, sehingga terdapat prioritas yang diutamakan untuk dicapai oleh
dalam RUED-P yaitu bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam total bauran energi di tahun
2025 dan 2050. Prosentase bauran EBT dipertahankan 23% tahun 2025 dan 31% tahun
2050 akan tetapi nilai absolutnya mengalami penurunan karena terdapat perbedaan asumsi
terutama pertumbuhan ekonomi. Sasaran l<EN dan target RUEN terdapat pada tabel berikut:

Penyediaan energi primer

2 Target bauran energi:
a. EBT
b. Minyak bumi
c. Batubara

%
%
%

> 23

d. Gasbumi
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>31

<25
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>30

>25

>22

>24
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1,4
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l<egiatan workshop nasional sinkronisasi RUEN-RUEDP dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat
tanggal 25-27 Juli 2018 di Royal l<uningan Hotel, Jakarta. Workshop dilakukan dimulai dengan
pemaparan target RUEN oleh Sekjen DEN, kemudian roundtable discussion antara Anggota DEN
Unsur Pemangku l(epentingan/Wakil Tetap Anggota DEN Unsur Pemerintah bersama Dinas
ESDM dan atau Bappeda serta Tim P2RUED-P dengan membahas pencapaian target EBT,
permasalahan/kesulitan yang dihadapi daerah dalam mencapai target RUEN terutama EBT,
setelah itu disampaikan hasil roundtable discussion dan ditutup dengan closing statement oleh
l<oordinator Bulanan Anggota DEN. Workshop nasional mengundang Tim Teknis Daerah yang
menyusun RUED-P, dari 34 Provinsi yang telah diundang. hanya 2 provinsi yang berhalangan
hadiryaitu l(alimantan Barat dan l<alimantan Tengah.
Hasil workshop nasional yaitu Pemerintah Daerah sepakat untuk mendukung target bauran EBT
23% tahun 2025 dan 31% tahun 2050 dalam rancangan RUED-P. Selain itu juga diidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam penyusunan RUED-P dan
pencapaian target-target RUEN sebagai berikut:
a. l<eakuratan data tentang potensi energi di daerah,
b. Harga beli listrik dari pembangkit listrik EBT yang tidak menarik investor.
c. Masalah sosial penolakan masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik seperti
geothermal,
d. Pembangunan PLTMH dan PLTP terkendala pengelolaan sumber daya berada di l<awasan
Taman Nasional dan Hutan Lindung,
e. Pengembangan energi laut terkendala masalah, investasi, riset, teknologi dan sumber
daya manusia,
f. lzin PLTA l<ayan, l(alimantan Utara dipermudah untuk mendukung target EBT dalam
RUED-P terlaksana,
g. Perlu regulasi dan koordinasi untuk pembangunan PLTS terapung, termasuk pengelola
waduk/danau.
h. Perlu aturan IMB yang menyertakan rooftop sebagai persyaratannya,

Diperlukan regulasi yang mengatur penjualan listrik (ekspor-impor) bagi rumah atau
bangunan yang menggunakan rooftop.
J. Pembangunan PLTN dengan bakar Thorium dan keseriusan Gubernur l<epulauan Babel
untuk mendorong pembangunan PLTN,
k. Rencana pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai RTRW,
l. l<eterbatasan anggaran di daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat
dalam matrik program RUED-P,
m. lnvestasi untuk pembangunan SPBG mahal sehingga perlu bantuan Pemerintah Pusat,
1.

n. Perlu pembangunan infrastruktur penunjang untuk mendukung pembangunan
infrastruktur energi,
o. Target rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020 sulit tercapai terutama dibeberapa
provinsi seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
p. Pengertian rumah tangga atau l<I< untuk RE, bagaimana soal kualitas dan kuantitas listrik
untuk RE. apakah LTSHE sudah bisa disebut memenuhi RE?
q. Untuk mendorong peningkatan RE digunakan genset tapi berakibat biaya BPP menjadi
tinggi,
r. Percepatan program kendaraan listrik secara nasional,
s. Pengendalian produksi batubara di daerah, banyak yang melebihi kuota produksi yang
telah ditentukan.
6) Pendampingan Pembahasan Raperda RUED-P dengan DPRD Provinsi
Pemerintah Daerah selaku penyusun RUED-P setelah menyelesaikan draf dokumen, naskah
akademis dan ranperda RUED-P, kemudian dilanjutkan pada proses Prolegda. Setiap provinsi
memiliki penjadwalan masing-masing berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, dalam
1 tahun akan disepakati sejumlah Raperda yang akan dibahas. DPRD akan membentuk Panitia
l<husus (pansus) untuk setiap raperda yang akan menjadi counter part pemrakarsa raperda.
Pada proses pembahasan dengan DPRD dilakukan beberapa kali yang dimulai dengan
pengiriman Ranperda berserta naskah akademis, kemudian rapat pembahasan di komisi
energi, rapat dengan pansus raperda, rapat konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan studi
banding ke daerah lain yang penyelesaian draf raperda sudah lebih maju. Pada rapat pemba
hasan dengan DPRD, Tim Teknis Daerah penyusun RUED-P juga mengundang Sekretariat
jenderal Dewan Energi Nasional untuk mendampingi.
Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga target yang ditetapkan
untuk menyelesaikan R-RUED-P 34 Provinsi telah terselesaikan.
b. Sinkronisasi Renstra l</L AUP DEN dengan RUEN
Dalam mencapai target l<EN dan RUEN dibutuhkan dukungan baik di tingkat pusat dari
l<ementerian/ Lembaga dan juga pada tingkat daerah dari Pemerintah Daerah. Pada tingkat
daerah Setjen DEN melakukan pembinaan penyusunan RUED-P, sedangkan pada tingkat
pusat Setjen DEN melakukan Sinkronisasi Renstra l</L AUP DEN dengan RUEN. Sinkronisasi
Renstra l</L AUP DEN merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2017, pada tahun 2018
kegiatan ini memiliki target berupa laporn kepada MESDM dalam updating capaian
implementasi RUEN. Untuk mencapai target tersebut Setjen DEN melakukan beberapa
kegiatan yang meliputi:

1) One on One Meeting
Pelaksanaan one on one meeting merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan data capaian dan kendala yang dihadapi oleh l<ementerian AUP DEN dalam implementasi RUEN, apabila
diperlukan kendala tersebut akan diangkat sebagai tema pembahasan dalam Persidangan DEN.
l<egiatan ini berupa rapat yang diadakan di ruang rapat l(ementerian terkait yang dihadiri oleh
Setjen DEN, Biro Perencanaan l<ESDM, dan Bappenas dimana ketiga instansi tersebut bertindak
sebagai panelis dalam rapat tersebut. Pelaksanaan one on one meeting sepanjang tahun 2018
antara lain:
a) l<ementerian Perindustrian
One on one meeting dilaksanaan pada tanggal 8 Mei 2018 yang bertempat di ruang rapat
Biro Perencanaan l(emenperin, adapun hasil pelaksanaan tersebut meliputi:
jumlah kegiatan RUEN yang diamanatkan pada l(ementerian Perindustrian sebanyak
45 kegiatan, dengan rincian terdapat 3 kegiatan sudah ada capaian. 23 kegiatan
on progress penyelesaian pekerjaan, dan 19 kegiatan belum ada progress. l(egiatan
yang belum ada progress memiliki beberapa kendala yaitu belum terakomodir pada
Renstra 2015 s.d. 2019, Rl<P 2017 dan 2018, ataupun membutuhkan dukungan
dari l</L lain.
Permasalahan jaminan pasokan gas di kawasan industri Sei Mangkei;
Adanya kecenderungan kenaikan tarif listrik pada industri besar yang telah melakukan
efisiensi (contoh kasus pada PT. Semen Indonesia dan Asahimas);
Dibutuhkan dukungan dari l<ESDM dalam rangka penyediaan SPBG untuk mendukung
program konversi BBM ke BBG pada sektor transportasi;
b) l<ementerian Perhubungan
One on one meeting dilaksanaan pada tanggal 14 Mei 2018 yang bertempat di ruang rapat
Biro Perencanaan l(ementerian Perhubungan, adapun hasil pelaksanaan tersebut meliputi:
jumlah kegiatan RUEN yang diamanatkan pada l(emenhub sebanyak 40 kegiatan,
dengan rincian terdapat 6 kegiatan sudah ada capaian, 16 kegiatan on progress
penyelesaian pekerjaan, dan 18 kegiatan belum ada progress. l(egiatan yang belum ada
progress memiliki beberapa kendala yaitu belum terakomodir pada Renstra 2015 s.d.
2019, Rl<P 2017 dan 2018, ataupun membutuhkan dukungan dari l</L lain.
Dalam implementasi penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi, l(emenhub
membutuhkan dukungan dari l<ESDM terkait ketersediaan SPBG baik di pusat maupun
di daerah;

