


 Energi adalah anugerah Tuhan. Tidak ada kehidupan tanpa energi.  

 Energi adalah bagian dari cabang produksi yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD Pasal 33) 

 DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang 

bertaggung jawab atas kebijakan energi nasional.  

 DEN sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2007 bertugas: 

1.  Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional (KEN) 

     KEN dijabarkan menjadi RUEN. KEN sudah waktunya direvisi. Energi nuklir  

     (PLTN) sudah waktunya jadi energi alternatif, bukan lagi pilihan terakhir. 

2.  Menetapkan rencana umum energi nasional (RUEN). 

      RUEN dijabarkan menjadi RUPTL dan RUED. Porsi batubara diperkecil. 

3.  Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat  

     energi (KRISDAREN). KRISDAREN dan CPE belum ada Perpres-nya 

4.  Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas      

      sektoral. Belum ada Perpres pengawasan KEN. 

 

 



 
Sebelum Dewan Energi Nasional dibentuk, Pemerintah 
telah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional 
(BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh 
Menteri ESDM dengan anggota Menteri Perindustrian, 
Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri 
Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan 
Teknologi, Menteri Negara Perencanan Pembangunan 
Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala BATAN.  
 
Berbeda dengan BAKOREN, kalau DEN sudah ada 
unsur perwakilan dari pemangku kepentingan (8 
orang) dan Ketuanya langsung dijabat oleh Presiden. 

 



 Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya 
ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap 
Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan 
terhadap Lingkungan Hidup. 

 Kemandirian Energi adalah terjaminnya 
ketersediaan Energi dengan memanfaatkan 
semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam 
negeri (mengurangi ketergantungan dari impor).  

 Kedaulatan energi adalah suatu hak negara untuk 
menguasai, mengatur, mengelola dan memanfaatkan 
energi di dalam negeri sesuai batas teritorial  
berlandaskan hukum yang berlaku.  



 

 Sumber daya energi masih diperlakukan 
lebih sebagai komoditas dari pada sebagai 
modal pembangunan nasional. 

Batubara dan gas terus diekspor untuk 
mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya bagi 
Negara. Walaupun bukan pemilik sumber daya 
batubara terbesar di dunia (kurang dari 4%), 
namun Indonesia menjadi pengekspor batubara 
terbesar di dunia (terbesar diekspor ke China, 
sebagian ke India). 

 



 Penurunan produksi minyak bumi yang terus menurun 
dan sejak pandemic harga di bawah biaya pokok 
produksi. 

 
Hanya dua kali terjadi produksi tertinggi yaitu tahun 1976 dan 
1995. Produksi minyak Indonesia tertinggi pada 1976 karena 
Tanah Air menemukan lapangan Minas, Riau oleh Caltex 
(Chevron) Pacific Indonesia (CPI). Hal itu menyebabkan produksi 
minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). 
Sedangkan, produksi tertinggi kedua terjadi pada 1995, saat 
Indonesia menemukan lapangan Duri, Riau juga oleh CPI dan 
menyebabkan produksi minyak kembali menjadi 1,6 juta bph. 
Namun, sejak saat itu hingga sekarang produksi minyak terus 
mengalami penurunan sedangkan konsumsi naik terus .Ada 
program 1 juta barel per hari dari SKK Migas mulai tahun 2030, 
namun masih menjadi tantangan besar.  

 



 Akses dan Infrastruktur  terbatas. 

Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara 

kepulauan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, 

baik untuk  transportasi, transmisi maupun 

pembangunan infrastrukturnya.  Program BBM satu 

harga salah program afirmasi untuk daerah 3T. 

PLTS dan PLTM/PLTMH untuk listrik daerah 3T dan 

akses terbatas. 



 

 Ketergantungan dari impor LPG dan minyak (crude dan BBM)  

 

Sejak 2004 menjadi net importer dan kemudian keluar dari OPEC 
(Negara pengekspor minyak).  Saat ini sedang diupayakan BBM Solar 
tidak diimpor karena akselerasi program biodiesel dari kelapa sawit. 

Sejak program konversi tahun 2007, kebutuhan LPG naik dan 70% harus 
diimpor. Proyek hiliriasi batubara menjadi DME sebagai pengganti LPG 
sedang dimulai oleh di Muara Enim.  

 

Produksi kilang hanya 800 ribuan bpd BBM, konsumsi 1,2 – 1,6 juta bpd. 
Produksi LPG juga sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang  besar 
dan terus naik. Ada empat proyek refinery development master 
plan (RDMP), baru dua yang berjalan proyeknya. RDMP Cilacap belum 
dapat partner/investor. Rencana ada dua proyek pembangunan kilang 
baru atau grass root refinery (GRR). Namun satu GRR dibatalkan yaitu 
GRR Bontang. 

