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Karena pentingnya peranan usaha ketenagalistrikan, maka 
diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat 
menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara merata, 

andal, dan berkelanjutan. 

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat 

penting. Di Indonesia, dengan didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bidang usaha ini merupakan bidang usaha 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara.
1 

Adapun usaha 

ini dianggap sebagai salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Disamping itu, usaha ini juga memiliki peranan 

penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
2
 Oleh karena 

pentingnya peranan usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang 

untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara merata, andal, dan berkelanjutan. 

Dalam perundang-undangan, proses perencanaan ini cenderung ditentukan untuk dilaksanakan secara 

teknokratis, dan telah diberikan ruang kontrol publik sekalipun terbatas (dengan pengecualian untuk 

RUPTL), sebagaimana tampak dari tabel berikut:

1
 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Pasal 33 ayat (2).

2
 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052, bagian penjelasan. 
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Jenis Rencana Penyusun 
Rencana Pengawasan Publik

Kebijakan Energi 
Nasional (KEN)

Dewan Energi 
Nasional

1. Penetapan KEN memerlukan persetujuan DPR;

2. Penetapan DEN dalam bentuk PP sehingga tunduk pada 
ketentuan partisipasi publik dalam UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
No. 12 Tahun 2011);

Rencana Umum 
Energi Nasional 
(RUEN)

Kementerian 
Energi dan Sumber 
Daya Mineral

1. Mekanisme partisipasi publik sebagaimana diatur Peraturan 
Presiden No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Umum Energi (Perpres No. 1 Tahun 2014)

Rencana Umum 
Energi Daerah  
(RUED)

Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral

1. Mekanisme partisipasi publik sebagaimana diatur Perpres No. 
1 Tahun 2014;

2. Penetapan DEN dalam bentuk Perda, sehingga tunduk pada 
ketentuan partisipasi publik dalam UU No. 12 Tahun 2011, 
termasuk uji publik.

Rencana Umum 
Ketenagalistrikan 
Nasional (RUKN)

Menteri Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral

1. Mekanisme partisipasi publik sesuai dengan Permen ESDM No. 
24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan (Permen ESDM No. 24 Tahun 2015);

2. Mengikutsertakan Pemerintah Daerah;
3. Penetapan RUKN setelah berkonsultasi dengan DPR RI;
4. Melalui Forum Perencanaan Ketenagalistrikan sesuai dengan 

Keputusan Menteri ESDM No. 865 K/30/MEM/2003

Catatan: Penetapan RUKN dalam bentuk Surat Keputusan, 
sehingga tunduk pada ketentuan partisipasi publik dalam UU No. 
30 Tahun 2014;

Rencana Umum 
Ketenagalistrikan 
Daerah (RUKD)

Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral

1. Mekanisme partisipasi publik sesuai dengan Permen ESDM No. 
24 Tahun 2015;

2. Mengikutsertakan semua pihak yang terkait langsung 
maupun tidak langsung di sektor ketenagalistrikan di wilayah 
administrasinya;

3. Penetapan RUKN setelah berkonsultasi dengan DPRD Provinsi;
4. Melalui Forum Perencanaan Ketenagalistrikan sesuai dengan 

Keputusan Menteri ESDM No. 865 K/30/MEM/2003;

Catatan: Penetapan RUKD dalam bentuk Surat Keputusan, 
sehingga tunduk pada ketentuan partisipasi publik dalam UU No. 
30 Tahun 2014

Rencana Umum 
Penyediaan Tenaga 
Listrik

Pemohon Izin 
Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik 
(IUPTL)

1. Belum ada mekanisme partisipasi publik dalam peraturan, 
baru terdapat rancangan Permen ESDM tentang penyusunan 
RUPTL;

Catatan: Penetapan RUPTL dalam bentuk Surat Keputusan, 
sehingga tunduk pada ketentuan partisipasi publik dalam UU No. 
30 Tahun 2014.
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Partisipasi publik dalam berbagai tataran perencanaan tersebut ditentukan dalam tingkat yang 

berbeda dan untuk tujuan yang berbeda-beda pula. German Watch (2015) menyatakan bahwa partisipasi 

publik dalam proses perencanaan ketenagalistrikan, khususnya terkait dengan transmisi, menjadi 

sangat penting karena kompleksitas usahanya. Partisipasi publik memiliki beberapa level, yakni 

dalam level terbawah adalah pemberian informasi, konsultasi publik, kerja sama atau turut berperan 

dalam pengambilan keputusan, serta dapat mengambil keputusan sendiri.
3 

Untuk itu, pada dasarnya 

partisipasi publik dapat berperan dalam membantu perumusan teknokratik. Untuk itu, mekanisme 

partisipasi publik perlu untuk didesain sedemikian rupa agar dapat menjawab kebutuhan dan tujuan 

partisipasi di tiap tingkat perencanaan. 

Permasalahan yang dihadapi Indonesia kini adalah perencanaan tersebut tidak hanya teknokratik, 

namun juga masih sangat tertutup. KEN dan RUEN telah menunjukkan kemajuan dalam membuka 

ruang publik yang cukup baik, namun mekanisme dalam mempertimbangkan masukan masih belum 

mengemuka dalam penelaahan publik. RUKN yang fungsi pengawasan publiknya ditugaskan kepada 

DPR mengalami stagnansi sejak 2008. RUPTL, yang justru memberikan dampak langsung paling besar, 

tidak pernah diketahui oleh publik sebelum ditetapkan dalam SK ESDM. Implikasinya, beberapa proyek 

pembangkit bermasalah berhasil masuk dalam RUPTL, yang kemudian membuahkan kasus korupsi, 

penolakan masyarakat, hingga gugatan tata usaha negara yang bermunculan secara masif pada skala 

proyek.

Secara teknokratis, publik dapat berfungsi untuk membantu mengawasi proses perencanaan ini agar 

sesuai dengan arahan perundang-undangan, dimulai dari arahan kebijakan mengenai target dan bauran 

energi, hingga penggunaan asumsi dan data. Berangkat dari hal tersebut, kertas kebijakan ini mencoba 

untuk mengaji bagaimana langkah lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses perencanaan ketenagalistrikan. 

Lembar informasi ini akan membedah peluang partisipasi masyarakat dari Kebijakan Energi Nasional, 

Rencana Umum Energi, Rencana Umum Ketenagalistrikan, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 

serta integrasinya dengan perencanaan lainnya (misalnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah).