c) l<ementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
One on one meeting dilaksanaan pada tanggal 17 Juli 2018 yang dilaksanakan di Hotel
Century Atlet Jakarta, adapun hasil pelaksanaan tersebut meliputi:
• Jumlah kegiatan RUEN yang diamanatkan pada Kernenterian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi sebanyak 33 kegiatan, dengan rincian terdapat 13 kegiatan sudah ada
capaian, 16 kegiatan on progress penyelesaian pekerjaan. dan 4 kegiatan belum ada
progress. l<egiatan yang belum ada progress memiliki beberapa kendala yaitu belum
terakomodir pada Renstra 2015 s.d. 2019, Rl<P 2017 dan 2018, ataupun membutuhkan
dukungan dari l</L lain.
l<egiatan yang diamanat pada l<emenristekdikti sebagian besar memiliki tengat waktu
penyelesaian yang cukup panjang hingga tahun 2050, akan tetapi Kemenristekdikti ber
komitmen untuk serius mencapai target tersebut.
d) l<ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
One on one meeting dilaksanaan pada tanggal 4 Juni 2018 yang bertempat di ruang rapat Biro
Perencanaan Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. adapun hasil pelaksanaan
tersebut meliputi:
• Jumlah kegiatan RUEN yang diamanatkan pada Kernenterian Lingkungan Hidup dan
l<ehutanan (l<LHI<) sebanyak 10 kegiatan, dengan rincian terdapat 7 kegiatan sudah ada
capaian, 2 kegiatan on progress penyelesaian pekerjaan. dan 1 kegiatan belum ada
progress. l<egiatan yang belum ada progress memiliki beberapa kendala yaitu belum
terakomodir pada Renstra 2015 s.d. 2019, Rl<P 2017 dan 2018, ataupun membutuhkan
dukungan dari l</L lain
l<LHI< berkomitmen untuk melaksanakan amanat RUEN melalui peningkatan koordinasi
internal terhadap implementasi target RUEN yang menjadi tanggungjawab l<LHI<.
e) l<ementerian ESDM
Mengingat begitu banyaknya kegiatan RUEN yang diamanatkan kepada l<ementerian ESDM,
pelaksanaan one on one meeting dilakukan dalam beberapa hari dan di tempat terpisah,
adapun hasil pelaksanaan antara lain:
• Jumlah kegiatan RUEN yang diamanatkan pada l<ESDM sebanyak 235 kegiatan, dengan
rincian terdapat 71 kegiatan sudah ada capaian, 94 kegiatan on progress penyelesaian
pekerjaan, dan 70 kegiatan belum ada progress. Kegiatan yang belum ada progress
memiliki beberapa kendala yaitu belum terakomodir pada Renstra 2015 s.d. 2019,
Rl<P 2017 dan 2018. ataupun membutuhkan dukungan dari l</L lain;
l<ESDM membutuhkan dukungan dari Kernenperin terkait ketersediaan data industry
dalam pelaksanaan kegiatan terkait konservasi energi.

Dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak terkait, dari
total 8 l<ementerian yang masuk dalam keanggotaan DEN, terdapat 3 l<ementerian yang belum
dilakukan one on one meeting yaitu l<ementerian l<euangan, l<ementerian Pertanian.
dan Bappenas.
2) Focus Group Discussion Capaian lmplementasi RUEN pada Tingkat l<ementerian/Lembaga
Dalam rangka memantau pelaksanaan RUEN pada tingkat l<ementerian/Lembaga yang
masuk dalam keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah (AUP DEN), pada tanggal 27
November 2018 telah dilaksanakan FGD Monitoring Capaian lmplementasi RUEN pada
tingkat l</L di Tangerang Selatan. Perwakilan dari enam l<ementerian AUP DEN telah hadir
dan memaparkan capaian dan kendala pelaksanaan RUEN pada masing-masing
l<ementerian. Sedangkan dua l<ementerian yang berhalangan hadir adalah l<ementerian
Ristekdikti dan Kernenterian Keuangan. Adapun dari Anggota DEN Unsur Pemangku
l<epentingan yang hadir adalah sebanyak 5 orang, sedangkan 3 AUPI< lainnya sedang dalam
penugasan ke jepang menghadiri undangan dari METI.
Dari total 383 l<egiatan pada matrik RUEN, terdapat 105 kegiatan yang sudah terdapat capaian,
165 kegiatan on progress penyelesaian pekerjaan, serta 113 kegiatan belum proses. Kegiatan yang
belum ada progress memiliki beberapa kendala yaitu belum terakomodir pada Renstra 2015 s.d.
2019, Rl<P 2017 dan 2018, ataupun membutuhkan dukungan dari l</L lain;

No

1
2
3
4
5
6

Kementerian AUP DEN

Kementereian Perindustrian
Kementerian Perhubungan
Kementerian lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Kementerian Pertanian*
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
Kementerian Ristek dan Dikti

7

Kementerian Keuangan

8

Kementerian PPN/ Bappenas*
TOTAL

Jumlah Kegiatan
dalam Matriks
RUEN per
Kementerian

sud ah
terdapat
capaian

on
progress

belum ada
progress**

45
40

3
6

23
16

19
18

10
4

7
1

2
3

1
0

235
33
16
8

71
13
4
0

94
16
3
8

70
4
9
0

383

105

157

121

Tabet 5. Matriks Monitoring Pengukuran Pencapaian Target RUEN

Adapun kesimpulan yang disepakati pada akhir FGD, antara lain:
Program-Program Matrik RUEN telah dijabarkan ke dalam kegiatan l<ementerian. Adapun
program Matrik RUEN yang belum terakomodir pada Renstra periode 2015 s.d. 2019 akan
diusulkan untuk diakomodir pada RPJMN/Renstra periode 2020 s.d. 2024;
Monitoring capaian impelementasi RUEN pada tingkat l<ementerian/ Lembaga
diharapkan menjadi kegiatan regular, yaitu sebagai forum penyelesaian masalah/ kendala
pencapaian target RUEN. Dalam hal ini Setjen DEN menyiapkan matriks monitoring
dalam pengukuran pencapaian target RUEN;
l<ementerian/Lembaga segera menyusun kegiatan yang mendukung program
pencapaian target RUEN pada Renstra periode 2020 s.d. 2024, disesuaikan dengan
program/kegiatan masing-masing l<ementeria/Lembaga;
Memanfaatkan BLU l(ESDM untuk menjadi transisi pembentukan badan usaha energi
baru terbarukan tersendiri, sebagaimana yang diamanatkan dalam RUEN;
RU EN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional - Rencana Aksi Daerah
Gas Rumah Kaea (RAN-RAD-GRI<) - sustainable developments goals (SDG'S)

OEN
FOCUS GROUP DISCUSSION

Dengan telah dilaksanakannya
diilustrasikan

beberapa kegiatan tersebut, capaian kinerja dari indikator I dan II

pada table dibawah ini.

Sasaran
Tercapainya Target
Bauran Energi Nasional
dan Program RUEN

lndikator

Parameter
Keberhasilan

Target

Realisasi

EvaluasiPencapaian
Bauran Energi

100%

Rekomendasi
pemanfaatan DME

100%

EvaluasiPencapaian
Program RUEN

100%

1.

100%

2.

