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1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat membuat permintaan 

suplai energi juga akan semakin bertambah. Sehingga permintaan akan pasokan energi akan 

terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun pertambahan jumlah  permintaan energi ini 

tidak diimbangi dengan ketersediaaan energi yang tersedia saat ini. Kita menjadi sangat 

tergantung pada minyak bumi, batubara dan lain-lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa 

minyak bumi, batubara dan lain-lainnya tersebut merupakan energi fosil. Energi fosil 

merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Meskipun bisa tetapi memerlukan waktu 

yang sangat lama. Tentunya hal ini akan  menyebabkan terjadinya suatu masalah jika energi 

fosil itu habis atau tidak ada lagi di bumi ini. 

Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia sangat bergantung sekali dari energi fosil. 

Berdasarkan BPPT Outlook Energi (2015) bahwa konsumsi energi final menurut jenis selama 

tahun 2000-2013 masih didominasi oleh BBM. Selama kurun waktu tersebut, total konsumsi 

BBM meningkat dari 315 juta SBM pada tahun 2000 menjadi 399 juta SBM pada tahun 2013 

atau meningkat rata-rata 1,83% per tahun. Sedangkan konsumsi batubara meningkat pesat 

dari 36,1 juta SBM pada tahun 2000 menjadi 178,8 juta SBM pada tahun 2013 atau 

meningkat rata-rata 13,1% per tahun. Untuk konsumsi gas bumi periode 2000-2013 

meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,8% per tahun.  

Berdasarkan fakta di atas bahwa setiap tahunnya, konsumsi energi fosil di Indonesia 

selalu meningkat. Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan energi fosil yang terdapat di 

alam. Oleh sebab itu diperlukan energi alternatif yang dapat menggantikan energi fosil 

dikemudian hari seperti energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal 

dari alam yang langsung dapat digunakan seperti energi angin, energi matahari, energi pasang 

surut laut, panas bumi, energi yang berasal dari tumbuhan, biofuel, air, dan biomassa. 

Berdasarkan BPPT Outlook Energi (2015) bahwa sumber daya energi baru dan 

terbarukan yang terdapat di Indonesia menurut jenis energinya yaitu : Geotermal (12,386 

Mwe) cadangan (16,524 Mwe) kapasitas yang terpasang (1,343 Mwe), mikro hidro (75,000 

Mw) kapasitas yang terpasang (8,671 MW), biomassa (32,654 Mwe) terpasang On-Grid 

(90.5 MWe) Off-Grid (1,626 Mwe), energi surya (4.80 kWh/m2/day) kapasitas terpasang 

(19.2 MW), energi angin (970 MW) kapasitas terpasang (1,96 MW), uranium (3000 MW) 
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terpasang (30 MW), gas methana batubara (456.7 TSCF), shale gas (574 TSCF), gelombang 

laut (1.995,2 MW), energi panas laut (41.012 MW) dan pasang surut (4.800 MW).  

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar akan tetapi pemanfaatannya 

masih belum optimal karena belum adanya peraturan yang jelas dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan sebuah regulasi dari pemerintah untuk 

menggalakkan dan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Indonesia 

memiliki Kebijakan Energi Nasional yaitu Kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan 

prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya 

kemandirian dan ketahanan energi nasional. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 30 Tahun 2007 

Tentang Energi), RUEN berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di 

tingkat nasional yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi 

dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai 

ketahanan energi nasional, dan RUED berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam 

pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam 

rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan pengelolaan energi 

secara nasional. Pemerintah telah membuat beberapa regulasi diantaranya : 

1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan. 

2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional. 

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 

Nasional. 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 

tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan provinsi Riau dan berada di pesisir 

timur pulau sumatera. Secara umum potensi energi terbarukan di Kabupaten Indragiri Hilir 

yaitu mikro/mini hidro, biomassa, solar dan angin. Karena letak geografisnya Indragiri Hilir 

yang berada di dekat laut maka Indragiri Hilir memiliki banyak sungai yang dapat 
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dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik baik mikro maupun mini hidro. Sedangkan 

biomassa yang terdapat di Indragiri Hilir memiliki bermacam-macam jenis potensinya. 