 

 

 



 
 Pengembangan EBT terhambat 

Pokok masalahnya, harga jual listrik dari pembangkit 
EBT yang tidak ekonomis karena diperhadapkan 
dengan  harga listrik dari PLTU batubara dan gas. Feed 
in tariff tidak berjalan. Subsidi energi lebih diutamakan 
untuk LPG, Listrik dan Solar.  Nilai subsidi energi naik 
terus. Namun perlu didiskusikan lagi soal terminologi 
dan kebijakan subsidi ini. Dulu minyak tanah disubsidi, 
kemudian diganti LPG. Ternyata LPG disubsidi juga.  
UU EBT yang akan terbit diharapkan akan menjadi 
solusi sebagai payung hukum yang kuat. 
  



 Bauran energy nasional, EBT minimal 23% tahun 
2025. Jika PLTU Batubara terus bertambah, upaya 
mengejar bauran 23% EBT kian berat. 

RUU EBT sedang dipacu guna menjadi dasar yang kuat 
(memiliki daya paksa) dalam mengurai hambatan 
pengembangan EBT. 

 

 Litbang dan jirap IPTEK di bidang energi yang masih 
rendah 

Masalah ini tidak hanya di bidang energi, namun terjadi 
hampir di semua bidang. Hilirisasi jadi bergantung  pada 
investasi dan teknologi dari luar negeri.  

 

 



 Isu lingkungan, Perubahan Iklim dan 
berkembangnya kenderaan listrik berbasis 
baterai. 

Paris Agreement sudah diratifikasi menjadi UU No.16 
Tahun 2016, artinya Indonesia terikat secara 
internasional. Penurunan emisi dijawab dengan 
program pengurangan konsumsi BB fosil sehingga 
akan berkembang kendaraan listrik dan PLTU 
batubara harus dikurangi/diganti dengan pembangkit 
yang ramah lingkungan. Norwegia sudah 100% 
listriknya dari ET. Negara lain banyak yang sudah 
mematok kapan energi fosil akan berakhir hingga 0%.  

 



Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di 

bidang energi yang bersifat lintas sektoral :  

 Konsep dan implementasi pengawasan? 

 Laporan hasil pengawasan? 

 Tindak lanjut hasil Pengawasan? 

 Insentif dan Disinsentif/sanksi? 

 



 
 Tahun 2007  

Perintah UU Energi : Pengaturan tentang jenis, jumlah, 
waktu, dan lokasi dari cadangan penyangga energi (CPE) 
nasional, diatur oleh Dewan Energi Nasional. (Pasal 5 UU 
Energi) 
 Tahun 2016  

SK Penyusunan CPE kepada DEN 
 Tahun 2017 

Proses Harmonisasi di Kemenkumham 
 Tahun 2020 

Sedang disusun 
 Tahun 2021 

 ??? 
 



Untuk Merperkuat Peran DEN, antara lain : 

 

 Perangkat hukum turunan UU Energi/PP KEN perlu 
dilengkapi. Perpres CPE dan Perpres Pengawasan belum 
ada. Selama ini produk hukum DEN dalam bentuk 
Perpres. Apakah memungkinkan ada SK/Peraturan DEN 
(?), sebagaimana Lembaga Non Kementerian lainnya. 
Mekanisme Perpres cukup rumit dan birokrasinya 
panjang. 

 Perkuat  kelembagaan DEN dengan pembentukan Tim 
Ahli 

 Peran lintas sektoral DEN ditingkatkan sehingga tidak 
dianggap sebagai organ dari Kementerian ESDM. 

 



 Peningkatan Anggaran. Beberapa tahun terakhir 
anggaran DEN terus menurun, praktis hanya 
untuk operasional rutin. 

 Memperkuat sinergi dengan DPR. Sebelumnya 
DEN tidak ada rapat-rapat khusus dengan 
Komisi VII. Penolakan hasil Pansel DEN tahun 
2019 membuktikan koordinasi DEN sangat 
kurang dengan Komisi VII. 

 Perkuat perangkat lunak, teknologi dan strategi 
komunikasi sehingga pengawasan DEN  dan 
komunikasi publik lebih efektif. 



DEN menjadi lembaga yang tidak 
hanya mandiri tetapi juga berwibawa. 

Dasar hukum pembentukan DEN 
cukup kuat karena perintah UU.  Secara 

fungsi, DEN adalah gabungan dari 
fungsi legislatif (regulator) dan 

pengawasan (supervisor) sehingga 
seharusnya akan lebih powerfull, tidak 
berakhir dengan rekomendasi di atas 

kertas.   
 
 


