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Kegiatan TPSA ini meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan utama 

di sektor pemerintah dan swasta terkait kondisi pasar energi terbarukan saat ini, serta 

hambatan utama yang dihadapi sektor energi. Peta jalan yang mengarah pada perubahan 

positif dalam iklim investasi energi terbarukan di Indonesia telah tersusun.

Latar Belakang 
Tujuan umum proyek Canada–Indonesia Trade and 
Private Sector Assistance (TPSA) adalah mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi berkelanjutan di Indonesia melalui ekspansi 
perdagangan dengan Kanada serta dorongan 
investasi Kanada di Indonesia.

Kegiatan TPSA ini dibuat sesuai dengan tujuan-
nya dan berfokus pada energi terbarukan, sebuah 
area pembangunan yang telah menarik investasi 
Kanada dan memiliki potensi ekspansi yang cukup 
besar. Kegiatan ini bertujuan membantu sektor 
pemerintah dan swasta di Indonesia dalam meng-
atasi persoalan regulasi dan kebijakan yang mung-
kin menghambat investasi atau daya saing dalam 
sektor energi terbarukan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mening-
katkan penggunaan sumber daya energi terba-
rukan Indonesia yang amat beragam, sehingga 
energi-energi tersebut dapat mencapai 23% 
dari bauran energi pada 2027.1 Komitmen untuk 
meningkatkan energi terbarukan disusun sebagai 
bagian dari paket upaya-upaya dalam menghadapi 
perubahan iklim di dalam Nationally Determined 
Contribution (NDC) Indonesia.2 NDC berkomitmen 
untuk mengurangi emisi sebesar 26% terhadap 
skenario business-as-usual pada tahun 2020 dan 
41% apabila mendapatkan dukungan internasional.

Deskripsi Kegiatan 
Pada bulan Mei dan Juni 2018, wawancara yang ber-
dasarkan kuesioner terstruktur diadakan dengan 
para pemangku kepentingan sektor pemerintah 
dan swasta termasuk Canadian Solar, produsen 
global modul fotovoltaik (PV) surya terkemuka dan 
penyedia solusi energi surya. Orang-orang yang 
diwawancarai yaitu representasi pejabat senior 
dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), 
produsen listrik swasta, Komisi VII DPR RI bidang 
Energi, Kantor Presiden, dan Masyarakat Energi 
Terbarukan Indonesia (METI).

Focus group discussion mengenai energi terbarukan pada 
31 Juli 2018. 
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Pada tanggal 31 Juli 2018, sebanyak 22 peserta dari 
bidang energi terbarukan sektor swasta, termasuk 
mereka yang diwawancarai, dan anggota kamar 
dagang, termasuk KADIN, mengikuti Focus Group 
Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Financial 
Club Jakarta.

Direktur Proyek TPSA, Greg Elms, memulai FGD 
dengan mengemukakan niat pemerintah Kanada 
dalam keterlibatannya di Indonesia. J. Scott 
Younger, Presiden Komisaris PT Glendale Partners, 
melanjutkan dengan presentasi yang mengurai-
kan tujuan penelitian, potensi pasar terbarukan 
di Indonesia (dengan fokus khusus pada empat 
bidang: energi surya, biomassa, limbah-ke-energi, 
dan energi gelombang laut), dan tantangan yang 
dihadapi para investor.

Mengingat realita politis mengenai janji pemerin-
tah Indonesia tentang listrik yang terjangkau tanpa 
kenaikan harga untuk daya listrik sampai setelah 
Pemilu tahun depan dan pengesahan pemerintah 
baru pada 2020, tujuan utama FGD adalah mencari 
jalan untuk memperbaiki regulasi mengenai energi 
terbarukan yang akan memiliki peluang keber-
hasilan dalam jangka pendek. Ini disebut dengan 
pendekatan “low-hanging fruit” (suatu hal yang 
mudah diraih).