Kebijakan Energi Nasional  

Penyusunan Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang 

berisi kebijakan pengelolaan energi secara umum. KEN disusun oleh Dewan Energi 

Nasional, kemudian ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Penetapan 

KEN ini dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

3
 German Watch, Public Participation and Transparency in Power Grid Planning, (Germanwatch e.V, German, 2015), hlm. 10. 
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Substansi dalam Kebijakan Energi Nasional

Adapun substansi dalam KEN meliputi (a) ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; (b) prioritas 

pengembangan energi; (c) pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan (d) cadangan penyangga 

energi nasional.
4
 PP No. 79 Tahun 2014 memuat sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer 

dan energi final secara kuantitatif, dengan target interim pada tahun 2025 serta target akhir tahun 

2050. Target dalam KEN yang terkait langsung dengan ketenagalistrikan mencakup target pemenuhan 

penyediaan kapasitas pembangkit listrik, yang dicantumkan sebesar 115 GW (2025) dan 430 GW (2050), 

serta target pemanfaatan listrik per KWh sebesar 2.500 KWh (2025) dan 7.000 KWh (2050).
5 

Selain itu, hal terpenting dalam KEN adalah target bauran energi dari 2025 hingga 2050. Bahwa dari 

dokumen tersebut dijelaskan target bauran energi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Bauran Energi dalam KEN6

4
 Indonesia (c), Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Lembaran Negara No. 300 Tahun 2014, Tambahan 
Lembaran Negara No. 5609, ps. 3

5
 Ibid., ps. 8 huruf c dan d.

6
 Ibid., ps. 9

Jenis Energi Primer

Energi BaruTerbarukan

Minyak Bumi

Batubara

Gas Alam

Paling sedikit

Target Pada 2025

23%

Minimal

30%
Minimal

22%

Minimal

25%
Minimal

24%

Kurang dari

25%
Kurang dari

20%

Paling sedikit

31%

Target Pada 2050
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Berdasarkan substansi tersebut, publik dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan 

dalam penyusunan target atau arahan tersebut. Publik dapat memberikan masukan apakah target 

dan arahan tersebut sudah cukup dan memadai untuk dijadikan panduan dalam penyelenggaraan 

usaha ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, apakah target pengembangan energi 

baru terbarukan tersebut sudah sesuai atau masih dapat ditargetkan lebih tinggi. Hal ini menjadi 

penting mengingat KEN adalah panduan dari seluruh dokumen perencanaan di sektor energi dan 

ketenagalistrikan.
7
 

Mekanisme Partisipasi Publik

Tidak dijelaskan secara khusus bagaimana publik dapat berpartisipasi dalam 

perumusan KEN ini. Namun, mengingat KEN disahkan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah, maka mekanisme partisipasi publik dapat merujuk kepada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(UU No. 12 Tahun 2011). Dalam hal ini, masyarakat berhak memberikan masukan 

secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan KEN. Masukan secara lisan dan/atau tertulis ini dapat 

dilakukan melalui: a) Rapat dengar pendapat umum; b) Kunjungan kerja; c) Sosialisasi; dan/atau d) 

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.8 Untuk itu, khusus untuk perumusan KEN, Pemerintah diharuskan 

menyediakan akses terhadap rancangan KEN untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 

masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut.  

Lebih jauh, publik dapat memberikan saran dan masukan tersebut melalui Dewan Energi Nasional (DEN). 

Hal ini mengingat DEN merupakan pihak yang bertugas untuk merancang dan merumuskan KEN.9 Untuk 

selanjutnya, rancangan KEN ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.10 Mengingat DPR, 

sebagai sebuah badan yang merepresentasikan publik, oleh karena itu seharusnya publik juga dapat 

memberikan masukan atau pendapat melalui DPR ketika DPR tengah memberikan persetujuan. 

Waktu Untuk Berpartisipasi

Saat ini, Kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan dalam PP No. 79 Tahun 2014. 

Namun, KEN dapat ditinjau kembali paling cepat 5 (lima) tahun apabila dipandang 

perlu.11 Dalam hal ini, seharusnya pada 2019, apabila diperlukan KEN akan ditinjau 

kembali. Namun, melihat perkembangan saat ini bahwa dokumen implementasi dari 

KEN, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) baru ditetapkan pada 2017 

7
 Indonesia (d), Undang-Undang tentang Energi, UU No. 30 Tahun 2007, LN No. 96 Tahun 2007, TLN No. 4746, Ps. 17 ayat (1)  jo. Indonesia (b), op.cit.,ps. 
7 ayat(1).

8
 Indonesia (e), Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234, 

ps. 96.
9
 Indonesia (d), op.cit., ps. 12 ayat (2).

10
 Ibid., ps. 11 ayat (2).

11
 Indonesia (c), op.cit., ps. 29.
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maupun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang belum seluruh provinsi menetapkannya, 

KEN belum dianggap perlu untuk ditinjau pada 2019. Adapun peninjauan KEN cenderung akan dilakukan 

pada saat seluruh provinsi telah merumuskan RUED-P dan mengimplementasikannya. 

Rencana Umum Energi

Penyusunan Rencana Umum Energi

Rencana Umum Energi dimandatkan oleh UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 

30 Tahun 2007), merupakan rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan 

energi di suatu wilayah, antar wilayah atau nasional.12 Rencana Umum Energi terdiri 

dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dan 

RUED Kabupaten/Kota (RUED Kab/Kota).  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merancang RUEN 

dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari 

masyarakat.13 Kemudian, Menteri ESDM menyampaikan rancangan RUEN kepada Dewan Energi 

Nasional.14 Untuk selanjutnya, RUEN ditetapkan oleh Ketua Dewan Energi Nasional, yakni Presiden.
15

 

Penetapan RUEN dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Terkait dengan RUED-P dan RUED Kab/Kota, dokumen tersebut masing-masing disusun oleh 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
16

 Dalam hal ini, yang 

diberikan delegasi kewenangan untuk menyusun adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral daerah 

setempat. Untuk RUED-P ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi, sementara itu untuk 

RUED Kabupaten/Kota ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
17

 

Substansi dalam Rencana Umum Energi 

Secara umum, Rencana Umum Energi paling sedikit memuat (a) kondisi energi nasional dan daerah saat 

ini dan di masa mendatang; (b) penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional dan daerah 

berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan (c) kebijakan dan strategi pengelolaan 

energi nasional dan daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, 

dan program pengembangan energi. 

