
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang “Analisis Kebijakan Pengembangan 

Energi Terbarukan di Kabupaten Indragiri Hilir” maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peraturan atau regulasi tentang pengembangan energi terbarukan di Kabupaten 

Indragiri Hilir belum ada akan tetapi pemanfaatan yang mengarah ke energi 

terbarukan sudah ada. Terdapat 466 unit panel surya yang telah dimanfaatkan 

sebagai Solar Home System, PLTS Terpusat dan Penerangan Jalan Utama Kota. 

Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) di Kabupaten 

Indragiri Hilir sudah terdapat 2 unit akan tetapi saat ini pembangkit tersebut tidak 

lagi digunakan karena berbagai macam masalah. 

2. Dari beberapa pembangkit energi terbarukan tersebut pembangkit listrik tenaga surya 

lah yang saat ini paling banyak digunakan di Kabupaten Indragiri Hilir.  

3. Terdapat beberapa faktor yang mendukung pengembangan energi terbarukan yaitu 

dukungan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan 

menteri dan peraturan daerah tentang energi, terdapatnya APBN untuk 

pengembangan energi terbarukan, dan ketersediaan sumber daya alam yang 

melimpah.   

4. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan energi 

terbarukan di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya subsidi BBM masih tinggi, 

pemberian insentif yang tidak dirasakan manfaatnya, kurangnya SDM, sulitnya 

memperoleh informasi tentang teknologi energi terbarukan, tidak terdapatnya sanksi 

dan denda terhadap pemerintah daerah yang tidak mau mengembangkan energi 

terbarukan. 

5. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan 

memberikan contoh dari kebijakan energi terbarukan yang telah diterapkan di 

negara-negara yang sudah memiliki kebijakan energi terbarukan seperti negara india 

yang memiliki sumber daya alam dan bentuk geografis yang hampir sama dengan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

6. Kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir setelah 

melakukan analisis menggunakan metode SWOT adalah kebijakan diversivikasi.  
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Dimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sumber daya alam yang besar yang dapat 

dimanfaatkan menjadi energi terbarukan yang merupakan sumber energi bersih, akan 

tetapi Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan tantangan yang sangat berat untuk 

mengembangkan energi terbarukannya karena saat ini PLN sebagai pemegang 

otoritas ketenagalistrikan untuk Kabupaten Indragiri Hilir mulai melirik PLTU 

batubara sebagai pembangkit listriknya. 

 

5.2 Saran 

1. Pemerintah pusat dan daerah harusnya bekerja sama dalam penyediaan anggaran untuk 

pengembangan energi terbarukan di daerah. 

2. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya 

memperhatikan tentang pengembangan energi terbarukan agar kebutuhan energi 

terutama energi listrik dapat terpenuhi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat 

berjalan maksimal. 

3. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya saling bekerja sama dalam 

memperkenalkan dan mensosialisakan teknologi energi terbarukan dan memberikan 

pemahaman tentang pentingnya energi terbarukan. Mengingat untuk Kabupaten 

Indragiri Hilir sendiri SDM nya masih lemah terhadap teknologi energi terbarukan 

dan pemanfaatan energi terbarukan terbilang masih sangat kecil. 

4. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya saling bekerja sama dalam memberikan 

pemahaman akan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi fosil dan 

memberikan pemahaman bahwa lama kelamaan energi fosil akan habis dan harus 

memiliki penggantinya yaitu energi terbarukan. 