Pembinaan
Penyusunan RUED
Sinkronisasi Renstra
K/L AUP DEN dengan
RUEN

Tabet 6. Capaian J<inerja Sasaran I
2) Sasaran II. Terwujudnya Gambaran Perencanaan Energi ke Depan
Sasaran II memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kondisi serta proyeksi permintaan
dan penyediaan energi di Indonesia hingga tahun 2050 dan rekomendasi untuk mencapai
optimalisasi target RUEN. l<egiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional dan didukung oleh Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Gatrik, Pusdatin ESDM, BPPT,
PT. PLN, Danish Energy Agency serta beberapa asosiasi industri besar memiliki indikator
berupa,
111. lndikator Ill. Tersusunnya Buku Outlook Energi Indonesia
Buku Outlook Energi Indonesia merupakan produk tahunan yang dihasilkan oleh Setjen
DEN. Dalam rangka menjamin kualitas dari buku OEI, pada tahun 2018 penyusunan buku
outlook energi dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DEN, dimana analisis
permintaan dan penyediaan energi dalam OEI 2018 menggunakan 2 skenario, yaitu
berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini (skenario l(ebijakan Saat ini)
dan berdasarkan optimalisasi target RUEN (skenario Green) dengan menggunakan model
Long-range Energy Alternatives Planning system (LEAP) dan Balmorel (model khusus
untuk pasokan listrik). Adapun capaian kinerja dari Sasaran II diilustrasikan pada table
dibawah ini
Sasaran
Terwujudnya Gambaran
Perencanaan Energi Ke
Depan

lndikator
Tersusunnya Buku Energi
Outlook

Parameter
Keberhasilan

Target
1

dokumen

Buku outlook
energi Indonesia
2018

Tabet 7. Capaian J<inerjaSasaran II

Realisasi
100%

3) Sasaran Ill. Tertanggulanginya Daerah Krisis dan Darurat Energi
Sasaran Ill merupakan perwujudan atas fasilitasi pelaksanaan tugas DEN dalam menetapkan
langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Dalam menanggulangi
krisis dan darurat energi, Setjen DEN memberikan kontribusi melalui penyusunan regulasi
dalam penanggulangan krisis dan darurat energi. Peran Setjen DEN dalam mencapai Sasaran
tersebut dapat diukur melalui indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian l<inerja 2018 yaitu:
rv. lndikator IV. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Antisipasi Dan Mitigasi Potensi l<ondisi

l<risis Dan Darurat Energi.
Dalam mengukur keberhasilan dari indikator IV ini, Setjen DEN menetapkan parameter
keberhasilan melalui Pl< Eselon II tahun 2018, adapun target yang ditetapkan sebagai
parameter keberhasilan dari indikator IV ini adalah penyusunan rekomendasi strategis
cadangan penyangga energi. Capaian dari parameter keberhasilan adalah rekomendasi
hasil kajian skema supplier held stock (SHS) dalam penyediaan cadangan penyangga
energi nasional.
Secara realistis, kondisi keuangan negara saat ini belum memungkinkan membangun
Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang murni dibiayai APBN. mengingat biaya yang
dibutuhkan sangat besar baik untuk pengadaan infrastruktur maupun inventorinya. Disisi
lain tidak dapat dipungkiri bahwa CPE sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi
nasional. Salah satu pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan tersebut
adalah membangun CPE melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Niaga.
Selanjutnya Badan Usaha Niaga tersebut diberi keleluasaan bermitra kerja dengan para
Supllier dalam format B to B, melalui skema Supplier Held Stock (SHS). Mekanisme
tersebut ini dipandang akan mewujudkan adanya cadangan BBM atau minyak mentah
di wilayah Indonesia, dengan tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.
Skema Supplier Held Stock (SHS) merupakan skema penyediaan cadangan dimana
supplier menempatkan cadangan di Indonesia dalam jumlah tertentu yang dapat
langsung digunakan ketika terjadi kondisi krisis dan darurat energi.
SHS dapat diterapkan baik pada kawasan ekonomi (Free Trade Zone (FTZ) dan Pusat
Logistik Berikat (PLB)) maupun Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Apabila
skema SHS diterapkan di FTZ/PLB maka produk yang disimpan mendapatkan
penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka lmpor sedangkan bila disimpan
di TLDDP maka produk yang disimpan dikenai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka lmpor.

Skema SHS tidak serta merta dapat langsung diterapkan, akan tetapi memerlukan kesiapan
perangkat peraturan. Diantaranya adalah merevisi peraturan kepabeanan yang berkaitan dengan
perbedaan nilai pabean, penyelesaian dokumen kepabeanan (izin usaha) dan potensi
demmurage (batas waktu bongkar muat). Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap PMI< 48 Tahun
2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran
Barang
ke/dan Dari l<awasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai l<awasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas. Dari identifikasi yang sudah dilakukan, terdapat kapasitas eksisting tangki
timbun BBM di kawasan ekonomi (FTZ/PLB) sebesar 882 ribu Kl, (asumsi safe capacity 90%)
atau setara 14 hari impor. Hal ini merupakan peluang bagi supplier untuk penempatan stok
di kawasan tersebut dalam skema SHS.
SHS dapat diterapkan melalui penyesuaian term contract impor BBM dan kriteria penetapan
pemenang lelang pengadaan BBM. Supplier yang mampu menyediakan cadangan paling besar
diunggulkan sebagai pemenang. Periode kontrak antara Supplier dengan Badan Usaha lzin Niaga
lebih lama daripada periode kontrak yang berlaku saat ini, untuk memastikan Supplier tidak
dirugikan dengan mekanisme penempatan stok di muka. Skema SHS sudah diterapkan oleh
Pertamina, yang membuat kontrak jual beli dengan Supplier dengan periode kontrak 10 tahun.
Dalam periode tersebut, Supplier diharuskan menempatkan cadangan LPG di Indonesia
Skema SHS dapat menghemat modal awal Badan Usaha lzin Niaga dibandingkan apabila harus
menyediakan inventori sendiri. Diperkirakan terdapat potensi penghematan ebesar 359 Juta
USD, dengan asumsi kewajiban menempatkan stok di depan selama 10 hari impor.
Penempatan inventori sebagai stok tentu memerlukan biaya pengadaan dalam bentuk "modal
yang mengendap" dan menanggung interest rate, Supplier akan menghitung interest rate itu
sebagai biaya dan dialihkan ke dalam komponen harga inventori. Semakin semakin besar jumlah
inventori yang disimpan dan semakin lama masa penyimpanan, maka semakin besar biaya yang
ditanggung supplier yang akhirnya meningkatkan nilai harga perolehan. Oleh sebab itu, jumlah
inventori dan lama penyimpanan stok memerlukan pendekatan B-to-B antara Badan Usaha
Niaga dengan Supplier.
Di samping itu, Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif berupa keringanan pajak atau subsidi.
sehingga tidak terjadi kenaikan harga jual pada konsumen ketika skema SHS diimplementasikan.
Serta perlu peraturan sebagai payung hukum yang menjadi dasar bagi Badan Usaha lzin Niaga
dalam bekerja sama dengan Supplier untuk penempatan stok BBM/minyak mentah di wilayah
Indonesia.

v. lndikator V. Tingkat Pelaksanaan ldentifikasi Daerah Rawan Krisis Dan Darurat Energi
Dalam mengukur keberhasilan dari indikator V ini, Setjen DEN menetapkan parameter
keberhasilan melalui Pl< Eselon II tahun 2018, adapun target yang ditetapkan sebagai
parameter keberhasilan dari indikator V ini adalah penyusunan rekomendasi strategis mitigasi
potensi rawan krisis dan darurat energi. Capaian dari parameter keberhasilan adalah
rekomendasi hasil simulasi Sidang Anggota DEN dalam penetapan dan penanggulangan
kondisi krisis dan darurat energi berdasarkan skenario terjadinya anomali cuaca yang
menyebabkan gelombang tinggi sehingga menyebabkan keterlambatan pasokan batubara
ke PLTU dalam sistem jamali.
l<risis energi merupakan kondisi kekurangan energi, sedangkan darurat energi merupakan
kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi, l<e dua
kondisi di atas tidak diharapkan terjadi, namun demikian tetap diperlukan kesiapsiagaan untuk
menghadapi nya.
Tata cara dan mekanisme penanggulangan krisis dan darurat energi sudah diatur di dalam
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan
l<risis Energi dan/atau Darurat Energi. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan
tersebut perlu diuji coba melalui simulai dengan beragam skenario kejadian.
l<egiatan penyusunan skenario mitigasi krisis dan/atau darurat energi terdiri dari penyusunan
skenario terjadinya krisis dan/atau darurat energi, melakukan simulasi Sidang Anggota DEN
untuk menetapkan status krisis dan/atau darurat energi dan merumuskan langkah-langkah
penanggulangan krisis dan/atau darurat energi.
Simulasi ini perlu dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kondisi krisis dan darurat
energi, sehingga apabila terjadi kejadian sesungguhnya semua stakeholders dapat memahami
posisi dan tugas masing-masing serta terlatih menghadapi situasi tanggap darurat. Di samping
itu, juga menguji kesiapan instrumen-instrumen
pendukung, jaringan informasi melalui
contact person dari badan usaha dan pemerintah, serta menguji efektifitas langkah-langkah
penanggulangan yang lazim diterapkan.
Hasil yang diharapkan dari simulasi ini adalah penetapan status krisis dan rumusan
langkah-langkah penanggulangan krisis dan/atau darurat energi yang terukur dengan
mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebagai prioritas, sehingga upaya pemulihan suplai
energi dapat segera dilakukan.