Saat ini, RUEN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana 

Umum Energi Nasional. Selain itu, untuk RUED-P baru ada dua Provinsi yang secara resmi memiliki 

12
 Indonesia (d), op.cit., ps. 1 angka 27.

13
 Presiden Republik Indonesia (a), Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Perpres No. 1 Tahun 2014, 
LN No. 11 Tahun 2014, ps. 11 ayat (1).

14
 Ibid., ps, 12 ayat (2).

15
 Ibid., ps, 12 ayat (3).

16
 Ibid., ps. 16 ayat (1) jo. ps. 18 ayat (1).

17
 Ibid., ps. 16 ayat (5) jo. ps. 18 ayat (5).
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rencana tersebut yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, hal 

penting yang menjadi pembahasan adalah bagaimana target bauran energi dalam KEN kemudian 

diterjemahkan dalam target pembangunan pembangkit listrik. Sebagai contoh, di dalam KEN telah 

ditetapkan bahwa pengembangan EBT pada 2025 minimal 23% dan pada 2050 minimal 31%. Adapun 

target tersebut diterjemahkan dalam RUEN menjadi 45,2 GW kapasitas pembangkit EBT dan 90,3 GW 

kapasitas pembangkit fosil pada 2025 serta 167,6 GW kapasitas pembangkit EBT dan 275,4 GW kapasitas 

pembangkit fosil pada 2050.
18

 

Adapun target tersebut kemudian diejawantahkan kembali secara lebih detail bentuk indikasi rencana 

penyediaan kapasitas pembangkit listrik. Sebagai contoh, berikut adalah indikasi rencana penyediaan 

kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT secara lebih terperinci: 

         Energi   2025 Potential    2025 Potential    2050 Potential       2050 Potential
          Project      & Commited            Project                & Commited
                Project19                                                   Project

Tabel 2. Indikasi rencana penyediaan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT20

18
 Presiden Republik Indonesia (b), Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional, Perpres No. 22 Tahun 2017, LN No. 43 Tahun 2017. 
lampiran I-27.

19
 Ibid., hlm. I-65. Bahwa yang dimaksud dengan committed project adalah proyek pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT yang 

telah direncanakan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk potential project adalah yang belum direncanakan, namun dilihat memiliki prospek peluang 
pengembangan EBT ke depan dan dijadikan tambahan pengembangan EBT tersebut. 
20 

Ibid. 

Panas Bumi

Air

Minihidro dan 
Mikrohidro

Bioenergi

Surya

Angin

7.241,5 7.241,5 7.241,5 17.546,0

13.986,7 17.986,7 13.986,7 38.000,0

1.572,1 3.000,0 1.572,1 7.000,0

2.006,0 5.500,0 2.006,0 26.000,0

540,5 6.500,0 540,5 4.500,0

913,9 1.800,0 913,9 28.000,0

Satuan MW
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Lebih jauh, setiap energi primer dalam RUEN tersebut juga diejawantahkan lebih lanjut menjadi indikasi 

rencana penyediaan pembangkit listrik per provinsi. Perlu untuk kemudian dilihat apakah rencana 

penyediaan pembangkit listrik per provinsi yang ditetapkan dalam RUEN tersebut diterjemahkan secara 

sejalan dalam RUED-P masing-masing daerah. Untuk itu, penting untuk mengawal bagaimana target 

bauran energi yang ada di suatu daerah dalam RUED tersebut. Selain itu, publik juga perlu untuk melihat 

bagaimana peta jalan Pemerintah untuk dapat mencapai arahan dan target tersebut. Perlu dikritisi lebih 

lanjut apakah peta jalan yang ada telah cukup untuk mendukung target-target tersebut. Lebih jauh, 

mengingat RUEN dan RUED adalah dokumen jangka panjang, hingga 2050, maka dapat juga dikawal 

bagaimana pengimplementasian peta jalan tersebut, apakah telah berjalan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan. 

Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah target-target yang ditetapkan dalam RUEN maupun RUED-P 

tersebut sudah disusun dengan asumsi yang terukur dan diproyeksikan untuk dapat diimplementasikan 

di daerah atau sektoral. Adapun penetapan target-target ini menjadi hal yang penting untuk di kawal 

mengingat RUEN maupun RUED-P digunakan sebagai rujukan dalam menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah, rencana umum ketenagalistrikan nasional dan daerah, serta 

rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
21

  

Mekanisme Partisipasi Publik

Berkaitan dengan Partisipasi Publik dalam penyusunan Rencana Umum Energi, Perpres 

No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi (Perpres No. 

1 Tahun 2014) membagi dalam dua jenis partisipasi, yakni partisipasi dari masyarakat 

yang memiliki kompetensi di bidang energi serta masyarakat umum. Untuk masyarakat 

yang memiliki kompetensi di bidang energi, secara khusus pendapat dan masukannya perlu diperhatikan 

dalam penyusunan rancangan RUEN.
22

 Adapun masyarakat yang pendapat dan masukannya perlu 

diperhatikan ini dibatasi adalah mereka yang berada dalam asosiasi yang terkait di bidang energi, 

perguruan tinggi, serta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.
23

 

Disamping itu, untuk masyarakat secara umum dijelaskan bahwa dapat berperan dalam penyusunan 

RUEN maupun RUED. Adapun peran masyarakat ini dapat dilakukan dengan bentuk pemberian gagasan, 

data, dan atau informasi secara tertulis. Peran masyarakat ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja 

sejak Kepala Unit Kerja atau Satuan Perangkat Daerah yang mengelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang energi mengumumkan rencana peyusunan RUEN atau RUED tersebut melalui laman (website) 

Kementerian.24 Tidak dijelaskan lebih lanjut masukan secara tertulis ini dapat disampaikan kepada 

siapa. Namun, dengan memperhatikan pihak yang bertanggung jawab menyusun Rencana Umum 

21
 Ibid., ps 3.

22
 Presiden Republik Indonesia (b), op.cit., ps. 6 ayat (2). 

23
 Ibid., ps. 11.

24
 Ibid., ps. 20. 
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Energi, maka masukan secara tertulis ini dapat disampaikan kepada Tim Penyusun Rancangan RUEN 

ataupun RUED yang merupakan pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah terkait.
25

Lebih jauh, khusus untuk RUED, dalam praktiknya publik juga dilibatkan dalam uji publik RUED. Adapun 

uji publik ini dilakukan pada saat dokumen RUED dan naskah akademiknya telah selesai serta sebelum 

disahkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah.
26

 Dalam praktiknya, pihak yang diundang dalam uji 

publik ini adalah Pemerintah Daerah, Dinas-dinas Daerah yang terkait, perwakilan masyarakat daerah, 

serta tim teknis daerah.  

Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana partisipasi publik apabila publik ingin memberikan 

masukan sewaktu-waktu setelah RUEN maupun RUED ditetapkan. Namun, apabila melihat 

kepada fungsi Rencana Umum Energi sebagai sebuah rencana lintas sektoral, maka seharusnya 

keberlangsungan dan implementasi Rencana Umum Energi ini menjadi kewenangan Dewan Energi 

Nasional untuk mengawasinya.
27

 Untuk itu, publik seharusnya dapat berpartisipasi melalui DEN untuk 

dapat memberikan masukan ataupun saran sewaktu-waktu terhadap implementasi Rencana Umum 

Energi tersebut. 

Waktu Untuk Berpartisipasi

Adapun saat ini untuk RUEN telah ditetapkan dalam Perpres No. 22 Tahun 2017. Namun, 

peran publik tetap menjadi penting dalam proses peninjauan RUEN selanjutnya. RUEN 

dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali  atau 

sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan 

KEN.28 Berdasarkan pengturan tersebut, maka seharusnya RUEN akan ditinjau kembali pada 2022 atau 

apabila nantinya ada perubahan KEN. Namun, apabila melihat kecenderungan yang ada bahwa KEN 

tidak berubah sebelum RUED-P telah disahkan dan diimplementasikan seluruhnya, maka peninjauan 

RUEN dalam waktu dekat-pun juga belum akan dilakukan. 

Begitu juga dengan RUED-P yang baru saja ditetapkan, yakni RUED Jawa Barat dan Jawa Tengah.  

Secara norma, RUED juga dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala  5 (lima) tahun sekali 

atau  sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan  lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.29 

Apabila melihat kecenderungan RUEN yang belum akan ditinjau dalam waktu dekat, maka RUED-P pun 

juga cenderung untuk belum ditinjau terlebih dahulu. 

25
 Ibid., ps. 9 dan ps. 16.

26
 Hakimul Batih, “Peran Pemda dalam Perencanaan Pengembangan EBT” disampaikan dalam Seminar Strategi Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Bandung 26-27 November 2018. 
27

 Indonesia (d), op.cit.,ps. 12. Dijelaskan bahwa salah satu tugas Dewan Energi Nasional adalah mengawasi kebijakan di sektor energi yang lintas 
sektoral. 

28
 Presiden Republik Indoneia (a), ps. 15. 

29
 Ibid., ps. 17 jo. Ps.  19.
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Rencana Umum Ketenagalistrikan

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Rencana Umum Ketenagalistrikan terdiri atas Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Kenetagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-

P).
30

 Dalam UU No. 30 Tahun 2009, terdapat terminologi “RUKN Kab/Kota,”
31

 akan 

tetapi dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Permen ESDM 

No. 24 Tahun 2015), terminologi ini tidak ada lagi.

RUKN disusun oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, dan untuk selanjutnya 

dikonsultasikan dengan DPR.
32

 Adapun rancangan RUKN ini disusun dengan mengikutsertakan 

Pemerintah Daerah.
33

 RUKN ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah.
34

 Dalam implementasinya 

RUKN ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri. 

Disamping itu, untuk RUKD Provinsi disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan, dalam hal ini adalah Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral.
35

 Adapun rancangan RUKD Provinsi ini untuk selanjutnya dikonsultasikan 

dengan DPRD Provinsi.
36

 RUKD Provinsi ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
37

 

Dalam implementasinya RUKD Provinsi ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur. 

Substansi dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan

Rencana Umum Ketenagalistrikan dimandatkan oleh UU No. 30 Tahun 2009, 

merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi 

bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Adapun dalam Rencana Umum 

Ketenagalistrikan  ini, secara materi paling sedikit perlu memuat (a) latar belakang 

penyusunan, penetapan visi dan misi sektor ketenagalistrikan, pokok-pokok KEN, 

dan landasan hukum RUKN atau RUKD; (b) kebijakan dan strategi pengelolaan ketenagalistrikan nasional 

yang menjabarkan kebijakan sektor ketenagalistrikan nasional  atau daerah; (c) arah pengembangan 

penyediaan tenaga listrik nasional atan daerah; (d) kondisi penyediaan tenaga listrik nasional saat ini; 

30
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum 

Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 24 tahun 2015, ps. 2.
31

 Indonesia (b), op.cit., ps. 5 ayat (3) huruf b.
32

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), op.cit., ps. 7 ayat (1).
33

 Ibid., ps. 7 ayat (2).
34

 Indonesia (b), op.cit., ps. 7 ayat (1).
35

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), op.cit., ps. 11 ayat (1).
36

 Ibid., ps. 11 ayat (2).
37

 Indonesia (b), op.cit., ps. 7 ayat (3).
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(e) proyeksi kebutuhan tenaga listrik; dan (f) kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik nasional.
38

 

Hal penting yang perlu disoroti dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah terkait dengan 

penetapan kebutuhan tenaga listrik di suatu provinsi dan tambahan kapasitas yang dibutuhkan di 

provinsi tersebut. Secara informasi, hal ini dapat ditemukan dalam bab mengenai proyeksi kebutuhan 

tenaga listrik. Selain itu, hal yang penting kembali untuk dilihat adalah terkait potensi energi primer 

di suatu daerah serta pilihan energi primer yang seharusnya akan dikembangkan di daerah tersebut. 

Melihat secara struktur, Rencana Umum Ketenagalistrikan perlu merujuk pada Rencana Umum Energi,
39

 

maka seharusnya terkait dengan pilihan energi primer untuk dibangkitkan ini dapat mengacu kepada 

target bauran energi yang secara indikatif telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi tersebut.   

Pada dasarnya, RUKN telah memberikan informasi terkait kebutuhan penambahan pembangkit 

per tahunnya terperinci hingga per provinsi. Namun, khusus untuk pilihan energi primer yang akan 

dimanfaatkan di suatu daerah, RUKN tidak menetapkannya secara khusus. Hanya saja, dalam RUKN 

di bagian proyeksi kebutuhan tenaga listrik tersebut dijelaskan potensi sumber energi primer secara 

umum. Dalam RUKN ini dijelaskan berapa besar kapasitas yang menjadi potensi tersebut, kemudian 

sebaran lokasi-nya untuk beberapa potensi pembangkit.  