FGD dimulai dengan ide akan adanya peluang 
besar bagi tenaga atap surya, terutama untuk 
industri, dapat diwujudkan jika Peraturan 1/2017, 
yang membatasi produksi listrik oleh pihak swasta 
menjadi kurang dari 200 kilowatt tanpa sanksi PLN 
yang berlaku, dapat dimodifikasi. Hal ini sejalan 
dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan 
percepatan penggunaan tenaga atap surya, mes-

kipun untuk saat ini fokusnya adalah pada rumah 
tangga ketimbang pengguna industri.

Saat ini, denda yang dibayarkan kepada PLN untuk 
produksi lebih dari 200 kilowatt, dikombinasikan 
dengan durasi pendek tenaga surya (empat jam), 
membuatnya tidak ekonomis. Kementerian ESDM 
dan PLN sedang dalam pembahasan, namun 
saling menyalahkan atas peraturan tersebut, 
karena hanya ada sedikit atau tidak ada pemba-
hasan selama penyusunan peraturan, dan tidak 
ada dialog dengan investor sektor swasta.

Sejumlah pembicara menekankan Biaya Pokok 
Pembangkitan (BPP) yang rendah sebagai salah 
satu faktor negatif utama bagi para investor energi 
terbarukan. Akan tetapi, sebagian dari mereka 
telah mengembangkan proyek energi terbarukan 
yang layak di daerah-daerah di mana BPP berada 
di kisaran yang lebih tinggi yaitu US12 sen-20 sen 
per kilowatt-jam. Misalnya, dalam proyek-proyek 
terbaru kincir angin di Sulawesi Selatan, fase per-
tama memiliki BPP sebesar 11,9 sen per kilowatt- 
jam dan memberikan pengembalian investasi yang 
menarik, tetapi sekarang BPP telah berkurang 
menjadi antara US6 sen dan 7 sen per kilowatt-jam, 
sehingga pengembang maupun investor menjadi 
tidak tertarik.

Pembicara lain menyarankan peserta FGD untuk 
meletakkan landasan peta jalan yang menga-
rah ke perbaikan iklim investasi energi terbarukan 
dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan 
yang dapat mempengaruhi hasilnya. Pekerjaan 
yang terpisah tetapi terkait di bidang energi ter-
barukan oleh KADIN dan Kamar Dagang Eropa 

Presentasi oleh Dr. Scott Younger pada 19 September 2018. 

Greg Elms, Direktur Proyek TPSA, memfasilitasi diskusi pada 
19 September 2018. 
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(EuroCham) menunjukkan bahwa kedua lembaga 
tersebut adalah dua kelompok yang kuat dan ber-
pengetahuan, yang bersama dengan METI, dapat 
berpengaruh kuat dalam memperbaiki regulasi 
energi terbarukan. Terdapat konsensus dari peserta 
FGD bahwa dialog lanjutan antara sektor swasta 
energi terbarukan dan pemangku kepentingan 
pemerintah, serta lembaga pemerintah terkait 
diperlukan untuk menghadirkan lebih banyak kon-
sistensi pada lingkungan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa perubahan paradigma 
diperlukan dalam kebijakan dan struktur energi 
nasional Indonesia jika negara ingin mencapai:

 • tujuan pembangunan ekonomi dan 
pembangunan berkelanjutan;

 • komitmennya untuk menyediakan listrik bagi 
seluruh warganya dalam jumlah yang memadai 
dan dengan keandalan yang cukup untuk 
memungkinkan kemajuan yang berkelanjutan 
dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial;

 • target-target internasional untuk energi 
terbarukan dan pengurangan emisi gas 
rumah kaca;

 • kemampuan menyediakan listrik untuk 
pembangunan ekonomi negara dan 
memperoleh serta menjustifikasi posisinya 
sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia 
pada 2050.