l<egiatan Simulasi Sidang Anggota DEN telah dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan
2018. Pada tahun 2018, skenario yang diambil untuk Simulasi Sidang Anggota DEN adalah
terjadinya anomali cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi sehingga menyebabkan
keterlambatan pasokan batubara ke PLTU dalam sistem Jamali. Keterbatasan stok batubara
berakibat banyak PLTU yang menghentikan operasinya. Kondisi diperburuk dengan terhentinya
suplai gas dari Tangguh selama 6 bulan akibat terjadinya kebakaran pada jetty LNG. Hal tersebut
menyebabkan sistem Jamali mengalami defisit listrik sebesar 6.320 MW (sekitar 23% dari beban
puncak).
Defisit listrik tersebut menyebabkan beberapa wilayah mengalami pemadaman, dengan eskalasi
wilayah terdampak semakin meluas, dan dikhawatirkan akan mengganggu fungsi pemerintahan,
kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian masyarakat. Dari hasil pengujian Simulasi Sidang
Anggota DEN bersama kementerian/lembaga
tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 41Tahun2016, kondisi di atas ditetapkan sebagai krisis listrik nasional,
Sidang Anggota DEN juga memberikan rekomendasi langkah-langkah penanggulangan dari
skenario tersebut sebagai berikut:
Penanggulangan dalam jangka pendek (<1 tahun) yaitu dengan menjaga pasokan pada
konsumen prioritas dan melakukan pemadaman bergilir pada konsumen lainnya,
pengurangan beban secara selektif pada sektor industri, dan penghematan tenaga listrik.
Penanggulangan dalam jangka menengah (>1 tahun) yaitu dengan meningkatkan stockpile
batubara hingga 30 hari, membangun inland stock LNG, dan membangun FSRU
di wilayah Jawa Bagian Timur.
Tindak lanjut dari Simulasi Sidang Anggota DEN ini perlu dilakukan reviu dari hasil kegiatan
simulasi yang telah dilakukan 2 (dua) kali, terutama untuk mempertimbangkan pengaruh faktor
eksternal yang bisa mempengaruhi kondisi gangguan pasokan energi yang berpotensi
menyebabkan krisis dan/atau darurat energi.
Sasaran Strategis

Terta nggu la ngi nya
Daerah Krisis dan
Darurat Energi

lndikator Kinerja

Parameter
Keberhasilan

Target

Realisasi

Tingkat Penyelesaian
Rumusan Penanggulangan
Kondisi Krisis dan Darurat
Energi

100%

Tersedianya
rekomendasi Strategis
CPE

100%

Tingkat Pelaksanaan
ldentifikasi Daerah Rawan
Krisis dan Darurat Energi

100%

Tersedianya
rekomendasi strategis
mitigasi potensi rawan
krisis dan darurat energi

100%

Tabet 8. Capaian J<inerja Sasaran Ill

4) Sasaran IV. Mendorong Pencapaian Target l<EN dan RUEN
Sesuai dengan salah satu tugas DEN untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi
yang bersifat lintas sektor. maka dalam rangka mencapai sasaran dan target pada Perjanjian
l<inerja 2018, Setjen DEN cq. Bagian Pengawasan memberikan dukungan teknis
dan administrasi dalam kegiatan mengawasi pelaksanaan kebijakan. l(egiatan mengawasi
pelaksanaan kebijakan difokuskan pada mengawasi kebijakan penyediaan energi
dan kebijakan pemanfaatan energi yang kemudian disusun menjadi sebuah rekomendasi hasil
pengawasan yang kemudian disampaikan kepada MESDM untuk dapat mendorong
pencapaian target KEN, RUEN, dan RUED dan dipantau melalui indikator VI.
vi. lndikator VI. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan

di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
Dalam mengukur keberhasilan indikator VI, Setjen DEN menetapkan parameter keberhasilan
melalui Pl< Eselon II tahun 2018, adapun target yang ditetapkan sebagai parameter
keberhasilan dari indikator VI ini adalah penyusunan usulan rekomendasi hasil pengawasan
pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral yang telah disampaikan
kepada Menteri ESDM dan ditargetkan sebanyak 4 rekomendasi. Hingga akhir tahun 2018,
Setjen DEN telah berhasil menyusun 4 usulan rekomendasi atas:
1. Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Pengelolaan Energi Fosil

Hasil Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang Energi Fosil:
1.a.
Pokok Permasalahan 1 Fosil:
Realisasi RRR Migas di 2017 sebesar 55% dibawah target RUEN sebesar 68%.
Wilayah l(erja (WI<) migas yang dilelang sebanyak 37 WI< dengan
penandatanganan sebanyak 9 WI< namun masih terdapat 28 WI< yang gagal lelang.
Ditambah realisasi komitmen eksplorasi masih di bawah rencana serta data migas
yang dilelang terkadang menggunakan data yang lama.
b.
Usulan Rekomendasi:
1) Memastikan l(l<l<S untuk melaksanakan komitmen eksplorasi sesuai dengan
Work Program and Budgeting (WPnB) (Kontraktor harus berkomitmen
melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan rencana tidak menundanya);
2) Memprioritaskan penawaran wilayah kerja migas dengan skema Joint Study
(Success ratio dari penawaran WI< melalui Joint Study mencapai 70,5%);
3) Meningkatkan kualitas data migas (Data migas yang dilelang terkadang
menggunakan data yang lama).

2. a.

b.

3. a.
b.

4. a.

b.

5. a.

b.

Pokok Permasalahan 2 Fosil:
Produksi migas terus menu run dan belum ditopang oleh peningkatan kegiatan EOR yang
disarankan sebagaimana target RUEN onstream 2020 sebesar 0,3 MBOPD.
Usulan Rekomendasi:
Mengembangan project EOR dengan memberlakukan kontrak khusus (Perlu Term and
condition khusus dalam kontrak agar menarik untuk pengembangan EOR dengan
memberikan insentif (split, perpajakan dan kepastian perpanjangan kontrak).
Pokok Permasalahan 3 Fosil:
Belum ada pengusahaan coal-bed methane (CBM) masuk dalam tahap eksploitasi.
Usulan Rekomendasi:
1) Memberlakukan kontrak khusus untuk CBM (Term and condition kontrak yang menarik
untuk pengembangan CBM dengan memberikan insentif (split dan perpajakan);
2) Memprioritaskan eksplorasi dan eksploitasi CBM (CBM dikembangkan dahulu setelah
itu penambangan batubara, di mana proses dewatering dapat meningkatkan nilai kalori
batubara);
3) Melakukan sinkronisasi penetapan wilayah kerja/lUP antara Ditjen Migas dan Ditjen
Minerba untuk pengusahaan CBM (Perlu penegasan rezim pengaturan pengusahaan
CBM apakah dibawah UU Migas atau UU Minerba).
Pokok Permasalahan 4 Fosil:
Realisasi pembangunan jargas sebesar 463 ribu SR sampai dengan 2018 atau masih
di bawah target RUEN sebesar 4,7 juta SR.
Usulan Rekomendasi:
Mengakselerasi pembangunan jargas dengan skema l<PBU (Membuat APBN lebih optimal,
Mengurangi beban Pemerintah dalam pembangunan jargas, Membentuk Simpul l<PBU,
PJPI< dan Tim l<PBU).
Pokok Permasalahan 5 Fosil:
Pada tahun 2018 produksi batubara sebesar 528 juta ton masih di atas target RUEN
sebesar 400 juta ton per tahun mulai tahun 2019 (target APBN 2019 sebesar 480 juta
ton).
Usulan Rekomendasi:
1) Mengendalikan produksi batubara dengan memperhatikan lingkungan hidup dan
kemampuan daya beli PLN (Produksi batubara ke depan tidak dijadikan sebagai sumber
utama penerimaan negara);
2) Meningkatkan pemanfaatan Domestic Market Obligation (OMO) batubara (Target
RUEN tahun 2019 OMO batubara sebesar 41,8%, realisasi OMO 2018sebesar115 juta
ton masih dibawah 25% yang ditetapkan pemerintah).