Beberapa jenis energi terbarukan dari biomassa yang memiliki potensi diantaranya 

batang kayu sebesar 1.374.257,25 m
3
/tahun, residu hutan primer 740.571,96 m

3
/tahun, 

potensi energi residu padi sawah sebesar 192.457,40 ton/tahun, potensi energi residu batang 

ubi kayu sebesar 7.063,37 ton/tahun (Papilo, 2014). Jumlah tersebut belum termasuk dari 

beberapa potensi energi biomassa yang lain seperti, kelapa sawit, kotoran ternak dll.  

Untuk potensi solar cell atau energi dari matahari disemua tempat di Indonesia 

memiliki potensi tersebut. Karena letak geografis Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa 

sehingga sinar matahari yang menyinari setiap tahunnya sangat besar dari pada daerah 

lainnya. Untuk energi angin Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi yang juga besar 

karena letaknya geografisnya yang berada di garis pantai sehingga potensi angin sangat besar 

di daerah ini. 

Berdasarkan data dari PLN Indragiri Hilir (2016) bahwa rasio elektrifikasi di 

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 adalah 44%. Namun angka tersebut dinilai  masih jauh 

dari harapan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menginginkan rasio elektrifikasi 

diatas 50%. Dari rasio elektrifikasi tersebut, daerah yang di suplai oleh PLN Rayon 

Tembilahan  masih mengalami defisit sebesar 1MW dari jumlah permintaan rata-rata per 

harinya. Dimana daya mampu dari PLN Rayon Tembilahan yaitu sebesar 14 MW sedangkan 

permintaan pada saat beban puncak harian mencapai 13,8 MW.  

Berdasarkan fakta di atas dan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya 

bahwa wilayah Indragiri Hilir memiliki potensi yang besar dari energi terbarukan. Akan 

tetapi belum terdapatnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah Inhil mengenai Undang-

Undang pengembangan energi terbarukan yang menghambat pengembangan energi 

terbarukan tersebut (Distamben Inhil, 2016).  

Mengingat begitu besarnya potensi energi terbarukan di Kabupaten Indragiri Hilir dan 

besarnya manfaat yang didapatkan apabila peraturan daerah tentang pengembangan energi 

terbarukan dapat berjalan. Maka pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang kebijakan 

pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Indragiri Hilir serta melihat aspek pendukung 

dan penghambat  pengembangan tersebut. Maka dari itu penulis perlu melaksanakan 

penelitian  yang berjudul “Analisis Kebijakan Energi Terbarukan Di Kabupaten 

Indragiri Hilir” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat energi terbarukan di 

Kabupaten Inhil? 

2. Sejauh mana kebijakan energi terbarukan yang telah diterapkan di Kabupaten 

Inhil? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan energi 

terbarukan di Kabupaten Inhil. 

2. Mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten 

Inhil dalam penerapan pengembangan energi terbarukan. 

3. Untuk mengetahui kebijakan energi terbarukan yang tepat diterapkan di Kabupaten 

Inhil. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Dengan adanya permasalahan di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya mencakup peraturan-peraturan yang mengikat seperti 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, 

Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas. 

2. Penelitian ini hanya mencakup energi terbarukan yang memiliki potensi di 

Kabupaten Inhil seperti solar cell, biomassa dan hydro. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu pemerintah dalam membuat regulasi dan dapat menetapkan regulasi energi 

terbarukan di Kabupaten Inhil. 

2. Mengidentifikasi setiap persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam penerapan 

regulasi pengembangan energi terbarukan. 

3. Mencari peluang-peluang yang mungkin timbul di masa depan dalam pengembangan 

energi terbarukan dalam bentuk pendekatan kebijakan dengan harapan pengembangan 

energi terbarukan di Kabupaten Inhil dapat berjalan lebih cepat. 


