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ABSTRAK 

PROGRAM ENERGIEWENDE DI JERMAN DAN TANTANGAN PEMANFAATAN ENERGI 
TERBARUKAN DI INDONESIA. Program Energiewende atau transisi energi di Jerman 
memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam 
bauran energi, mengurangi konsumsi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). 
Target peningkatan porsi energi terbarukan tampaknya akan dapat dicapai mengingat porsi 
pada tahun 2018 ini telah mencapai sekitar 30%. Kendati demikian, pengurangan konsumsi 
energi dan GRK diprediksi akan gagal dicapai karena pada saat yang bersamaan, Jerman 
secara bertahap tengah mengurangi peran pembangkitan energi yang bebas emisi GRK 
yaitu energi nuklir. Untuk menggantikan pasokan listrik nuklir tersebut Jerman harus kembali 
membangun PLTU berbahan bakar fosil dan gas karena fluktuasi alamiah dari produksi 
energi terbarukan tetap memerlukan cadangan dari pembangkit fosil yang memproduksi 
GRK (CO2). Hal ini membuat target reduksi GRK menjadi semakin sulit dicapai. Harga listrik 
dan subsidi pemerintah terus menunjukkan kecenderungan untuk naik dan pengguna rumah 
tangga harus menanggung kenaikan tersebut. Harga listrik yang tinggi disebabkan oleh 
harga produksi listrik yang tinggi ditambah biaya untuk ekspansi dan modernisasi jaringan 
untuk mengakomodasi sistem kelistrikan dengan energi terbarukan. Meskipun harga listrik 
tinggi dan reduksi CO2 tidak mencapai target, program Energiewende tetap mendapatkan 
penerimaan yang baik dari masyarakat dan memiliki dukungan politik yang kuat. Bagi 
Indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati terkait biaya, dampak dan 
penerimaan publik dalam implementasi kebijakan energi terbarukan seperti di Jerman dalam 
hal mengelola harga listrik dan subsidi karena hal itu merupakan faktor yang sensitif yang 
dapat menimbulkan gejolak sosial dan karena Indonesia masih menganut rezim subsidi 
untuk menciptakan harga listrik yang murah. Faktor-faktor lain seperti kondisi geografis, 
teknologi penyimpanan energi serta biaya penelitian dan pengembangan harus 
dipertimbangkan agar Indonesia nantinya dapat mengembangkan energi terbarukan secara 
mandiri dan tidak sekedar menjadi pasar teknologi terbarukan. 
 
Kata kunci: Reduksi emisi, fluktuasi alamiah, subsidi, pelajaran berharga, harga listrik. 
 

ABSTRACT 
ENERGIEWENDE IN GERMANY AND CHALLENGES IN RENEWABLE ENERGY 
DEVELOPMENT PROGRAM IN INDONESIA. The objectives of Energiewende or energy 
turnaround program in Germany are to increase the share of renewable energy, reduce 
electricity consumption and decrease greenhouse gasses (GHG) emission in the form of 
CO2. The first objective has been achieved as renewables share in Germany has reached 
about 30%, but the other objectives have not been as successful. As an addition, Germany 
is reducing the role of nuclear electricity, which is GHG free, and replacing the capacity with 
renewables. It has been identified that natural fluctuation of renewable energy production still 
requires backups from fossil plants, which are CO2 emitters. This makes the third objective 
even harder to achieve. Furthermore, electricity price and government subsidy has seen 
steady increase and household users are paying the price due to electricity production price, 
grid expansion and modernization, etc. Nonetheless, the program still receive broad 
acceptance from the public due to strong political support. Indonesia should learn from 
Germany with respect to cost, effect and public acceptance upon implementing the 
renewabe energy program in order to manage electricity price and subsidy because they are 
sensitive factors leading to social disturbance and since Indonesia still adopts subsidy 
regime to create affordable electricity. Other factors such as geographical condition, energy 
storage, research and development cost need to be considered for greater self-reliance in 
renewable energy development and avoiding Indonesia from becoming merely a technology 
market. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang pada tahun 2018 ini 
mencapai 265 juta dengan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup tinggi, 
masing-masing sebesar 1,2% dan 5,25%. Proyeksi kebutuhan energi, khususnya listrik, juga 
tinggi dan diperkirakan mencapai rata-rata sekitar 7,1% hingga tahun 2050 [1]. Untuk 
memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan listrik, pemerintah mencanangkan program 
pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, yang sebagian besar adalah pembangkit 
energi berbahan-bakar fosil sehingga Indonesia masih akan bertumpu pada energi tak-
terbarukan seperti energi fosil sebagai komponen bauran energi utama. 