Secara lebih detail, dalam RUKD dijelaskan mengenai informasi potensi sebaran sumber energi primer, 

berapa besarannya serta sudah spesifik berada di kabupaten apa potensi tersebut. Dari informasi ini, 

ditambah dengan informasi terkait kebutuhan tenaga listrik, seharusnya RUKD dapat menetapkan 

kebijakan spesifik daerah mengenai ketenagalistrikan. Misalnya terkait arahan pilihan energi primer 

yang akan digunakan di daerah tersebut untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Adanya arahan 

pilihan energi primer ini seharusnya digunakan oleh Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 

dalam menentukan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik secara lebih implementatif. 

Mekanisme Partisipasi Publik

Terkait dengan mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Umum 

Ketenagalistrikan tidak dijelaskan dalam Permen ESDM No. 24 Tahun 2015. Namun 

dalam praktiknya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Forum Perencanaan 

Ketenagalistrikan. Menurut Keputusan Menteri ESDM No. 865 K/30/MEM/2003 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Kepmen ESDM No. 865 Tahun 

2003), forum perencanaan ketenagalistrikan adalah suatu media untuk mempertemukan semua pihak 

yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan.
40

 Adapun forum ini memiliki tujuan untuk:

38
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), op.cit., ps. 8.

39
 Presiden Republik Indonesia (b), op.cit., ps. 3.

40
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan, Kepmen ESDM No. 865 K/MEM/30/2003, bagian lampiran. 
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(1) Mengkoordinasikan para pemangku kepentingan
41

 dalam menyusun dan membuat RUKD;

(2) Mengenal dan memahami permasalahan ketenagalistrikan, termasuk konsep penyediaan 

tenaga listrik yang berkesinambungan;

(3) Mengembangkan kemampuan instansi/lembaga di daerah dalam perencanaan penyediaan 

tenaga listrik;

(4) Memperoleh masukan dalam proses penyusunan RUKD; dan

(5) Menyiapkan konsep RUKD berdasarkan hasil proses perencanaan yang optimal. 

Dalam Kepmen ESDM No. 865 Tahun 2003 memang lebih menitik beratkan Forum Perencanaan 

Ketenagalistrikan dalam penyusunan RUKD. Hal ini dikarenakan pada rezim Undang-Undang 

Ketenagalistrikan saat itu, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 

RUKD merupakan dokumen yang disusun pertama kali dan kemudian menjadi acuan penyusunan RUKN.  

Adapun saat ini, UU No. 30 tahun 2009 dan peraturan turunannya mengamanatkan RUKN yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan RUKD. 

Sayangnya saat ini Kepmen ESDM No. 865 Tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan tata cara penyusunan 

Rencana Umum Ketenagalistrikan telah diganti dengan Permen ESDM No. 24 Tahun 2015. Mekansime 

partisipasi publik, termasuk forum perencanaan ketenagalistrikan, tidak diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri tersebut. Meskipun berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa Forum Perencanaan Ketenagalistrikan ini masih ada, namun 

mekanisme ini tidak terinstitusikan dalam sebuah peraturan. 

Disamping itu, mengingat RUKN dan RUKD perlu dikonsultasikan dengan DPR dan DPRD setempat sesuai 

kewenangannya masing-masing, maka pada tahap ini seharusnya masyarakat dapat memberikan saran 

atau masukan sebelum dokumen tersebut ditetapkan. Hal ini mengingat DPR merupakan badan yang 

merepresentasikan publik. 

Selain itu, mengingat baik RUKN maupun RUKD ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri dan 

Gubernur sebagai pejabat pemerintahan, maka atas RUKN dan RUKD berlaku pula Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Dalam hal ini, Pejabat 

Pemerintahan tersebut perlu memberikan sosialisasi kepada pihak-pihk yang terlibat mengenai 

dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Keputusan yang 

menimbulkan pembebanan bagi masyarakat tersebut.
42

 Dalam hal ini, Pejabat Pemerintahan tersebut 

wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 hari kerja sebelum 

menetapkan Keputusan tersebut.
43

 Dalam hal ini, mengingat RUKN dan RUKD dampaknya dapat terasa 

41
 Ibid., adapun yang termasuk dalam pemangku kepentingan adalah pemegang izin penyediaan tenaga listrik (BUMN, BUMD, Swasta, dan Koperasi) 
dan pemegang Izin Operasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalangan akademisi, Lembaga swadaya masyarakat dan konsumen tenaga listrik 
serta pihak-pihak terkait lainnya. 

42
 Indonesia (f), Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, ps. 46.

43
 Ibid., ps. 47.
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secara nasional, maka seharusnya Pemerintah terkait mempublikasikan rancangan RUKN maupun 

RUKD di laman Kementerian atau Dinas terkait sebelum disahkan. Dalam jangka waktu inilah seharusnya 

masyarakat dapat memberikan saran dan/atau masukan terhadap keputusan terkait. Adapun saran 

dan/atau masukan ini dapat disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral maupun 

Dinas ESDM di daerah terkait, sebagai penyusun RUKN dan RUKD tersebut. 

Diluar itu, UU No. 30 Tahun 2014 juga mengatur mengenai upaya administratif apabila masyarakat 

merasa dirugikan atas keputusan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan upaya keberatan 

maupun banding.
44

 Adapun keberatan ini dapat disampaikan kepada pejabat pemerintahan yang 

menetapkan Keputusan tersebut, dalam hal ini adalah baik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

maupun Gubernur.
45

  Pengajuan keberatan ini diajukan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak 

diumumkannya Keputusan tersebut.
46

 

Dalam hal masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh pejabat pemerintahan 

tersebut, maka warga dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.
47

 Banding dapat diajukan 

paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
48

 Dalam hal ini, yang dimaksud oleh 

atasan pejabat yang dapat disasar apabila akan mengajukan banding terhadap RUKN adalah Presiden.
49

 

Selain itu, untuk mengajukan banding terhadap RUKD adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral.
50

 

Waktu Untuk Berpartisipasi

Pada dasarnya RUKN terakhir yang telah ditetapkan adalah RUKN 2008-2027, melalui 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2682 K/21/MEM/2008. Namun, 

setelah RUKN 2008-2027, setidaknya telah ada dua rancangan RUKN yang dipublikasikan 

dan telah menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(RUPTL), yakni Draf RUKN 2015 – 2036 dan draf RUKN 2018 – 2037. Sekalipun begitu, kedua draf tersebut 

belum ditetapkan hingga saat ini. Adapun untuk RUKD, hingga saat ini baru Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang menyusun RUKD, yakni melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 671-951 Tahun 2016 tentang 

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2034.