Pergeseran paradigma mungkin akan melibatkan 
perubahan peran dan struktur PLN, tetapi masalah 
ini akan ditangani dalam jangka panjang. Sejumlah 
saran diajukan, seperti memisah-misahkan PLN 
berdasarkan fungsi (pembangkitan, transmisi, dan 
distribusi), memisahkan kewajiban publiknya seba-
gai penyedia tenaga listrik bagi warga dengan 
kewajibannya untuk memperoleh laba, serta 
membangun entitas regional yang melayani per-
mintaan, demografi, dan realita geografis pulau- 
pulau yang sangat berbeda, terutama di Indonesia 
bagian timur.

Sebagai tindak lanjut dari FGD, sebuah loka-
karya satu hari berjudul “Proposal Peta Jalan 
Energi Terbarukan” diadakan di Jakarta pada 
tanggal 19 September 2018, yang dihadiri oleh 
38 pemangku kepentingan dari pemerintah dan 
sektor swasta, yang banyak di antaranya mengam-
bil bagian dalam FGD pada tanggal 31 Juli.

Lokakarya ini terdiri dari dua presentasi yang diba-
wakan Dr. Younger, masing-masing diikuti oleh 
sesi tanya-jawab dengan peserta. Presentasi per-
tama adalah gambaran umum temuan penelitian. 
Penemuan tersebut mencakup usulan langkah- 
langkah selanjutnya guna mengaktifkan kembali 
sektor yang sebagian besar telah ditunda oleh 
pemerintahan saat ini, meski diharapkan akan ber-
ada di garis depan kebijakan pemerintahan beri-
kutnya, yang akan mengambil alih kepemimpinan 
dalam waktu sekitar satu tahun. Presentasi kedua 
berfokus pada situasi dan kebutuhan khusus 
kawasan timur Indonesia yang jarang penduduk-
nya, sebuah wilayah yang secara signifikan terting-
gal dalam pengembangan layanan listrik.

Sejak kegiatan ini dimulai pada bulan April 2018, 
telah terjadi pergeseran menuju masa depan yang 
lebih mengandalkan sumber daya energi terbaru-
kan Indonesia yang sangat besar. Pergeseran ini 
telah terlihat di lembaga pemerintah, akademisi, 
organisasi riset, dan sektor swasta. Menanggapi 
hal ini, PLN meminta pemerintah untuk menye-
diakan subsidi khusus untuk energi terbarukan 
agar mengurangi risiko keuangan investor sektor 
swasta dan mempercepat pertumbuhan di sek-
tor ini, dengan memperhatikan komitmen target 
negara untuk meningkatkan proporsi energi terba-
rukan dalam bauran energi hingga 23% pada 2027. 
Para ahli ekonomi telah menyarankan pemerintah 
untuk menaikkan harga bahan bakar demi mengu-
rangi impor bahan bakar dan memperkecil defisit 
transaksi berjalan tanpa merugikan industri dalam 
negeri secara signifikan. Meningkatkan investasi 
dalam dan ketergantungan pada energi terbarukan 
juga akan menguntungkan karena akan membantu 
pengurangan biaya impor bahan bakar.

Pertanyaan dari peserta diskusi pada 19 September 2018. 
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Terdapat peningkatan persetujuan untuk mere-
strukturisasi PLN, karena saat ini PLN tidak dapat 
melayani kebutuhan industri secara memadai. Jika 
dibandingkan dengan struktur industri pembangkit 
listrik di negara-negara yang lebih maju, jangkauan 
yang diperlukan PLN jauh melampaui ukuran peru-
sahaan dan ekspektasi tanggung jawabnya.

Salah satu kemungkinan struktur organisasi yang 
diajukan saat lokakarya adalah sebagai berikut:

 • PLN harus berkonsentrasi pada masalah 
regulasi dan transmisi, dan melepaskan diri 
dari tanggung jawabnya dalam pembangkitan 
listrik. Perusahaan harus dipecah menjadi 
beberapa badan regional, terstruktur sebagai 
entitas bisnis. Ini adalah langkah pertama 
menuju keberadaan di pasar saham; dengan 
kemampuan untuk mengumpulkan dana di 
pasar uang umum dan tidak bergantung pada 
anggaran pemerintah.