Pada akhir tahun 2017, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 95,35% [2] 
dengan kapasitas terpasang sejumlah 61 GW. Baru 1.207 MW atau kurang dari 2% 
diantaranya dibangkitkan menggunakan energi terbarukan seperti energi angin dan surya 
sehingga Indonesia masih termasuk dalam penghasil gas rumah kaca (GRK) yang terbesar 
di dunia. Emisi GRK Indonesia diproyeksikan masih akan terus meningkat sejalan dengan 
terus naiknya permintaan energi listrik dan penggunaan energi fosil [3]. Sebagai upaya 
redusi GRK, paska pertemuan COP21 (Conference of Parties ke 21, Kerangka Kerja PBB 
untuk Perubahan Iklim) di Paris pada bulan Desember 2015, Indonesia berikrar untuk 
mengurangi emisi CO2 sebanyak 29% pada tahun 2030 bila dibandingkan dengan tingkat 
emisi tahun 2015. Dengan bantuan internasional, target tersebut diproyeksikan ditingkatkan 
menjadi 41%. Kementerian ESDM menyebutkan bahwa reduksi emisi CO2 akan dicapai 
melalui konservasi energi dan mengalihkan pembangkitan listrik dari energi fosil ke energi 
terbarukan [2]. 

Di belahan dunia lain, berbekal dukungan politik yang kuat, Jerman telah 
mencanangkan penggunaan energi terbarukan secara progresif melalui program 
Energiewende, yang secara literal berarti transisi atau transformasi energi. Program ini 
diluncurkan pada tahun 2010 dan memiliki tiga target utama hingga tahun 2020 [4] yaitu 
proporsi energi terbarukan yang mencapai 40% hingga tahun 2020, pengurangan konsumsi 
energi hingga 20%, dan reduksi emisi GRK dengan dasar perhitungan tahun 1990. Di sisi 
lain, Jerman berniat untuk menggantikan energi yang dianggap “kotor” namun sebenarnya 
bebas GRK, yaitu energi nuklir, dan menggantikannya dengan energi terbarukan seperti 
energi matahari dan angin, yang dianggap lebih “bersih” dan tanpa emisi CO2. Kecelakaan 
PLTN Fukushima di Jepang pada tahun 2011 memberikan dorongan politik yang sangat 
kuat bagi Jerman untuk mempercepat penghentian pemanfaatan energi nuklir dan 
menggantikannya dengan sumber energi lain. 

Meskipun pengembangan energi terbarukan dilakukan secara besar-besaran dan 
porsi energi terbarukan terus mengalami peningkatan, beberapa tahun belakangan ini 
dilaporkan bahwa reduksi emisi CO2 di Jerman cenderung stagnan dan bahkan Jerman 
diprediksikan akan gagal mencapai target reduksi konsumsi energi dan reduksi emisi GRK 
untuk tahun 2020. Selain itu, harga listrik juga mengalami kecenderungan terus meningkat, 
demikian juga dengan nilai subsidi yang diberikan Jerman kepada listrik terbarukan yang 
terus membesar sehingga menimbulkan diskursus tentang berapa nilai subsidi yang 
layaknya diberikan oleh pemerintah dan siapa saja pihak yang harus menanggung 
bebannya karena sebagian pengguna listrik besar dari kalangan industri justru dibebaskan 
dari beban tersebut. 

Dalam tulisan ini, dilakukan tinjauan literatur terhadap perkembangan dari program 
Energiewende berdasarkan data-data yang tersedia dari aspek keberhasilan reduksi emisi 
CO2, harga listrik, besaran subsidi yang diberikan, dan lain-lain untuk mendapatkan 
informasi-informasi berharga yang dapat dipelajari dan dianalisis sebagai pelajaran (lesson 
learned) dan sebagai masukan bagi Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan porsi 
energi terbarukan dalam bauran energinya. 