6. a.

b.

Pokok Permasalahan 6 Fosil:
Belum adanya pengaturan tentang cadangan energi nasional dalam rangka meningkatkan
ketahanan energi nasional.
Usulan Rekomendasi:
Menyelesaikan pengaturan tentang cadangan energi (cadangan penyangga energi,
cadangan strategis dan cadangan operasional).
(Draft R-Perpres tentang cadangan penyangga energi dikembalikan dari Biro Hukum
l<ESDM).

2. Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang l(etenagalistrikan;

Hasil Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang l<etenagalistrikan:
1. a.
Pokok Permasalahan 1 l(etenagalistrikan:
Penyediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik belum mencapai target RUEN, yaitu:
1) Target 2018: 72,1 GW (Fosil: 60,1 GW dan EBT: 12 GW);
2) Realisasi 2018: 62,6 GW (Fosil: 54,9 GW dan EBT: 7,7 GW);
3) Target 2019: 79,4 GW (Fosil: 65,5 GW dan EBT: 13,9 GW).
Target tidak tercapai dikarenakan antara lain: Pengadaan lahan sering menghadapi persoalan
tumpang tindih dan kesesuaian dengan RTRW, perencanaan pengembangan industri masih
belum dapat dipastikan sehingga menyulitkan integrasi dengan perencanaan pengembangan
ketenagalistrikan, belum adanya sinkronisasi OSS Pusat dengan PSTP daerah untuk IPPl<H (lzin
Pinjam Pakai l<awasan Hutan), penyusunan RUl<N dan RUPTL selama ini belum mengacu l(EN
dan RUEN.
b. Usulan Rekomendasi:
1) Mengoptimalkan komunikasi rencana pembangunan infrastruktur tenaga listrik sejak
awal/dini dengan Pemda setempat. (Penyusunan RUPTL perlu melibatkan Pemda
terutama dalam hal penentuan lokasi beserta tataruang (RTRW));
2) Menyusun masterplan industri nasional dan daerah dalam jangka panjang. (Sesuai UU
Perindustrian, Pemerintah Pusat dan Pemda wajib menjabarkan RIPIN dan menyusun
RIPIDA sektor industri yang terkait dengan kebutuhan energi);
3) Menyusun mekanisme hubungan Daerah dan Pusat terkait Online Single Submission
(OSS) untuk perijinan IPPl(H. {l(emenkeu sebagai koordinator OSS agar segera
menselaraskan operasional aplikasi online antara OSS dengan PTSP Daerah);
4) Menyusun RUl<N dan RUPTL berdasarkan l<EN, RUEN dan RUED guna menciptakan
keselarasan capaian sektor ketenagalistrikan. (Dokumen l(EN dan RUEN merupakan
acuan dasar energi nasional).

2. a.

Pokok Permasalahan 2 l<etenagalistrikan:
Bauran energi primer pembangkit listrik masih di dominasi energi fosil terutama batubara;
1) Realisasi 2018: Batubara (58,54%); Gas Bumi (20,19%); BBM (+BBN) (8,99%) dan EBT
(12,27%) berdasarkan pemakaian energi primer (MTOE);
2) Target 2018 : Batubara (58,37%); Gas Bumi (19,44%); BBM (+BBN) (8,53%) dan EBT
(13,32%) berdasarkan pemakaian energi primer (MTOE).
Target tidak tercapai dikarenakan antara lain: l(ebijakan harga. pendanaan, lokasi,
dan keterbukaan/kepastian usaha yang belum kondusif selain itu pasokan listrik untuk
daerah-daerah tertinggal masih menggunakan bahan bakar yang belum efisien terutama BBM,
sehinga biaya pokok produksi (BPP) sektor kelistrikan relatif lebih mahal.
b. Usulan Rekomendasi:
1) Terkait percepatan pengembangan EBT untuk ketenagalistrikan, direkomendasikan:
Pemerintah perlu membuat policy intervensi yang lebih kondusif
terhadap
kebijakan tarif;
Perlu insentif fiskal dan non-fiskal baik berupa pengurangan pajak maupun
pembebasan pajak bersyarat;
Pengembang yang mengajukan pembangunan proyek EBT harus sudah memiliki
finansial yang jelas;
Diperlukan negosiasi kontrak (PPA) yang transparan dan akuntabel; (l<EN mengatur
pengalihan subsidi fosil ke pengembangan EBT, l(EN mengamanatkan Pemerintah
dan Pemda memberikan insentif fiskal dan non fiskal).
2) Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi yang didukung oleh penyediaan infrastruktur
gas bumi untuk pembangkit listrik. (Dalam rangka menurunkan BPP pada system
isolated yang menuju keekonomian di daerah-daerah tertinggal).
Pokok Permasalahan 3 l(etenagalistrikan:
a.
1) Realisasi rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98.03% di tahun 2018 dimana
target RUEN mendekati 100% pada tahun 2020. Namun, perluasan elektrifikasi
diperlukan di wilayah yang belum mendapatkan akses listrik khususnya daerah
terdepan, terluar dan terpencil (3T) serta daerah lainnya yang belum mendapatkan
akses listrik;
2) Dalam penetapan rasio elektrifikasi masih terjadi perbedaan capaian antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. l<ondisi tersebut ditambah dengan dijumpainya ada
rasio elektrifikasi yang lebih dari 100%;
3) Dalam mempercepat capaian rasio elektrifikasi ditemukan beberapa kementerian yang
melaksanakan pembangunan kelistrikan di daerah tertinggal.

b. Usulan Rekomendasi:
1) Pemerintah Pusat, Pemda dan PLN Wilayah harus menggunakan instrumen yang
sama untuk menetapkan rasio elektrifikasi. (Diperlukan data yang seragam
dan tersinkronisasi);
2) l<ESDM sebagai koordinator utama dalam percepatan rasio elektrifikasi. (Rasio
elektrifikasi semestinya dilaksanakan secara efisien dan efektif di bawah kementerian
teknis yang membidangi energi).
4. a. Pokok Permasalahan 4 l<etenagalistrikan:
Belum tercapainya Tingkat l<andungan Dalam Negeri (Tl<DN) Barang dan Jasa untuk pem
bangkit listrik yang disebabkan karena desain (pra desain dan desain dasar) pembangkit
PLTU/PLTGU tidak ditetapkan oleh PLN dan/atau industri dalam negeri tetapi ditentukan
oleh investor yang menggunakan desain dan standard negara asal/pengusul yang tidak
bisa ditopang industri dalam negeri.
b. Usulan Rekomendasi:
Pembuatan pra desain dan desain dasar pembangkit dilakukan oleh perusahan nasional
yang mengacu SNI dan sebagai persyaratan lelang/tender. (Pembangunan pembangkit
tenaga listrik harus menggunakan pra desain dan desain dasar yang dibuat oleh
perusahaan nasional).
3. Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)

Hasil Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT):
1. a.
Pokok Permasalahan 1 EBT:
Realisasi pencapaian target EBT 6,24% (HEESI) lebih rendah dari target RUEN sebesar
10,93% pada tahun 2017.
b. Usulan Rekomendasi:
1) Melakukan pengalihan subsidi fosil ke EBT. (Untuk mendorong pengembangan EBT
agar bisa bersaing dengan bahan bakar fosil);
2) Menerapkan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan EBT. (Perlu
masuk dalam Renstra l<ESDM; Perlu revisi U U Mi gas terkait pungutan pre mi
pengurasan; Perlu payung hukum (PP/Perpres) untuk penerapan premi pengurasan
energi fosil);
3) Mengatur lebih lanjut terkait ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika
terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka
didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih
tinggi. (Telah dikeluarkan l<ebijakan Satu Peta, termasuk Peta lndikatif Tum pang
Tindih lnformasi Geospasial Tematik};

4) Memastikan penyelesaian
pembangunan

pembangunan

pembangkit EBT sesuai RUPTL. (Rencana

PLTEBT 14,251 GW hingga tahun 2025 (RUPTL 2018 - 2027), dengan

rincian: PLTA: 6.908

MW; PLTP: 4.558 MW; PLTMH: 810 MW; PLT Bioenergi:

401 MW;

PLTS: 1.045 MW; PLTB: 529 MW);
5)

Membentuk badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah
mengembangkan,

memanfaatkan

untuk

dan /atau membeli EBT. (Sudah terdapat beberapa

BUMN: PGE, Geodipa Energi. PLN memiliki divisi EBT, PTPN memiliki perusahaan

Enero

(etanol);
6) Menyesuaikan

harga EBT dengan nilai keekonomiannya

dukungan feed in tariff. (l(etentuan

sesuai site specific dengan

terkait harga EBT belum dapat mendukung

nilai

keekonomian);
7)

lnsentif dan disinsentif
pengembangan

penerapan EBT. (Sebagian besar lnsentif fiskal terbatas untuk

panas bumi, sedangkan jenis EBT lainnya juga perlu insentif fiskal maupun

non fiskal. (PMI< 177/2007, PMI< 176/2009, PMI< 188/2015));
8) Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi
prioritas pengembangan

PLTN sebagai pilihan terakhir dalam

energi nasional. (l<ESDM telah diminta

membuat

roadmap

pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik sesuai matriks RUEN).
2. a.

