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I. Pendahuluan

Saat ini, pengelolaan energi telah dilihat sebagai satu aspek yang tidak berdiri sendiri, 
melainkan sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek, seperti: perubahan 
iklim, pembangunan ekonomi dan sosial, pemberantasan kemiskinan, ketahanan 

pangan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pertahanan dan keamanan.1 
Melihat strategisnya peran dari pengelolaan energi ini, keterlibatan dari seluruh pihak 
dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting, termasuk dari masyarakat. Terlebih, 
saat ini Pemerintah Indonesia tengah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah 
kaca, yang pada akhirnya mendorong Indonesia untuk perlu beralih kepada energi 
terbarukan, khususnya di sektor ketenagalistrikan, dengan segera.2 Hal ini dikarenakan 
sektor ketenagalistrikan merupakan penyumbang emisi terbesar paa sektor energi, yakni 
sebesar 175,6 juta ton CO2e atau 67% dari total emisi di sektor energi.3 Pada tahap ini, 

1 C4ET, “Citizens for Energy Transition: Why? For Whom? And How?”, (EU: 2016), hlm. 4
2 Data inventory Emisi GRK Sektor Energi. Kementerian ESDM 2016. (https://www.esdm.go.id/assets/media/content/contentdata-

inventory-emisi-grk-sektor-energi-.pdf) 

³ Ibid., Selain itu, PLTU Batubara menyumbang emisi sebesar 122,5 juta ton CO2e atau 70% emisi pembangkit listrik.
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masyarakat tentunya tidak dapat hanya dianggap sebagai konsumer ataupun user, namun 
juga sebagai aktor penting untuk menuju transisi energi yang berkelanjutan. Untuk itu, 
perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat pada setiap aspek pengelolaan energi, agar 
masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan energi di Indonesia telah dilakukan 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.4  

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ruang pelibatan masyarakat dalam 
pengelolaan energi, secara lebih khusus dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan 
di Indonesia. Tulisan ini akan melihat secara lebih khusus pelibatan dalam proses di 
sisi hulu, yakni perencanaan dan pengambilan keputusan. Penulis memahami bahwa 
untuk dapat mendorong transisi energi yang berkelanjutan, peran aktif masyarakat 
perlu ada di berbagai aspek mulai dari tahap perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, 
pengusahaan, hingga pengawasan. Sekalipun begitu, pembelajaran dari berbagai negara 
menunjukan bahwa pelibatan masyarakat seharusnya telah dimulai sejak tahap awal, 
yakni perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah perlu untuk menempatkan 
masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam proses pengambilan keputusan, agar 
memastikan pada akhirnya pengelolaan energi memang semata-mata untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 

4 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Energi, UU No. 30 Tahun 2007, LN No. 96 Tahun 2007, TLN No. 4746, ps. 2; lihat asas 
kesejahteraan masyarakat. 
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II. Problematika Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan 
Keputusan di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan di 
Indonesia

Pada dasarnya, ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam tahap pengambilan 
keputusan di sektor energi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, cenderung 

masih terbatas. Secara regulasi, masyarakat, baik secara perseorangan mupun kelompok, 
hanya diberikan hak untuk dapat berperan dalam penyusunan Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Tidak hanya itu, dalam 
penyusunan RUEN dan RUED, masyarakat juga hanya diberikan waktu yang singkat 
untuk dapat berperan aktif, yakni dengan memberikan gagasan, data, dan/atau informasi 
secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak adanya pengumuman 
rencana penyusunan RUEN maupun RUED di laman (website) instansi terkait.5 Diluar itu, 
memang terdapat pengecualian untuk mereka yang terlibat dalam asosiasi terkait energi, 

5 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. 20
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perguruan tinggi, maupun anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang 
energi, karena memiliki kesempatan untuk terlibat lebih jauh dalam pembahasan RUEN.6 

Padahal, di tahap perencanaan, RUEN maupun RUED hanyalah dua contoh dari beberapa 
dokumen yang melandasi pengambilan keputusan terkait pengembangan energi. RUEN 
dan RUED merupakan dokumen yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan 
energi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (provinsi maupun kabupaten/
kota) yang menjabarkan terkait kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, 
dan program pengembangan energi. Baik RUEN maupun RUED dokumen ini merupakan 
pengejawantahan Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang secara lebih khusus menjabarkan 
bagaimana strategi untuk mencapai target bauran energi sebagaimana ditargetkan dalam 
KEN. Adapun KEN sendiri merupakan arahan umum pengelolaan energi di Indonesia, 
yang telah menetapkan target bauran energi terbarukan di Indonesia paling sedikit 23% 
pada 2025.7 KEN juga-lah yang memandatkan hingga saat ini batubara sebagai andalan 
pasokan energi nasional.8