 • Pemerintah daerah harus bertanggung jawab 
atas distribusi listrik, sub-transmisi, dan 
dukungan terhadap masyarakat setempat.

 • Komunitas terpencil harus menggunakan solusi 
energi terbarukan, dengan energi solar dan 
mikrohidro sebagai pendekatan agenda utama, 
serta jaringan pintar (smart grid) lokal.

 • Sektor swasta harus berfokus pada 
pembangkitan, para pemegang saham di entitas 
bisnis pembangkit tenaga listrik yang berada di 
pasar saham, dan membantu pengembangan 
jaringan pintar (misalnya, untuk Indonesia 
bagian timur).

Hasil 
Umpan balik para peserta pada lokakarya 
29 September 2018 menunjukkan bahwa FGD dan 
lokakarya berjalan baik serta tingkat kepuasan 
keseluruhan tinggi.

Semua peserta melaporkan bahwa pengetahuan 
dan keterampilan mereka yang terkait dengan 
materi pelatihan meningkat: 59% mengatakan 
“signifikan” dan 41% mengatakan “sampai batas 
tertentu.” Para peserta juga mencatat bahwa ting-
kat kepercayaan baru mereka dalam menerapkan 
pengetahuan yang didapat dari pelatihan berkisar 
dari “baik” hingga “luar biasa.” Empat puluh empat 
persen dari peserta mengatakan bahwa mereka 
akan menggunakan pengetahuan baru mereka 

“sangat sering,” 26% mengatakan “sering,” dan 30% 
mengatakan “kadang-kadang.”

Pembelajaran Utama/Kesimpulan 
Penerapan FGD untuk mengumpulkan data dan 
pendapat, yang dilanjutkan dengan lokakarya 
untuk membahas dan memperdebatkan masalah, 
telah terbukti menjadi pendekatan yang berhasil 
untuk mengidentifikasi hambatan terhadap penye-
rapan energi terbarukan di sektor energi dan mem-
peroleh rekomendasi yang memungkinkan untuk 
meningkatkan kinerja di jangka pendek, mene-
ngah, dan panjang.

Beberapa langkah diidentifikasi untuk meningkat-
kan daya tarik pasar energi terbarukan ke sektor 
swasta, yang melibatkan perubahan cepat dan 
sederhana terhadap peraturan menteri yang sudah 
diawasi oleh lembaga pemerintah dan sektor 
swasta dan tidak terlalu kontroversial. Perubahan 
tersebut dapat diimplementasikan dalam masa 
jabatan presiden saat ini. Langkah-langkah “low- 
hanging fruit” ini telah dilengkapi dengan langkah- 
langkah jangka menengah dan jangka panjang 
untuk perubahan positif dalam laporan peta jalan 
untuk energi terbarukan.

Hal utama yang telah disimpulkan adalah per-
lunya perubahan cara sektor energi beroperasi 
di Indonesia, serta secara khusus, perubahan 
peran, fungsi, dan struktur PLN, yang merupa-
kan badan usaha milik negara listrik monopoli. 
Restrukturisasi  PLN ini diakui amat penting bagi 
seluruh pemangku kepentingan, termasuk seba-
gian besar responden pemerintah.

Berikut adalah persyaratan-persyaratan men-
dasar yang dapat memastikan Indonesia 
mencapai tujuannya:

 • menghasilkan dan mendistribusikan daya 
listrik yang memadai untuk populasi yang 
sangat besar serta basis-basis industri 
dan komersialnya;

 • memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan 
abad ke-21;

 • memenuhi target energi terbarukan 
dan pengurangan gas rumah kaca 
yang diamanatkan di tingkat nasional 
dan internasional.
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Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan  
organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

CATATAN AKHIR

1 Tenggat yang awalnya dirancang untuk 2023 kemudian diperpanjang menjadi 2027.
2 NDC adalah perjanjian yang menguraikan upaya suatu negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan 

dampak perubahan iklim sebagai bagian dari komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan dalam Paris Agreement 
PBB 2015.