 
POKOK BAHASAN 

Meninjau pengalaman Jerman dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagaimana 
dijelaskan di atas yang ditujukan antara lain untuk pengurangan emisi CO2 dan kebijakan 
yang sama juga sedang dijalankan di Indonesia, perlu diidentifikasi hal-hal apa sajakah yang 
perlu diperhatikan dari penerapan program reformasi energi di Jerman sehingga 
penggunaan energi terbarukan di Indonesia yang ditujukan antara lain untuk mendukung 
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penurunan emisi GRK, tidak diikuti dengan penambahan beban subsidi dan membebani 
konsumen dengan harga listrik yang tinggi. Selain itu penting untuk diulas bagaimana 
Indonesia dapat memiliki strategi tersendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain 
seperti faktor sosial, geografis dan penguasaan ilmu dan teknologi. 
 
METODOLOGI 

Tulisan ini disusun secara deskriptif analitik dengan cara pengumpulan dan analisis 
data dan literatur untuk mendapatkan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang 
dianggap penting yang dipertimbangkan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan sari 
permasalahan dan dituangkan dalam pembahasan. Kesimpulan terhadap pembahasan 
diberikan pada bagian akhir dari tulisan ini terutama tentang hal-hal yang penting untuk 
diperhatikan terkait program energi terbarukan di Indonesia. Data yang digunakan dalam 
tulisan ini mencakup data sekunder yang bersumber dari karya tulis ilmiah, karya jurnalistik, 
dan data yang tersedia secara daring dari lembaga yang berwenang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi energi terbarukan, khususnya energi surya dan energi angin di Indonesia 
mencapai kapasitas masing-masing sebesar 4,8 kWh/m2/hari dan 970 MW pada kecepatan 
angin 4-6 m/detik [5]. Kapasitas terpasang energi surya saat ini adalah sebesar 70 MW [2] 
dan energi angin mencapai 100 MW dengan dibangunnya PLTB Sidrap I dan II. Dapat 
difahami bahwa tiupan angin dan sinar matahari tidak tersedia setiap saat. Tiupan angin dan 
sinar matahari mengandung fluktuasi alamiah karena adanya perubahan malam dan siang 
serta perubahan tekanan udara sehingga listrik yang dihasilkannya dapat berfluktuasi pula 
(intermittent). Contoh dari fenomena ini ditunjukkan oleh data kecepatan angin rata-rata 
selama bulan Juli 2018 dari pengamatan di seluruh Jerman (Gambar 1) [6]. Dapat diamati 
bahwa selain fluktuasi harian terdapat kecenderungan perubahan selama periode waktu 
tertentu seperti pada periode tanggal 5 Juli – 17 Juli yang memiliki kecenderungan 
penurunan rata-rata kecepatan angin. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga bayu 
(PLTB) tidak dapat menghasilkan listrik secara tetap sepanjang waktu, namun bergantung 
pada ada atau tidaknya angin atau sinar matahari. Kekurangan kapasitas pembangkitan 
yang terjadi tentu harus dikompensasi menggunakan pembangkit energi konvensional 
lainnya dan untuk hal ini Jerman masih mengandalkan bahan bakar fosil seperti batubara 
dan gas.  

 

 
Gambar 1. Kecepatan angin rata-rata di Jerman (Juli 2018) 

 
Data dari lembaga Fraunhofer[6] mengenai kapasitas pembangkitan energi 

terbarukan (Gambar 2) memberikan ilustrasi mengenai fluktuasi pembangkitan listrik pada 
minggu ke-30 tahun 2018 di seluruh Jerman. Fluktuasi total pembangkitan terbarukan 
mencapai hampir 30 GW dari kapasitas pembangkitan total sebesar 102,52 GW pada tahun 
2018 ini. Dapat dikatakan bahwa efisiensi maksimum pembangkitan jenis ini berkisar 30%. 
Terlihat pula bahwa kapasitas pembangkitan dari angin berfluktuasi tidak hanya dalam segi 
jumlah namun juga dalam segi waktu, yaitu tidak semua hari dalam satu minggu angin 
bertiup sama kuatnya dan pada minggu ke-30 angin bertiup optimal pada 3-4 hari saja. 
Kapasitas pembangkitan menggunakan angin baik di darat dan lepas pantai mencapai 
maksimum sekitar 15 GW dari total sebesar 58,2 atau maksimum sekitar 25%. 
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Gambar 2. Produksi energi terbarukan (Juli 2018)[6] 