Diluar KEN, RUEN maupun RUED, terdapat Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 
dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKN atau RUKD). Dokumen ini 
mengarahkan terkait arah pengembangan penyediaan tenaga listrik di tingkat nasional 
atau daerah. Dokumen ini juga menetapkan terkait kebutuhan tenaga listrik di suatu 
provinsi dan tambahan kapasitas yang dibutuhkan di provinsi tersebut serta potensi dan 
arah pengembangan energi primer di suatu daerah. Penetapan inilah yang seharusnya 
dijadikan dasar dalam menentukan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik 
secara implementatif di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), 
khususnya RUPTL PT. PLN (Persero). Sayangnya, untuk dokumen penting seperti ini, 
mekanisme partisipasi publik tidak diatur secara memadai.9 Satu-satunya peluang untuk 
dapat melibatkan publik adalah dengan adanya konsultasi RUKN dan RUKD di DPR 
maupun DPRD, mengingat legislatif merupakan badan yang merepresentasikan publik. 
Sayangnya, kewenangan untuk melakukan konsultasi ini juga dihapus dalam UU No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).10 

6 Ibid., ps. 11
7 Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Kebiajakan Energi Nasional, PP No. 79 Tahun 2014, LN No. 300 tahun 2014, TLN No. 5609, 

ps. 9
8 Ibid., ps. 11 ayat (2)
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalis-

trikan (Permen ESDM No. 24 Tahun 2015) tidak mengatur terkait mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Umum 
Ketenagalistrikan. Sebelumnya, hal ini sempat diakomodir dalam dibentuknya forum perencanaan ketenagalistrikan yang memper-
temukan semua pihak, termasuk masyarakat, di sector ketenagalistrikan. Forum ini diamanatkan dalam Keputusan Menteri ESDM 
No. 865 K/30/MEM/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Sayangnya, dengan diberlakukannya 
Permen ESDM No. 24 Tahun 2015, Kepmen ESDM No. 865 Tahun 2003 tersebut sudah tidak berlaku lagi.  

10 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052,,Pasal 7 
sebagaimana telah diubah dalam Indonesia (d) Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020 
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Dalam tataran yang lebih implementatif, RUPTL, khususnya RUPTL PT. PLN (Persero), 
merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melakukan pengembangan usaha 
ketenagalistrikan. RUPTL secara lebih detail telah menjelaskan terkait dengan informasi 
jenis pembangkit yang akan dikembangkan di suatu daerah, indikasi lokasi pembangkit, 
hingga kapasitas pembangkit yang akan dibangun. Sayangnya, dokumen ini disusun 
tanpa adanya pelibatan masyarakat luas, mengingat RUPTL seringkali dianggap sebagai 
salah satu dokumen bisnis. Padahal RUPTL merupakan dokumen perencanaan yang 
seharusnya dianggap bersifat publik, karena mengatur substansi yang diatur berdampak 
besar, tidak hanya terhadap pemenuhan elektrifikasi saja, namun juga pemenuhan hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Misalnya, dengan adanya penetapan indikasi 
lokasi dan jenis pembangkit dalam RUPTL, hal ini berpotensi berdampak terhadap adanya 
kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati di tempat-tempat 
yang direncanakan untuk dibangun pembangkit tersebut. Tidak hanya itu, penetapan 
indikasi lokasi ini juga berdampak dengan adanya potensi peningkatan alih fungsi lahan, 
jika proyek tersebut disetujui untuk dikembangkan. Oleh karena itu, adanya integrasi 
pertimbangan terkait lingkungan hidup seharusnya sudah mulai dilakukan sejak tahap 
perencanaan ini.  

Dengan minimnya pelibatan publik, serta minimnya pertimbangan lingkungan hidup 
dalam penyusunan RUPTL, maka praktis pelibatan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan usaha ketenagalistrikan hanya dapat dilakukan saat proses penyusunan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).11 Sayangnya, sebenarnya Amdal seringkali 
dinilai terlampau terlambat dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup karena 
penilaian tersebut dinilai dalam tataran proyek.12 Seharusnya, pertimbangan lingkungan 
hidup dapat dipertimbangkan lebih awal, yakni dalam tahap penyusunan kebijakan, 
rencana, maupun program. Sayangnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 
pada tataran yang lebih hulu, baik pelibatan masyarakat maupun pencegahan dampak 
lingkungan hidup di tataran perencanaan ketenagalistrikan sangat minim. 

Terlebih, sejak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (PP Online Single Submission/PP OSS), bahkan berbagai 
kegiatan dapat dilakukan sebelum penyusunan Amdal selesai, seperti pengadaan tanah, 
perubahan luas lahan, pelaksanaan produksi, dan sebagainya.13 Pengaturan ini semakin 

11 Indonesia (e), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 
2009, TLN No. 5059, ps. 25 dan 26

12 Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2012), hal. 11.