44
 Ibid., ps. 75.

45
 Ibid., ps 77.

46
 Ibid.

47
 Ibid., ps. 76.

48
 Ibid., ps. 78.

49
 Indonesia (g), Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, ps. 7 ayat (2), dijelaskan 
bahwa Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 

50
 Ibid., ps. 25 ayat (4), bahwa dalam pasal ini dijelaskan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun yang dimaksud 
dengan Menteri disini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Maka dapat dikatakan bahwa Menteri Dalam 
Negeri adalah atasan dari Gubernur. Namun diluar itu, menurut pasal 8 ayat (1) UU terkait dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan 
untuk melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan oleh provinsi. Dalam hal ini Menteri sektor terkait memiliki kewenangan untuk 
melakukan pengawasan tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Presiden
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Berdasarkan jangka waktu peninjauan kembali RUKN dan RUKD, dokumen tersebut dapat ditinjau 

kembali dan dimutakhirkan paing sedikit 3 (tiga) tahun sekali untuk mengantisipasi perkembangan dan 

dinamika yang ada.
51

 Untuk RUKN, belum dapat terlihat kapan peninjauan kembali ini akan dilakukan karena 

setelah 2008, belum RUKN belum ditetapkan kembali. Namun, apabila draf RUKN dapat dimutakhirkan, 

maka seharusnya selambat-lambatnya pemutakhiran tersebut akan berlangsung pada 2021. 

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Tata Cara Penyusunan RUPTL

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) merupakan sebuah rencana 

pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi.
52

 Saat ini, belum ada 

peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara penyusunan RUPTL. Namun, 

rancangan Peraturan Menteri yang mengatur hal ini saat ini tengah disusun 

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. RUPTL perlu disusun oleh badan usaha yang 

ingin mengajukan permohonan IUPTL untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan terintegrasi.
53

 

Adapun RUPTL yang dimaksud disahkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya.
54

 Pengesahan RUPTL ini dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri maupun 

Keputusan Gubernur. 

Substansi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

“Rencana pengembangan tenaga listrik ini,” jika merujuk pada rancangan Permen ESDM tentang Tata 

Cara Penyusunan RUPTL (Rapermen RUPTL), meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau 

penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.
55

 Lebih jauh, dalam Rapermen 

tersebut, RUPTL dibagi lebih lanjut berdasarkan jenis usaha penyediaan tenaga listriknya, yaitu 

mencakup RUPTL untuk usaha distribusi tenaga listrik,
56

 RUPTL untuk usaha penjualan tenaga listrik,
57

 

serta RUPTL untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
58

 Nantinya, jika IUPTL diberikan, 

pemegang IUPTL melaksanakan usaha penyediaan tenaga listriknya dengan berpedoman ke RUPTL.
59

 

51
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), op.cit., ps. 10 jo. Ps. 13. 

52
 Indonesia (h), Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 Tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, 
ps. 13 ayat (6), Bagian Penjelasan.

53
 Ibid.

54
 Ibid., ps. 14 ayat (2).

55
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), Rancangan Peraturan Energi dan Sumber  Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik, ps. 1 angka 1, RUPTL didefinisikan sebagai “rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi 
dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.” Menarik bahwa terminologi yang digunakan dalam definisi ini 
adalah “pengadaan,” bukan “penyediaan.”

56
 Ibid., ps. 9 ayat (1), Lebih lanjut, sistematika dan format merujuk pada Lampiran I Permen dimaksud.

57
 Ibid., ps. 9 ayat (2), Lebih lanjut, sistematika dan format merujuk pada Lampiran II Permen dimaksud.

58
 Ibid., ps. 9 ayat (3), Lebih lanjut, sistematika dan format merujuk pada Lampiran III Permen dimaksud.

59
 Indonesia (h), op.cit., ps. 15 ayat (3).
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Adapun RUPTL ini perlu disusun dengan memperhatikan pada RUKN dan RUKD
60

 serta merujuk pada 

RUEN.
61

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, maka perencanaan yang ada di RUPTL 

ini sudah disusun secara lebih implementatif per proyek. Sebagai contoh, untuk proyek pembangkit 

listrik, dalam RUPTL sudah terlihat kapasitas yang akan dibangun, prediksi lokasi tempat pembangunan 

pembangkit tersebut atau nama pembangkit-nya, pilihan energi primer, target waktu operasi, status 

pembangunan, dan pengembang (apakah PT. PLN (Persero) ataukah swasta). 

Melihat histori yang ada, pada dasarnya publik memang lebih merujuk kepada RUPTL untuk mengaji 

apakah ada benturan kepentingan atau potensi konflik ke depannya dalam sektor ketenagalistrikan 

dengan melihat kepada dokumen ini. Sebagai contoh, dengan informasi terkait jenis pembangkit, 

lokasi pembangkit, dan kapasitas pembangkit yang akan dibangun di suatu daerah, publik dapat menilai 

apakah secara daya dukung lingkungan memang dapat dibangun pembangkit di daerah tersebut. Di sisi 

lain, publik juga bisa menilai apakah kemungkinan akan ada dampak sosial kepada masyarakat sekitar 

dengan dibangunnya pembangkit di daerah tersebut. Oleh karena itu, memang untuk mengawal proses 

perencanaan ketenagalistrikan secara implementatif, publik dapat mengacu kepada RUPTL. 

Mekanisme Partisipasi Publik dalam RUPTL

Hingga saat ini, belum ada mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan ataupun 

peninjauan RUPTL. Pun dalam Rapermen RUPTL dijelaskan bahwa penyusunan RUPTL 

disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.
62

 

Sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme partisipasi ini dapat 

diakomodir. Dalam praktiknya, publik memiliki kesempatan untuk mengetahui RUPTL adalah ketika 

RUPTL tersebut sudah ditetapkan setelah ditinjau setiap tahunnya. 