Pokok Permasalahan
Pengembangan
1)

2 EBT:

lndustri Sel Surya di Indonesia

Belum berkembangnya

industri hulu hilir sel surya;

2) Pemanfaatan produksi sel surya dalam negeri yang rendah (90 MW dari target RUEN
375 MW di tahun 2018).
b.

Usulan Rekomendasi:
1)

Meningkatkan

Tingkat l<andungan

Dalam Negeri (Tl<DN) dalam industri sel surya.

(Tl<DN industri sel surya baru sebatas modal dan tenaga kerja; pembuatan
industri

pengolahan

pilot project

silika di dalam negeri; relokasi industri asing sel surya ke Indonesia);

2) Menerapkan insentif penggunaan PLTS rooftop. (lnsentif fiskal maupun non fiskal
seperti sebagai berikut: Bagi pengguna PLTS rooftop, diberikan
Bangunan bernilai Rp 5 Miliar ke atas wajib menggunakan
3)

Menerapkan kewajiban penggunaan

keringanan

PBB;

PLTS rooftop};

PLTS rooftop sebesar 30% dari luas atap bagi

bangunan pemerintah dan sebesar 25% dari luas atap bagi bangunan

mewah. (Perlu

ada Perpres untuk Gerakan Nasional Satu Juta Atap Sel Surya dengan: Mewajibkan
PLTS rooftop; l<ESDM dan l(emenPUPR
pelaksanaannya);

sebagai pembina; Pemda mengawasi

3. a.
b.

4. a.

b.

4) Mewajibkan Pemda untuk menyediakan lahan minimal 5 Ha khusus untuk
pengembangan PLTS. (Perlu lnpres program pengembangan PLTS oleh Pemda
dengan pemanfaatan Dana Alokasi l<husus (DAI<), dengan l(ESDM dan l<emendagri
sebagai pembina);
5) Fasilitas umum transportasi wajib dilengkapi dengan sarana PLTS. (Perlu payung
hukum (Permenhub) yang mewajibkan operator fasilitas umum transportasi untuk
membangun sarana PLTS).
Pokok Permasalahan 3 EBT:
Pemanfaatan PLTA terkendala pada isu lingkungan dan teknis;
Usulan Rekomendasi:
1) Melakukan kajian secara independen terkait Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
(BJPSDA) yang selama ini diformulasikan per wilayah sungai oleh l(emenPUPR.
(BJPSDA diperlukan untuk menjaga pasokan sumber daya air, namun penetapan biaya
jasa agar disesuaikan dengan keekonomian pembangkit yang telah terbangun sebelum
kebijakan BJPSDA dikeluarkan);
2) Memberi legalitas yang jelas terkait pemeliharaan sumber daya air di area tangkapan.
(Perlu didorong percepatan penyusunan UU tentang Sumber Daya Air, mengingat UU
No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Ml();
3) Memprioritaskan pembangunan PLTA di daerah yang memiliki potensi sumber daya air
besar. (Hingga tahun 2025, baru 6,9 GW rencana pengembangan PLTA yang
terakomodir di dalam RUPTL).
Pokok Permasalahan 4 EBT:
Pengembangan Bahan Bakar Nabati ethanol belum berjalan sesuai dengan target RUEN
yang ditargetkan sebanyak 0.4 juta l<L pada tahun 2018;
Usulan Rekomendasi:
1) Menugaskan BUMN untuk memproduksi dan membeli BBN (ethanol). (Penerapan
program ES secara bertahap hingga tahun 2025, dengan memprioritaskan hasil bumi
dalam negeri);
2) Melaksanakan mekanisme swap (ethanol vs FAME). (Perlu kajian perdagangan imbal
beli dengan negara lain (Thailand, Brazil, Pakistan)
3) Pengenaan pajak ekspor molasses (dana tebu). (Pajak ekspor sebagai disinsentif agar
dapat dimanfaatkan di dalam negeri);
4) Pengurangan pajak PPn dan Pajak Bahan Bakar l(endaraan Bermotor (PBBl<B) dalam
struktur harga BBM yang menggunakan ethanol. (Pengurangan PBBl<B diharapkan
dapat ikut menurunkan harga jual BBN di masyarakat).

5. a.

Pokok Permasalahan 5 EBT:
Pengembangan kualitas dan kuantitas survei potensi panas bumi
1) l<urangnya kualitas survei potensi panas bumi yang dilakukan oleh pemerintah (Badan
Geologi l<ESDM);
2) Belum termanfaatkannya panas bumi jenis low & medium temperature.

b.

Usulan Rekomendasi:
1) Meningkatkan kualitas data sumber daya dan cadangan panas bumi, dengan
mengubah status PSDMBP Badan Geologi sebagai BLU. (PSDMBP bekerja sama
dengan pengusaha panas bumi untuk mengatasi kurangnya pendanaan dan fasilitas
eksplorasi yang memadai);
2) Meningkatkan pemanfaatan panas bumi pada low & medium temperature.
(Pemanfaatan panas bumi low & medium temperature untuk pembangkit listrik
dengan melakukan benchmarking kepada negara yang berhasil mengembangkan);
3) Meningkatkan pembiayaan panas bumi melalui PMN dan pinjaman diberikan kepada
BUMN. (l(emenkeu dapat menugaskan PT. SMI sebagai pelaksana penugasan untuk
memastikan kelayakan proyek, bankable, dan compliance terhadap peraturan).

4. Pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang l<onservasi Energi.

Hasil pengawasan Pelaksanaan l(ebijakan Bidang l<onservasi Energi:
1. a. Pokok Permasalahan 1 l(onservasi:
1) Harga energi fosil masih disubsidi sehingga jauh lebih mu rah dari harga EBT;
2) l<ebutuhan biaya modal untuk penerapan konservasi energi.
b. Usulan Rekomendasi:
1) Memberikan tambahan insentif khusus kepada industri yang memproduksi peralatan
hemat energi dan industri yang telah menerapkan program konservasi energi. (lnsentif
antara lain berupa fasilitas perpajakan dan bea masuk, untuk komponen/suku cadang
dan bahan baku; diperlukan revisi PP No 70 tahun 2009 yang terkait mekanisme
pemberian insentif);
2) Mengalihkan subsidi energi fosil secara bertahap untuk pengembangan penggunaan
EBT. (Peningkatan pemanfaatan EBT dalam rangka penganekaragaman sumber
energi);
3) Meningkatkan diversifikasi penggunaan energi dengan perluasan jaringan infrastruktur
tenaga listrik/gas bumi. (Penggunaan listrik/gas bumi lebih efisien dibanding
menggunakan BBM).

2, a.

b.

3. a.

b.