 
Tabel 1. Kapasitas pembangkitan listrik di Jerman[6] 

No Jenis pembangkit Kapasitas (GW) 
1 PLT-Air 5,49 
2 PLT-Biomassa 7,40 
3 PLTN 9,52 
4 PLTU-Batubara energi rendah 21,20 
5 PLTU-Batubara energi tinggi 25,05 
6 PLT-Minyak 4,44 
7 PLTU-Gas 29,55 
8 PLT-Angin darat 52,82 
9 PLT-Angin lepas pantai 5,38 

10 PLT-Surya 44,32 
 

Ditinjau dari jenis batubara yang digunakan di Jerman hanya sekitar separuh dari total 
batubara merupakan batubara bersih (25,05 GW) dari total pembangkitan batubara yang 
ada (46,25 GW) dan sisanya adalah batubara kotor. Namun demikian, pembangkit yang 
menggunakan barubara bersih sekalipun tidak bebas dari emisi GRK. Sebagian lagi listrik 
dihasilkan oleh PLTU gas dan kapasitas pembangkitannya mencapai 29,55 MW. Dengan 
masih besarnya porsi energi fosil, maka emisi GRK di Jerman masih sulit untuk diturunkan 
secara signifikan meskipun penggunaan energi terbarukan telah jauh meningkat. 

 

 
Gambar 3. Bauran Energi di Jerman (Juli 2018)[6] 

 
Ditinjau dari segi faktor geografis, karena Jerman berada di daratan Eropa maka 

tersedia jaringan listrik antar-negara yang terintegrasi baik sehingga kekurangan dan 
kelebihan energi listrik ini dapat diatasi melalui skema impor-ekspor energi listrik dengan 
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negara-negara tetangganya. Data dari 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jerman 
merupakan net-eksporter energi listrik di Eropa. Dari segi impor listrik, Jerman mayoritas 
mengimpor listrik dari Perancis dan Republik Ceko yang keduanya memanfaatkan produksi 
listrik nuklir sedangkan tujuan ekspor listrik utamanya adalah Austria, Swiss dan Belanda. 
Kekurangan pasokan listrik di negara-negara tetangga dapat digunakan sebagai sarana 
menjual kelebihan energi, terutama ketika produksi energi terbarukan mencapai puncaknya.  

Jerman saat ini juga merupakan pengekspor netto listrik ke negara-negara 
tentangganya. Kapasitas terpasang pada tahun 2018 mencapai 205,16 GW sedangkan 
konsumsi puncak hanya mencapai 80,33 GW sehingga sisanya bisa diekspor ke negara 
lain. Bila di masa mendatang negara-negara tetangga memiliki kapasitas pembangkitan 
yang lebih seimbang dengan permintaan maka ekses kapasitas pembangkitan di Jerman 
bisa menjadi sangat tinggi dan harga listrik dapat menjadi semakin negatif pada saat-saat 
tertentu. Ketika negara-negara tetangga Jerman sudah mencapai kemandirian pasokan 
listrik, maka Jerman harus berpikir lebih keras lagi bagaimana menyimpan kelebihan energi 
listriknya. Keuntungan geografis dapat pula dimanfaatkan dengan melakukan penyimpanan 
energi listrik dalam bentuk pumping storage di negara sendiri maupun negara tetangga 
seperti di Vianden (1.296 MW) di Luxembourg and COO I and II (1.164 MW) di Belgia. 
Selain itu, sedang pula dibangun penyimpanan baterai seperti proyek di Jardelund yang 
merupakan penyimpanan energi dalam bentuk baterai lithium-ion terbesar di Eropa dengan 
kapasitas penyimpanan sekitar 50 MWh [7]. 