Namun sebenarnya diluar itu, dapat dilihat bahwa RUPTL disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri 

ataupun Keputusan Gubernur. Melihat hal ini, maka seharusnya mekanisme partisipasi publik dapat 

diakomodir sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Pengawasan terhadap RUPTL

Meskipun partisipasi publik belum diakomodir dalam penyusunan RUPTL, namun perlu untuk 

dilihat bahwa pengawasan terhadap RUPTL ini menjadi kewenangan Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini, badan usaha yang menyusun RUPTL 

perlu untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL secara berkala setiap 4 (empat) 

60
 Ibid., ps. 14.

61
 Presiden Indonesia (b), op.cit., ps. 3.

62
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), op.cit., ps. 7.
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bulan untuk PT. PLN (Persero) serta 1 (satu) tahun untuk setiap badan usaha lainnya kepada Menteri 

ESDM ataupun Gubernur, melalui Dinas ESDM daerah setempat.
63

 Adanya laporan ini kemudian menjadi 

bahan untuk mengevaluasi apakah diperlukan revisi terhadap RUPTL tersebut. Setelah disampaikan 

laporan secara berkala tersebut, akan diadakan rapat internal di Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral ataupun di Dinas ESDM terkait untuk membahas terkait laporan dan tindak lanjut laporan 

tersebut.  

Dalam tahap ini seharusnya peran publik juga dapat dioptimalkan. Seharusnya dapat diakomodir sebuah 

mekanisme khusus, seperti pengaduan dari masyarakat, yang dapat membantu Pemerintah dalam 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RUPTL oleh badan usaha tersebut. 

Adanya hasil dari pengaduan ini sebaiknya dapat diintegrasikan dengan evaluasi secara berkala tersebut 

dan menjadi bahan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali atau memberikan persetujuan terhadap 

RUPTL. 

Partisipasi Publik Melalui Penyusunan Perencanaan Lainnya

Selain membedah bentuk partisipasi publik yang 

dimungkinkan melalui dokumen perencanaan energi 

dan ketenagalistrikan, sebenarnya bentuk partisipasi 

publik untuk perencanaan ketenagalistrikan juga 

dapat diakomodir melalui perencanaan di sektor lain, 

seperti perencanaan pembangunan dan perencanaan 

tata ruang.  Adapun hal ini dengan catatan rencana 

pembangunan, tata ruang, dan ketenagalistrikan telah 

terintegrasi. Rencana pembangunan yang dimaksud 

disini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional maupun Daerah. 

Sementara itu, untuk rencana tata ruang adalah meliputi penyusunan RTRW. 

Integrasi Perencanaan Ketenagalistrikan dengan Perencanaan Tata Ruang 

Perlu dipahami bahwa RTRW fokus untuk mengakomodir rencana pembangunan di dalam ruang 

yang tersedia. Apabila melihat rencana pembangunan di sektor ketenagalistrikan yang ada saat ini, 

sebenarnya hanya RUPTL saja yang secara implementatif sudah berisikan rencana proyek di suatu lokasi 

tertentu. Berdasarkan hal ini, akan terlihat bagaimana kebutuhan pembangunan ketenagalistrikan ini 

membutuhkan sebuah ruang. 

Namun apabila ditilik dari proses perencanaan ketenagalistrikan dalam perencanaan pembangunan, 

seharusnya kebijakan yang ada di dalam RUPTL untuk menentukan lokasi pembangunan infrastruktur 

63  Ibid., ps. 22 ayat (1) jo. Ayat  (2). 
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ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi, dan distribusi) dapat diprediksi. Adapun prediksi ini dengan 

melihat pada proses perencanaan sistem ketenagalistrikan yang ada dalam RUKN dan RUKD. Proses 

perencanaan ini dimulai dengan melihat perencanaan pengembangan pembangkitan,
64

 kemudian 

melakukan perencanaan pemanfaatan dari sisi permintaan dan menyeimbangkan kebutuhan dan 

kapasitas untuk dapat mengembangkan sistem transmisi dan distribusi.
65

 

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya kebutuhan untuk mengembangkan inftastruktur 

ketenagalistrikan secara detail di suatu daerah dapat terlihat dari RUKD, atau setidak-tidaknya dapat 

terlihat kebutuhannya di dalam RUKN. Dalam tahapan ini, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota seharusnya 

dapat melihat kepada RUKD, atau RUKN jika dokumen RUKD belum ada, terkait berapa besar kebutuhan 

pembangkit tenaga listrik di suatu daerah serta kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan yang lainnya. 

Adapun dari data ini, dapat diproyeksikan apakah kebutuhan tersebut dapat diakomodir di dalam RTRW. 

Apabila terdapat benturan kepentingan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut dengan 

“kemampuan ruang” di daerah untuk menampung kebutuhan, disinilah fungsi Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) RTRW dibutuhkan. Dengan melihat pada KLHS tersebut, seharusnya sudah dapat 

dihasilkan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, 

serta lingkungan didalamnya. Dalam tataran ini, seharusnya KLHS RTRW Provinsi dapat menghasilkan 

keputusan apakah di suatu daerah dapat dibangun infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana 

direncanakan dalam RUKN atau RUKD.
66

 

Selanjutnya, KLHS RTRW Kabupaten/Kota dapat mengkaji lebih detail terkait daya dukung lingkungan di 

daerah tersebut untuk dapat melihat kemampuan ruang untuk mengakomodir rencana pembangunan 

tersebut.
67

 Khusus untuk pembangkit, hal yang perlu diakomodir untuk mengkaji kemampuan daya 

dukung lingkungan adalah informasi terkait dengan pilihan energi primer yang dapat dikembangkan, 

pilihan jenis pembangkit, serta kapasitasnya. 

Berangkat dari sinkronisasi ini, secara normatif seharusnya kebijakan dalam RUPTL perlu melihat kepada 

RUKD dan RTRW untuk menentukan lokasi pembangunan pembangkit listrik yang lebih memungkinkan 

melalui feasibility study.  Disamping itu, untuk lebih menjabarkan terkait dengan kemampuan daya 

64
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), op.cit., Bab III, hlm. 95. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk perencanaan pengembangan 

pembangkitan perlu direncanakan berdasarkan asas optimasi atau biaya terendah dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi primer 
setempat, sifat ragam beban, beban puncak, teknologi atau jenis pembangkitan dan faktor eksternalitas lain, seperti dampak lingkungan hidup 
dan dampak sosial. 