13 Indonesia (f), Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LN No. 90 Tahun 2018, TLN 
No. 6215, ps. 38 jo. ps. 32, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dengan komitmen (yang mana 
belum Menyusun Amdal),dapat melakukan kegiatan berupa: a) pengadaan tanah; b) perubahan luas lahan; c) pengadaan peralatan 
atau sarana; d) pengadaan sumber daya manusia; e) penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; f) pelaksanaan uji coba produksi (com-
missioning); dan/atau g) pelaksanaan produksi



7Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id

menegaskan pelibatan masyarakat dalam proses 
Amdal sudah terlampau terlambat dalam proses 
usaha/kegiatan. Belum lagi permasalahan 
adanya pembatasan masyarakat yang dapat 
dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal 
dalam UU Cipta Kerja, menjadi hanya masyarakat 
yang terdampak langsung,14 serta penghapusan 
Komisi Penilai Amdal yang merupakan wadah 
bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan kelayakan lingkungan 
hidup.15 Hal ini juga semakin menegaskan 
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan semakin minim. 

Pada dasarnya, terdapat satu peluang 
lainnya bagi masyarakat untuk dapat terlibat 
dalam pengambilan keputusan di sektor 
ketenagalistrikan, khususnya dalam tahap perencanaan, yakni dalam penyusunan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dikarenakan, dalam penyusunan RTRW, 
khususnya RTRW Kabupaten/Kota, akan terlihat rencana usaha/kegiatan yang akan 
dialokasikan untuk daerah tersebut, termasuk usaha ketenagalistrikan. Umumnya, dalam 
penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, misalnya, sudah akan terlihat indikasi lokasi yang 
akan dialokasikan sebagai tempat untuk pengembangan infrasturktur ketenagalistrikan. 
Dalam penyusunan RTRW ini, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dalam penyusunan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun penyusunan RTRW itu sendiri. Patut 
untuk digarisbawahi bahwa penyusunan KLHS wajib dilakukan dalam setiap penyusunan 
maupun evaluasi RTRW (baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota), 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 
terintegrasi dalam perencanaan tersebut.16 Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dilakukan 
dalam tahap pembuatan dan pelaksanaan KLHS, utamanya dalam tahapan identifikasi 
dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan.17 

14 Indonesia (e), op.cit., ps. 26, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun sebelumnya, ma-
syarakat yang terlibat dalam penyusunan Amdal meliputi: a) masyarakat yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/
atau c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 

15 Ibid., ps. 24 UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Adapun Komisi Penilai Amdal diganti dengan 
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat. 

16 Ibid., ps. 15 
17 Indonesia (g), Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, PP No. 46 Tahun 2016, 

LN No. 228 Tahun 2016, TLN No. 5941, ps. 8 ayat (2), serta lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MEN-
LHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, ps. 21 ayat (1). Adapun penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan pembuatan dan pelak-
sanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, dan validasi KLHS.

Problematika Pelibatan Masyarakat dalam 
Pengambilan Keputusan di Sektor Energi dan 
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Sayangnya, terdapat beberapa tantangan jika ingin mengefektifkan peluang pelibatan 
masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang untuk mendorong pengembangan 
ketenagalistrikan yang berorientasi pada transisi energi yang berkelanjutan. Pertama, 
mengingat perencanaan ruang dan perencanaan energi maupun ketenagalistrikan 
berada di dua rezim peraturan perundang-undangan yang berbeda, sehingga tidak 
terlihat bagaimana seharusnya kedua perencanaan ini dapat saling merujuk satu dengan 
yang lainnya. Dalam implementasi juga telah terdapat preseden ketidaksinkronan ini, 
dimana terdapat proyek pembangkit listrik yang direncanakan dalam perencanaan ruang 
namun tidak masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan, yakni PLTU Celukan Bawang 
Ekspansi di Bali. Kedua, pada dasarnya RTRW merupakan sebuah perencanaan yang 
mengakomodir arahan pemanfaatan ruang untuk berbagai rencana pilihan aktivitas 
pembangunan dalam suatu daerah, sehingga pertimbangan mendalam terhadap satu 
kegiatan, misalnya usaha ketenagalistrikan, kemungkinan tidak dilakukan secara optimal, 
mengingat pendekatannya yang general. Untuk itu, pelibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan di tingkat sektoral, misalnya perencananaan ketenagalistrikan, menjadi 
penting untuk memperdalam penilaian risiko maupun dampak lingkungan akibat dari 
perencanaan sektoral tersebut.
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III. Pembelajaran Negara Lain Terkait Pelibatan Masyarakat 
dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di 
Sektor Energi