 

 
Gambar 4. Kecepatan angin rata-rata tahunan di Indonesia (h = 50 m) 

 
Terkait dengan potensi energi angin, data rerata kecepatan angin di Indonesia 

[EBTKE, 14] (Gambar 4) menunjukkan bahwa di sebagian besar kepulauan Indonesia angin 
bertiup dengan kecepatan relatif rendah yaitu dibawah 3,3 m/detik pada ketinggian 50 meter 
kecuali di beberapa daerah seperti di sebagian kecil Sulawesi Selatan. Angin dengan 
kecepatan seperti ini sebenarnya termasuk kategori kurang baik menurut Argonne National 
Laboratory (ANL). Daerah dengan tiupan angin rata-rata tahunan dengan kategori baik akan 
memiliki kecepatan 5,8 m/detik atau lebih. Sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi 
dan Papua memiliki potensi pemanfaatan PLTB yang relatif lebih besar dibandingkan pulau-
pulau lain. Tetapi pada daerah-daerah tersebut permintaan listrik masih relatif kecil dan 
tersebar mengikuti sebaran pusat-pusat penduduk. Terlebih lagi, PLTB dan PLTS 
photovoltaik cenderung akan menimbulkan ketidakstabilan jaringan [10] sehingga PLN harus 
membatasi kapasitas pembangkitan terbarukan pada tingkat 10-15% dari beban puncak. 
Dengan demikian, maka potensi alamiah yang ada akan cenderung tidak termanfaatkan 
secara penuh. Dengan tersebarnya pusat penduduk dan kondisi Indonesia yang berbentuk 
kepulauan, maka pengembangan jaringan listrik antar-pulau secara terintegrasi dapat 
menelan biaya yang sangat mahal. Opsi penyimpanan energi secara lokal dapat merupakan 
pilihan yang lebih efisien. 

Di Jerman, dengan faktor kapasitas pembangkitan terbarukan yang hanya sekitar 30 
persen dari pembangkit listrik terbarukan dan adanya insentif yang diberikan pemerintah 
bagi masyarakat yang membangun pembangkit energi mandiri telah menyebabkan ekspansi 
pembangkitan listrik terbarukan dengan sangat masif. Pada saat tertentu, harga energi 
dapat bernilai negatif, yaitu saat negara bahkan membayar mereka yang menggunakan 
listrik. Harga pembangkitan yang lebih tinggi dari harga jual listrik juga mengakibatkan 
pemerintah Jerman harus memberikan subsidi dan jumlahnya kian membengkak. Beban ini 
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oleh pemerintah sebagiannya harus dibebankan ke perusahaan pembangkit listrik (utility) 
dan pada akhirnya kemudian ke konsumen.  

Usaha lain yang ditempuh oleh pemerintah Jerman untuk mencapai tujuan 
Energiewende adalah dengan menurunkan konsumsi energi. Usaha ini merupakan bagian 
penting dari transisi energi di Jerman, selain penggunaan energi terbarukan. Dari segi 
konsumsi energi, sejak 2008 secara rata-rata memang terdapat penurunan sebesar 0,8% 
per tahun (Gambar 5)[11]. Meskipun demikian nampaknya target konsumsi energi tahun 
2020 akan sulit dicapai karena diperlukan penurunan konsumsi sebesar 5,25% per tahun 
sehingga diperlukan usaha yang jauh lebih besar lagi untuk mencapai target yang 
diharapkan. 

 

 
Gambar 5. Konsumsi energi primer di Jerman (dalam Petajoule) 

 

 
Gambar 6. Emisi GRK (juta ton eqivalen CO2) tahun 2000-2017 

 
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Federal Jerman (Umweltbundesamt), data 

emisi GRK (Gambar 6)[12] menunjukkan adanya kecenderungan penurunan, tetapi apabila 
laju penurunannya masih seperti saat ini, maka target tahun 2020 yaitu ke tingkat 751 juta 
ton eqivalen CO2 akan sulit dicapai[13]. Emisi dari industri energi, transportasi dan industri 
lainnya yang merupakan komponen utama dan harus diturunkan secara signifikan. 
Mengingat Jerman adalah negara industri manufakturing yang maju dan sektor 
transportasinya yang masih mengandalkan bahan-bakar fosil, maka pengurangan konsumsi 
dalam sektor ini akan mengharuskan penggunaan energi listrik dari energi terbarukan dan 
penyimpanan energi yang jauh lebih besar lagi. 