Pokok Permasalahan 2 l<onservasi:
Terdapat kebijakan mengenai standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor,
yang hanya bisa dipenuhi dengan menggunakan BBM standar EURO 4 di sektor
transportasi;
Usulan Rekomendasi:
1) Menetapkan kepastian koordinator/l<L sebagai decision maker untuk penerapan
kebijakan dan penyiapan BBM. (Perlu koordinasi l(ESDM dengan l(LHI< terkait baku
mutu emisi; l<emampuan produksi kilang Pertamina dari sekitar 30 juta kl hanya 1%
yang dapat memproduksi standar EURO 4 untuk memenuhi baku mutu emisi);
2) Mengurangi secara bertahap penggunaan BBM RON 88 dengan mempercepat
pengembangan kilang domestik sesuai program ROMP (Refinery Development
Masterplan Program). (Menyikapi penerapan Permen l<LHI< No.P.20/2017 untuk
penerapan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor; Penerapan
Permen l<LHI< No. P20/2017 belum berjalan, yang semula berlaku pada bulan
Oktober 2018 di 8 kota diundur ke Maret 2019 untuk tidak menggunakan BBM RON
88; Penggantian penggunaan BBM RON 88 ke standar EURO 4 berdampak terhadap
daya beli masyarakat);
3) Sosialisasi secara komprehensif Permen l(LHI< No.P.20/2017 dilakukan setelah
kemampuan kilang domestik memenuhi standar EURO 4. (Untuk mengurangi beban
subsidi pemerintah, Permen l(LHI< akan efektif terlaksana apabila ditopang
kemampuan produksi BBM nasional).
Pokok Permasalahan 3 l(onservasi:
Perizinan pemanfaatan fly ash bottom ash (FABA) sebagai sumber daya (bahan baku
industri semen, pupuk atau roadbase) maupun landfill masih terkendala karena PP
No 101/2014 menyatakan kategori FABA sebagai limbah B3.
Usulan Rekomendasi:
1) Merevisi Peraturan Pemerintah No.101/2014 (l<LHI<) agar FABA untuk bahan baku
industri semen, pupuk atau roadbase bukan dikategorikan sebagai limbah B3. (FABA
bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri dan pembangunan jalan, serta
mengurangi biaya pengelolaan limbah B3; Penumpukan FABA di lahan terbuka di area
PLTU terjadi akibat produksi FABA tidak sejalan dengan kecepatan waktu penyelesaian
perizinan pemanfaatan FABA; Perlu kajian independen yang bersifat lintas sektor untuk
memastikan bahwa FABA bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat);

2) Mendorong pemanfaatan FABA di sektor industri secara komersial melalui pemberian
insentif kepada sektor industri yang telah memanfaatan FABA. (Kernenterian
Perindustrian mendorong pemanfaatan FABA di sektor industri dan insentif kepada
sektor industri yang telah memanfaatkan FABA; Pemanfaatan FABA sebagai bentuk
kegiatan recycle sesuai prinsip industri hijau sehingga harus mendapat dukungan
Pemerintah);
3) Perlu segera disusun sistem informasi data karakteristik/kualitas
FABA dari semua
PLTU di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Ditjen Gatrik dengan melibatkan PT.PLN,
Balitbang Tekmira dan unit-unit terkait. (Setiap teknologi PLTU dan jenis batubara yang
digunakan akan menghasilkan karakteristik FABA yang berbeda (bersifat asam atau
alkali); Masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan data terkait karakteristik FABA
di Indonesia).
4. a.

b.

5. a.

b.

Pokok Permasalahan 4 l<onservasi:
Penerapan Standar l<inerja Energi Minimum (Sl<EM) belum optimal dilakukan oleh
produsen dalam negeri dan importir.
Usulan Rekomendasi:
1) Mengoptimalkan labelisasi peralatan rumah tangga secara bertahap melalui sosialisasi
secara intensif. (Pemerintah perlu memberikan dukungan insentif fiskal terhadap
industri yang siap dalam menerapkan labelisasi peralatan rumah tangga yang hemat
energi);
2) Memperluas penggunaan lampu LED dan pengkondisi udara yang hemat energi serta
melakukan pengawasan atas barang impor peralatan listrik rumah tangga. (Pemerintah
memberikan dukungan kelengkapan alat uji pada laboratorium uji lampu dan peng
kondisi udara).
Pokok Permasalahan 5 Konservasi:
Masih rendahnya diversifikasi energi di sektor transportasi, yang masih didominasi oleh
BBM.

Usulan Rekomendasi:
Mempercepat penerbitan Perpres mobil listrik yang selanjutnya perlu disusun roadmap
pengembangan industri mobil listrik nasional. (Pemanfaatan mobil listrik di Indonesia
telah mendapatkan dukungan untuk kemudahan fiskal dari l<ementerian l<euangan,
namun payung hukum pengembangan dan industri mobil listrik belum tersusun (Perpres
mobil listrik masih dalam pembahasan)).

lndikator Kinerja

Sasaran Strategis

Mendorong Pencapaian
Target Kebijakan Energi
Nasional dan Rencana
Umum Energi Nasional
Serta Rencana Umum
Energi Daerah

Tingkat Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Di Bidang Energi
Yang Berifat Lintas Sektoral

Target
100%

Parameter
Keberhasilan
Jumlah hasil
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan di
bidang energi
yang bersifat
lintas sektoral

Realisasi
100%
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111.2.

Pengelolaan Anggaran
Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, pada tahun 2018 terdapat dua indikator ke
berhasilan yaitu:
1) Capaian Target Realisasi Anggaran
Pada tahun 2018 Setjen DEN mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp
57.116.345.000,- dimana anggaran tersebut didistribusikan ke dalam belanja gaji,
belanja barang, dan belanja modal. Pada Perencanaan anggaran tahun 2018 Setjen
DEN mengalami blokir anggaran terkait pelaksanaan renovasi rumah dinas Eselon I,
namun blokir tersebut dapat dibuka kembali dengan berkoordinasi dengan OJA dan In
spektorat Jenderal l<ESDM.
Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, Setjen DEN berkoordinasi dengan Biro
l<euangan l(ESDM untuk menentukan target realisasi anggaran di awal tahun dan
rencana penarikan dana dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Target realisasi
anggaran Setjen DEN pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 91,94% dari pagu anggaran
sebesar Rp 57.116.345.000,-. Capaian atas target realisasi anggaran tersebut
dipantau setiap bulannya dan selalu dilaporkan dalam kesempatan Rapat Pimpinan
di lingkungan l<ESDM. Adapun capaian realisasi anggaran Setjen DEN per tanggal 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp 53.034.444.722 atau 92.85% dari total pagu
anggaran, realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,94%.
Adapun rincian atas realisasi anggaran tersebut disampaikan pada table di bawah ini.
No

Kode

I

Nama Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

1

51 I BELANJA PEGAWAI

20,940,870,000

17,979,694,638

2

52 I BELANJA BARANG

33,545,241,000

32,926,816,987

3

53 I BELANJA MODAL

2,630,234,000

2,127,933,097

TOTAL

57,116,345,000

53,034,444, 722

Tabet 10. Capaian l<inerja Sasaran Ill

Persentase
Realisasi
85.86%
98.16%
80.90%
92.85%

2) Nilai lndikator Pengelolaan Anggaran.
l<ementerian l<euangan RI dalam memantau pengelolaan anggaran di setiap
l<ementerian/ Lembaga memberikan indikator dari setiap pelaksanaan anggaran, indikator
berupa:
Revisi DIPA
Hal Ill DIPA
Pagu minus
Pengelolaan UP
Rekon LPJ
Data kontrak
Dispensasi SPM
Penyelesaian Tagihan
Realisasi
Retur SP2D
Renskas
l<esalahan SPM
Masing-masing, indikator tersebut dipantau setiap harinya melalui aplikasi Online Monitoring
SPAN, Nilai ll(PA Setjen DEN pada tahun 2018 sebesar 88,81 nilai tersebut juga melampaui target
yang ditetapkan sebesar 85,79%.
Dengan capaian tersebut diatas, maka di tahun 2018 Setjen DEN berhasil melampaui target dua
indikator keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN.
111.3.

l<inerja Lainnya
1) Persidangan DEN
Menteri PPN/l<epala Bappenas Bambang Brodjonegoro memimpin Sidang Anggota
ke-25 DEN di l(antor l(ementerian ESDM, Jakarta pada tanggal 4 September 2018.
Sidang membahas mengenai pendampingan kepada Pemda dalam menyusun
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Beberapa permasalahan dalam
penyusunan RUED-P yang mengemuka dalam Sidang Anggota di antaranya adalah
pembangunan PLTMH dan PLTP yang terkendala pengelolaan sumber daya alam yang
berada pada zona inti l<awasan l<onservasi dan keterbatasan anggaran di daerah untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matrik program RUED-P.

Beberapa tindak lanjut dalam permasalahan di atas yaitu mengawal target RUEN dalam
rancangan RUED-P hingga proses Program Legislasi Daerah (Prolegda), Tim Pembinaan
Penyusunan RUED-P tetap memberikan dukungan dalam penyelesaian RUED-P melalui
supervisi kepada Pemda. Sidang Anggota dihadiri oleh Anggota DEN dari Unsur Pemerintah
dan Dari Unsur Pemangku l(epentingan serta perwakilan dari l<ementerian Dalam Negeri.