65
 Ibid., hlm. 95-96.

66
 Sadler, sebagaimana dikutip oleh Ir. Bambang Setyabudi dalam “Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah”, < http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Kajian%20Lingkungan%20Hidup%20Strategis%20Sebagai%20
Kerangka%20Berfikir%20dalam%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20Wilayah-Ir.Bambang%20Setyabudi,MURP.PDF> diakses pada 21 Januari 
2019. Adapun dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa proses fasilitasi pengambilan keputusan dalam perencanaan agar dapat menyeimbangkan 
tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi seharusnya dapat dilakukan dalam KLHS RTRW Provinsi

67
 Ibid., dijelaskan bahwa KLHS RTRW Kabupaten/Kota memang dirancang lebih spesifik sesuai dengan kondisi local masing-masing. Adapun tujuan 

dari KLHS RTRW Kabupaten/Kota adalah: a) meminimalisasi potensi dampak penting negative yang akan timbul sebagai akibat dari usulan 
substansi RTRW (tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah); b) melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat 
keberlanjutan substansi RTRW moderat), serta c) Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan eksositem (tingkat 
keberlanjutan substansi RTRW moderat sampai tinggi).
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dukung lingkungan yang ada di RTRW Kabupaten/Kota, RUPTL juga perlu mendetailkan terkait dengan 

pilihan teknologi apa yang akan digunakan serta jenis pembangkit yang akan dikembangkan.

Mekanisme Partisipasi Publik Melalui Perencanaan Tata Ruang 

Apabila melihat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, masyarakat memiliki kesempatan untuk dilibatkan secara 

aktif dalam penyusunan dokumen ini.
68

 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana ini dapat 

dilakukan mulai dari pengumpulan data dan informasi serta melibatkannya dalam komunikasi dua arah 

di proses penyusunan rencana ini.
69

 Adapun partisipasi publik ini dapat diakomodir dalam empat tahap, 

yakni:

(1) Dalam tahap persiapan: Dalam tahap ini masyarakat secara pasif dilibatkan dengan pemberitaan 

mengenai informasi penyusunan RTRW tersebut.
70

 

(2) Tahap pengumpulan data: Dalam tahap ini, aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan 

komunitas adat dipertimbangkan sebagai data primer dalam pengumpulan data. Adapun 

aspirasi ini akan dilakukan dengan metode penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara 

per orang, kotak aduan, ataupun yang lainnya. Dalam tahap ini, masyarakat dapat memberikan 

data terkait kondisi terkini penataan ruang apabila dikaitkan dengan proyek ketenagalistrikan 

dan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang tersebut.
71

(3) Penyusunan Konsep: Dalam tahap ini, sudah akan ada terlihat konsep rencana, salah satunya 

adalah arahan pemanfaatan ruang. Dalam tahap ini akan lebih jelas terlihat bagaimana dampak 

adanya pemanfaatan ruang tersebut terhadap isu lain, seperti lingkungan maupun sosial. 

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui komunikasi dua arah atau dialog yang dilakukan antara 

lain melalui konsultasi publik, workshop, seminar, maupun bentuk komunikasi lainnya. Konsultasi 

publik ini dilakukan minimal dua kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan 

melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat.
72

 

(4) Pembahasan raperda tentang RTRW: Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan usulan, 

keberatan, dan sanggahan terhadap naskah rancangan peraturan daerah tersebut melalui 

media massa, website resmi Lembaga pemerintah yang berwenang menyusun RTRW, surat 

terbuka, kelompok kerja, maupun diskusi
73

Tidak hanya dalam proses penyusunan RTRW, dalam penyusunan KLHS RTRW masyarakat juga dapat 
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 Menteri Agraria dan Tata Ruang (a), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Permen 
ATR No 1 Tahun 2018.

69
 Ibid., lampiran I.

70
 Ibid., lampiran I hlm. 12.

71
 Ibid., lampiran I hlm. 15.

72
 Ibid., lampiran I hlm. 18.

73
 Ibid.,lampiran I hlm. 19.
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berpartisipasi. Dalam tahap penyusunan KLHS, seharusnya masyarakat dapat memantau pengambilan 

keputusan terkait menyeimbangkan proyeksi kebutuhan tenaga listrik di daerahnya dengan kemampuan 

daya dukung lingkungan di daerah tersebut untuk mengakomodir kebutuhan tenaga listrik tersebut. 

Adapun masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari 

rencana ini, berhak untuk dilibatkan dalam penyusunan KLHS dengan cara pemberian pendapat, saran, 

dan usul serta penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
74

 

Penutup

Tulisan ini mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan partisipasi publik dalam tahap 

perencanaan ketenagalistrikan. Tulisan ini beranggapan bahwa partisipasi publik dalam sektor 

ketenagalistrikan tidak hanya dapat dimulai ketika proyek telah ditetapkan dan terprediksi memiliki 

dampak langsung maupun tidak langsung. Namun, publik dapat berpartisipasi lebih awal di tahap 

perencanaan. Publik dapat berpartisipasi mulai dalam menentukan target bauran energi yang akan 

dikembangkan di suatu daerah, mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan dalam berbagai dokumen 

perencanaan tersebut telah tepat, hingga dalam menentukan arahan energi primer yang akan 

menjadi tumpuan pengembangan pembangkit listrik di suatu wilayah. Publik perlu memahami bahwa 

perencanaan ketenagalistrikan tidak hanya bertumpu pada dokumen RUPTL saja. Namun, ada dokumen 

lainnya seperti KEN, RUEN, RUED, RUKN, maupun RUKD. 

Berkaitan dengan dampak adanya proyek infrastruktur ketenagalistrikan terhadap masyarakat, tulisan 

ini melihat seharusnya publik memiliki cara lain selain mengintervensi kebijakan yang ada di dalam 

RUPTL. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintervensi kebijakan melalui proses perencanaan tata 

ruang, baik dalam penyusunan RTRW tersebut maupun saat penyusunan dokumen KLHS. Namun 

memang dengan catatan bahwa perencanaan tata ruang dan perencanaan di sektor ketenagalistrikan 

telah terintegrasi satu sama lain. 
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 Indonesia (i), Peraturan Pemerintah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, PP No. 46 Tahun 2016, LN No. 228 Tahun 2016, TLN No. 5941, ps. 32 
jo. ps. 33.