Dewasa ini Indonesia juga tengah mengembangkan energi terbarukan antara lain 
melalui pembangunan PLTB tahap I dan II di Sidrap, yang masing-masing berkapasitas 50 
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MW serta PLTB Jeneponto, seluruhnya di Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 60 MW dan 
biaya investasi sebesar 150 juta USD. Tidak didapatkan keterangan apakah biaya ini 
termasuk biaya pengembangan jaringan listrik atau belum. Dengan kecepatan angin rata-
rata sekitar 7,5 hingga 8 m/detik PLTB ini rata-rata akan memproduksi 198,6 Gigawatt-jam 
(GWh) per tahun atau dengan faktor kapasitas sebesar 43,5%. Harga jual listrik dari 
Pembangkit ini disepakati sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga 
Listrik, yaitu dibawah 85% dari Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan (BPP) Wilayah 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) yang sebesar 8,10 
sen Dolar AS per kWh [10]. 

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 yang 
merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017, yang membuka peluang dan mendorong 
investor dan pengembang EBT untuk berinvestasi di zona-zona krisis listrik, seperti NTT, 
NTB dan Maluku, dengan memberikan harga yang lebih tinggi lagi untuk menarik minat 
investor (sekitar 14-20 sen USD per kWh). Peraturan ini dikatakan akan membuka peluang 
untuk kompetisi sehat antar pengembang dengan melakukan pemilihan langsung yang 
dapat menekan harga jual-beli listrik dengan PT PLN agar tidak membebani PT PLN 
maupun rakyat dan memberikan daya tarik terhadap investor [14].  

Subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2018, telah 
dipatok Rp 47,66 triliun. Selain itu ada juga tambahan atas subsidi yang belum terbayarkan 
tahun lalu yang akan dibayar tahun ini (carry over) sebesar Rp 5 triliun. Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyebutkan pula bahwa tambahan satu juta 
pelanggan listrik akan meningkatkan subsidi sekitar Rp. 4 triliun hingga Rp. 5 triliun. 
Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2018 tentang Kebijakan Energi Nasional pada pasal 11 
ayat 2 telah memberikan batasan bahwa penggunaan energi terbarukan harus 
memperhatikan tingkat keekonomian sehingga pemanfaatannya tidak semakin membebani 
subsidi. 

Di Jerman biaya yang besar diperlukan untuk biaya pembangkitan dan transmisi dari 
sumber listrik terbarukan yang berada di lepas pantai di sebelah utara Jerman ke wilayah 
industri di bagian selatan. Selain itu, banyaknya jumlah pembangkit dan lokasinya yang 
tersebar memerlukan sistem pengaturan beban yang canggih dan untuk itu diperlukan biaya 
pengembangan yang tidak kecil [15][16].  

 
Gambar 7. Harga listrik di Jerman periode 2010-2017 (per semester, dalam sen 

Euro/kWh) 
 

Data harga listrik untuk pengguna rumah tangga di Jerman per semester dari tahun 
2010 hingga 2017 memiliki kecenderungan untuk terus naik diberikan dalam Gambar 7[11]. 
Pada paruh pertama 2016, rerata harga listrik rumah tangga adalah 29.69 sen Euro per kWh 
atau sekitar 34,58 sen Dolar per kWh dan pada tahun 2017 naik menjadi 30,46 sen Euro per 
kWh atau sekitar 35,48 sen Dolar per kWh [9, Statista]. Bahkan bila dibandingkan dengan 
harga listrik tahun 1990, harga listrik dewasa ini telah mencapai dua kali lipat. Harga listrik 
tersebut mengandung beberapa komponen seperti surcharge (fee atau biaya tambahan) 
seperti dimandatkan oleh EEG (Erneuerbare Energien Gesetz, Undang-undang Sumber 
Energi Terbarukan). Karena harga listrik terbarukan yang relatif mahal, maka ekspansinya 
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akan menyebabkan harga listrik menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-
negara lain yang programnya tidak terlalu ambisius seperti Jerman. Gambar menunjukkan 
perbandingan harga listrik dibeberapa negara yang juga mengembangkan energi 
terbarukan. 