2) Dialog Energi
Di Indonesia, penerapan kebijakan green transportation mengalami kendala dengan
penerpan sistem transportasi massal yang masih terbatas kota-kota besar dan alternatif pe
manfaatan kendaraan bermotor masih sebatas purwarupa. Untuk itu Dewan Energi Nasional
menyelenggarakan Dialog Energi dengan tema Percepatan Mengurangi l<etergantungan
Energi Fosil pada Sektor Transportasi di Jakarta pada tanggal 21 November 2018. Acara yang
dihadiri oleh Anggota DEN, Wakil Tetap Anggota DEN dari l(ementerian Ristek Dikti.
perwakilan l<ementerian PPN/Bappenas, l<ementerian Perindustrian, l(ementerian Per
hubungan, l<ementerian l<euangan, l<ementerian Lingkungan Hidup dan l<ehutanan,
Perguruan Tinggi serta pelaku usaha menghasilkan rekomendasi antara lain:
a) l<esiapan dari berbagai sektor terkait, diantaranya dalam hal perencanaan nasional untuk
pembangunan infrastuktur energi, kesiapan sektor industri dan sektor transportasi serta
kesiapan penguasaan teknologi komponen utama transportasi;
b) Pemerintah perlu menunjuk leading sector pengembangan l<BM untuk mempercepat
capaian target RUEN sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 22
tahun 2017;

c) Pada masa transisi, untuk mempercepat pertumbuhan kebutuhan l<BM agar dimulai dari
penerapan sistem transportasi massal perkotaan (smart city) yang disesuaikan dengan
karakteristik dan permasalahan perkotaan serta kendaraan instansi Pemerintah dengan
teknologi Hybrid. Tahap selanjutnya,penggunaan
kendaraan yang dimodifikasi atau baru
sesuai dengan kesiapan teknologi l<BM termasuk teknologi baterai dengan fast charging
system, infrastruktur dan suplai listrik yang handal dan aman;
d) l<BM merupakan jenis kendaraan low carbon emission vehicle (LCEV) yang dapat didorong
penggunaannya di suatu wilayah tertentu yang memiliki pembangkit energi baru
terbarukan sebagai sumber pasokan listriknya;

3) Sosialisasi Capaian Pengelolaan Sektor ESDM
Dalam rangka memperluas penyampaian informasi, Setjen DEN melakukan sosialisasi
capaian pengelolaan sector ESDM yang dilakukan di proivinsi NTB. Pelaksanaan sosialisasi
tersebut dilaksanakan pada 3 kabupaten, yaitu:

a) Lombok
Sosialisasi Capaian Pengelolaan Sektor ESDM di Lombok dilaksanakan dalam rangka
menyampaikan program strategis dan capaian sektor ESDM dan berkomunikasi kepada
Pemerintah Daerah, masyarakat, stakeholder terkait. akademisi, dan lain-lain sebagai
upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat akan pemenuhan kebutuhan
energi secara nasional.
Acara yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 ini, dibuka oleh Sekretaris
Jenderal DEN, dihadiri oleh l<aban Litbang l<ESDM, l<epala BPSDM l<ESDM, Pemda
l<abupaten Lombok, Dinas OPD l<abupaten Lombok, perwakilan Badan Usaha, perwakilan
l<ementerian/Lembaga, akademisi. Adapun hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini meliput:
a) Terjalinnya kerjasama antara Balitbang l(ESDM dengan Universitas Mataram dalam
penelitian tanaman bioenergy;
b) Para peserta telah mengetahui capaian sector ESDM hingga tahun ke empat
pelaksanaan RPJMN Ill;
c) Peserta dari Lombok Barat berharap Pemerintah dapat memanfaatkan potensi EBT
di daerahnya.

b) Sumbawa
Setjen DEN melaksanakan sosialisasi terhadap capaian sektor ESDM kepada Pemerintah
l<abupaten Sumbawa, Pemerintah l<abupaten Sumbawa Barat, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan pelaku usaha di kantor Bupati Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat pada tanggal 30 November 2018. Sosialisasi sektor ESDM mencakup capaian
pembangunan nasional pada sub sektor mineral dan batubara, peningkatan rasio elektrifikasi
dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan kontribusi minyak dan gas bumi dalam
pemenuhan kebutuhan energi nasional.
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c) Bima
Setjen DEN melaksanakan sosialisasi terhadap capaian sektor ESDM kepada Pemerintah
Daerah l<ota Bima, Pemerintah Daerah l(abupaten Bima, Pemerintah Daerah l(abupaten
Dompu, Perguruan Tinggi dan l<ementerian/Lembaga serta Badan Usaha di Gedung Seni
dan Budaya l<ota Bima, NTB pada tanggal 27 Desember 2018. Sekjen DEN Saleh
Abdurrahman dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah terus membangun
i nfrast ru kt u r, salah sa tu nya i nfrast ru kt u r e ne rgi. Tu ju an dari pe m ban gu nan i nfras tru ktu r ene rgi
adalah untuk meningkatkan ketahanan energi.
Sementara itu, Walikota Bima yang diwakili oleh Sekda Bima Drs H Mukhtar MH menyampaikan
kegiatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi sektor ESDM. Selain itu, kegiatan ini
sebagai wadah menampung aspirasi daearah serta akademisi agar didiskusikan dan disampaikan
ke l(ementerian ESDM.

SOSIALISASI
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4) Mekanisme Reward and Punishment
Pemberian reward and punishment sudah mulai dilakukan pada tahun 2017 lalu, yang
membedakan pelaksanaan tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah penilaian pada tahun
ini dilakukan setiap bulan berdasarkan absensi kehadiran pegawai dan sudah diumumkan
pad a monitor yang be rad a di lantai 4 gedung Setjen DEN.

BABIV
PENUTUP
Laporan kinerja Setjen DEN tahun 2018 merupakan perwujudan dari akuntabilitas terhadap
keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Ind ikator l(inerja Utama yang ditetapkan serta sebagai
bentuk penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki
oleh organisasi.
IV. 1.

l(esimpulan
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Setjen DEN telah melaksanakan
serangkaian kegiatan dalam mencapai target ll(U yang ditetapkan. Dari penjelasan
pad a BAB Capaian l<inerja, dapat tergambarkan bahwa beberapa target kinerja dapat
dicapai dengan baik dan terdapat pula target yang dapat terlampaui. Secara ringkas
capaian kinerja Setjen DEN diilustrasikan pada table dibawah ini.

•
Tercapainya
target bauran
energi dan
program RUEN

,.

Evaluasi pencapaian
bauran energi nasional

Evaluasi pencapaian
program RUEN

terwujudnya
gambaran
perencanaan
energi ke depan

tertanggulanginya
daerah krisis dan
darurat energi

mendorong
pencapaian target
KEN dan RUEN
serta RUED

Tersusunnya buku energi
outlook

100%

100%

rekomendasi

rekomendasi
pemanfaatan DME

100%

dokumen RUED-P

34 Provinsi

R·RUED 34 Provinsi

100%

1 dokumen

Nodin Laporan
kepada MESDM
dalam monitoring
cepalan
implementasi RUEN

100%

1 buku

buku OEI 2018

100%

rekomendasi

rekomendasi skema
SHS dalam CPE

100%

Rekomendasi hasil
simulasi Anggota
DEN

100%

dokumen
sinkronisasi
Rensta K/L
dengan RUEN
buku Outlook
Energi Indonesia
(DEi)

dokumen

Penyusunan

Tingkat penyelesaian
rekomendasi antisipasi
dan mitigasi potensi
kondisl krisis dan darurat
energi

100%

tingkat pelaksanaan
identifikasi daerah krisis
dan darurat energi

100%

tingkat tindak lanjut
rekomendasi hasil
pengawasan
pelaksanaan kebijakan di
bidang energi yang
bersifat lintas sektoral

bahan perumusan
kebijakan energi
fosil

Rekomendasi
Strategis
Cadangan
Penyangga Energi
Penyusunan
rekomendasi
strategis mitigasi
potensi rawan
krisis dan darurat
energi
Jumlah hasil
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan di
bidang energi
yang bersifat
lintas sektoral
yang telah
disampaikan
kepada Menteri
ESDM

100%

•

rekomendasi

4
usu Ian
rekomendasi

Usulan rekomendasi
bidang:
Energi fosil
Ketenagalistrikan
EBT
Konservasi Energi

..
..

100%
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