Subsidi terhadap energi terbarukan diberikan dengan bentuk biaya atau surcharge 
terhadap konsumsi listrik per kWh. Pada tahun 2000, biaya ini hanya 0,2 sen Euro/kWh [4]. 
Pada bulan Oktober 2012, Jerman mengumumkan penambahan biaya energi terbarukan 
yang diberlakukan pada tahun 2013 kepada konsumen rumah tangga dari 3,6 sen Euro 
menjadi 5,5 sen Euro per kWh atau meningkat sekitar 47%. Di sisi lain, sekitar 250 
konsumen energi terbesar (swasta dan milik negara) justru dikecualikan dari penambahan 
biaya ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membagi biaya akibat 
penggunaan energi terbarukan ini kepada konsumen rumah tangga, industri kecil, 
menengah dan besar [13]. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), harga listrik di Jerman 
saat ini mencapai 30 sen per kWh atau dua kali lipat harga listrik di Perancis dan sekitar 
40% lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti pada Gambar 5 dibawah 
ini. Bandingkan dengan harga jual listrik di Indonesia yang hanya berkisar 6 sen Dolar 
AS[20]. 

 

 
Gambar 8. Harga listrik di beberapa negara (2016, sen Dolar)  

 
Jerman dan Indonesia telah mencanangkan target yang optimistik dalam program 

reduksi emisi CO2. Indonesia juga sedang semangat mengembangkan program energi 
terbarukan. Agar tidak terjebak dalam permasalahan harga energi dan subsidi, ada 
beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan para pengambil keputusan. 

Pemanfaatan energi terbarukan yang memiliki fluktuasi alamiah (intermitent) seperti 
energi bayu dan surya memerlukan sistem penyimpanan energi seperti pumped storage 
atau sejenisnya untuk mengkompensasi kelebihan dan kekurangan pasokan dan secara 
rata-rata kapasitas dari pembangkit jenis ini adalah sekitar 30%. Apabila penyimpanan tidak 
tersedia, maka diperlukan cadangan pasokan energi dari sumber lain termasuk sumber 
konvensional seperti batubara dalam kasus di Jerman. Penting untuk diperhatikan bahwa 
sumber cadangan tersebut haruslah memiliki emisi karbon rendah agar target reduksi emisi 
CO2 tetap dapat dicapai. 

Fluktuasi alamiah pembangkit terbarukan memerlukan sistem prediksi beban dan 
jaringan yang mutakhir dan handal agar stabilitas dan mutu pasokan listrik dapat terjaga dan 
pembangkit cadangan sebaiknya memiliki kemampuan sebagai load follower. 
Pengembangan jaringan cerdas (smart-grid) di seluruh Eropa diprediksi akan memerlukan 
dana antara 100 hingga 400 milyar Euro [17]. Faktor harga listrik harus pula 
dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan subsidi, utamanya karena Indonesia masih 
menganut rezim subsidi dan jumlah pelanggan listrik akan terus meningkat sejalan dengan 
pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, pertumbuhan industri, dan sebagainya. Di 
Indonesia, Kemeterian ESDM mengatakan bahwa pengembangan EBT untuk mencapai 
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target proporsi bauran energi sebesar 23% pada tahun 2030 akan memerlukan dana 
sebesar 1.600 Trilyun Rupiah [18]. 

Biaya penelitian yang sangat besar telah pula dialokasikan oleh pemerintah Jerman 
dalam kerangka program transisi energi tersebut. Pada tahun 2016 saja, biaya yang 
dikeluarkan mencapai sekitar 700 juta Euro, atau sekitar 10 trilyun rupiah, untuk penelitian 
mengenai energi terbarukan dan efisiensi energi saja. Jika Indonesia menginginkan harga 
energi yang kompetitif, maka kandungan lokal dalam pengembangan energi terbarukan juga 
harus tinggi. Apabila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi industri energi 
terbarukan. 

Sebenarnya program ini dianggap berhasil dari aspek penerapan penggunaan energi 
terbarukan untuk menggantikan sumber-sumber energi konvensional. Meskipun demikian, 
penjelasan mengenai keuntungan ekonomi yang didapatkan masih sulit untuk didapatkan. 
Meskipun harga listrik cenderung naik, program ini sangat didukung oleh masyarakat di 
Jerman sehingga apapun kendala yang dihadapi berupa kenaikan harga listrik dan 
meningkatnya subsidi pemerintah, program ini dapat terus berjalan. Namun demikian, Uni 
Eropa memberikan catatan mengenai  beberapa hal yang dapat menghambat kebijakan ini 
yaitu: 

1. Biaya keseluruhan dari program transisi energi 
2. Meningkat pesatnya harga listrik karena abonemen (surcharge) EEG1 terhadap 

moda pembangkitan terbarukan 
3. Digantinya energi batubara dan nuklir di Jerman telah menyebabkan hilangnya 

lapangan kerja di sektor energi konvensional 
4. Naiknya harga listrik dapat meruntuhkan dukungan publik 
5. Kapasitas infrastuktur grid dan digitalisasi transmisi energi 
6. Teknologi penyimpanan energi 

 
KESIMPULAN 

Penggunaan energi terbarukan di Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi 
kekurangan pasokan, memanfaatkan sumberdaya alam yang cukup melimpah, diversifikasi 
energi serta reduksi emisi GRK. Tetapi perlu diperhatikan bahwa penggunaan energi 
terbarukan memerlukan sistem kelistrikan dan pengaturan beban yang canggih untuk 
mengatasi masalah fluktuasi alamiahnya. Semakin masif penggunaan energi jenis ini, 
diperlukan pula kemampuan prediksi beban listrik yang lebih baik untuk menghindari 
ketidakstabilan pasokan. Apabila tidak dimungkinkan transfer energi ke dan dari daerah lain, 
maka penyimpanan kelebihan pasokan energi secara lokal mutlak diperlukan.  

Penyimpanan energi secara masif selain pumped storage saat ini masih dalam 
tahap penelitian dan pengembangan, termasuk teknologi garam cair dan elektrokimia. 
Apabila penyimpanan energi tidak tersedia, maka untuk mengatasi fluktuasi alamiah 
diperlukan pembangkit listrik konvensional lainnya seperti batubara, gas, atau pembangkit 
jenis lain. Tetapi harus diperhatikan bahwa pembangkit listrik tersebut sebaiknya memiliki 
luaran CO2 yang kecil untuk mencapai target pengurangan emisi. 

Harga produksi listrik energi terbarukan saat ini masih tinggi meskipun memiliki 
kecenderungan untuk terus turun. Mengingat tarif listrik di Indonesia masih menganut rezim 
subsidi maka penggunaan energi terbarukan dapat membawa konsekuensi pembengkakan 
subsidi. Subsidi ini diperlukan agar tarif listrik tetap rendah, minat swasta untuk membangun 
pembangkit listrik tetap ada, dan daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah dapat 
terjaga. 

Bila mempertimbangkan daya dukung lingkungan terhadap emisi karbon maka 
sudah selayaknya pemerintah Indonesia cermat dalam melakukan “transisi energi” ke moda 
energi terbarukan mengingat beberapa faktor penting diatas. Jangan sampai beban transisi 
energi tersebut pada akhirnya akan dipikul oleh konsumen listrik dan pada saat yang sama 
tujuan reduksi emisi GRK atau CO2 tetap tidak tercapai.  

Dana penelitian yang cukup harus dialokasikan antara lain untuk riset dibidang 
energi terbarukan, penyimpanan energi, peningkatan efisiensi energi, jaringan cerdas (smart 
grid), dan infrasturuktur pendukung kelistrikan lainnya agar Indonesia dapat mengambil 
manfaat secara optimal dari program transisi energi dan tidak sekedar menjadi pasar produk 
energi terbarukan.  

                                                 
1 Erneuerbare Energien Gesetz, Undang-undang Sumber Energi Terbarukan 
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Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa “diskriminasi energi,” dimana satu 
jenis energi mendapatkan perlakuan sangat istimewa dan jenis energi lainnya hanya 
dijadikan alternatif terakhir harus dihilangkan karena semua jenis energi memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Pemerintah harus obyektif dalam pengambilan keputusan dengan 
mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi dan strategis. 

Akhirnya, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah dalam bidang energi 
juga mutlak diperlukan. Masyarakat harus diedukasi sehingga mereka mendapatkan 
pemahaman penuh mengenai, bukan saja manfaat jangka pendek, tetapi juga manfaat 
jangka panjang, dari program energi yang ada sehingga gejolak-gejolak yang timbul karena 
kenaikan harga energi, subsidi yang terus meningkat yang membebani anggaran negara 
tetap dapat diterima. Dari Jerman dapat dipelajari pula bahwa meskipun biaya yang harus 
ditanggung masyarakat tidak kecil, namun mereka tetap mendukung program tersebut 
karena besarnya dukungan politik yang kuat dari masyarakat. 
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