Melihat penjabaran pada sub bab sebelumnya, maka dapat terlihat peran pelibatan 
masyarakat dalam pengusahaan ketenagalistrikan masih sangat minim. Padahal, 

partisipasi publik bahkan sejak tahap hulu, yakni perencanaan ataupun penyusunan 
kebijakan menjadi penting, terlebih jika ingin mendorong terciptanya kebijakan yang 
berorientasi pada transisi energi yang berkelanjutan. Pelibatan masyarakat di tingkat 
lokal dan nasional bukan saja dilihat untuk mencapai adanya penerimaan publik terhadap 
kebijakan tersebut, namun juga mengingat transisi energi akan berdampak terhadap 
pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak hanya itu, German 
Watch (2015) dalam studinya secara khusus menyatakan pelibatan dalam perencanaan 
ketenagalistrikan menjadi penting, khususnya terkait dengan pengembangan transmisi, 
karena kompleksitas usahanya yang tinggi dan berdampak besar.18 Partisipasi publik ini 
sendiri memiliki beberapa level, yakni dari level terbawah adalah pemberian informasi, 
konsultasi publik, kerja sama atau turut berperan dalam pengambilan keputusan, serta 
dapat mengambil keputusan sendiri.19 Mekanisme partisipiasi publik perlu didesain 
sedemikian rupa agar penyediaan ketenagalistrikan, yang merupakan hajat hidup orang 
banyak, dapat menjawab kebutuhan dan tujuan yang diharapkan.

18 German Watch, Public Participation and Transparency in Power Grid Planning, (Germanwatch e.V, German, 2015), hlm. 10. 
19 Ibid.
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Lebih lanjut, terkait pelibatan masyarakat, seharusnya tujuan yang diletakkan bukan 
hanya sejauh apa masyarakat telah memberikan masukan terhadap suatu rancangan 
kebijakan, namun seefektif apa masyarakat telah dilibatkan. Maastricht Recommendation 
(2014), untuk menciptakan pelibatan masyarakat secara efektif dalam pengambilan 
keputusan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kerangka 
hukum yang perlu diciptakan sebaiknya: a) bertujuan untuk menyediakan ruang 
partisipasi publik yang paling komprehensif, luas, aktif, dan dapat diakses. Dalam hal 
ini perlu untuk mempertimbangkan adanya tipe keputusan dan aktivitas yang berbeda 
untuk dapat melibatkan publik, serta mempertimbangkan jumlah dan karakteristik dari 
masyarakat yang akan dilibatkan; b) menyediakan ruang untuk partisipasi publik sejak 
tahap awal pengambilan keputusan; c) membuka peluang untuk adanya revisi dalam 
mempertimbangkan ulang kesimpulan yang tersedia berdasarkan informasi yang baru; 
serta d) disusun setelah berkonsultasi dengan publik.20 Pelibatan publik secara efektif ini 
tentu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan keputusan. 
Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat 
dukungan publik dalam implementasi keputusan tersebut. Di sisi lain, hal ini tentunya 
akan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan permasalahan baik di antara 
masyarakat maupun otoritas publik dan dalam jangka panjang akan memperkuat 
pemberdayaan publik. 

Salah satu contoh pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dilakukan 
oleh Vietnam dalam penyusunan dokumen perencanaan ketenagalistrikannya (Power 
Development Plan / PDP Vietnam). Sebelumnya, patut untuk digarisbawahi bahwa proses 
penyusunan PDP di Vietnam wajib untuk diawali dengan studi KLHS untuk memastikan 
penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen tersebut. Secara 
umum, permasalahan dalam perencanaan ketenagalistrikan serupa dengan yang 
ada di Indonesia. Tidak adanya pengkajian terkait isu sosial dan lingkungan dari tahap 
perencanaan kebijakan ketenagalistrikan membuat perencanaan ketenagalistrikan di 
Vietnam terlalu bertumpu pada batubara. Selain itu, terkait dengan proyeksi permintaan 
terhadap energi juga terlampau tinggi, sehingga dikhawatirkan adanya pembangunan 
pembangkit listrik yang akan menjadi stranded asset.21

Satu hal yang perlu untuk disadari bahwa secara historis ruang pelibatan masyarakat 
di Vietnam pada tahap pengambilan keputusan masih sangat minim. Namun, dengan 
diwajibkannya penyusunan KLHS dalam proses PDP, ruang untuk pelibatan masyarakat 

20 United Nations Economic and Social Council, Report of the fifth session of the Parties, Meeting of Parties to the Convention on Ac-
cess to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Addendum Maastricht 
Recommendations on Promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters, ECE/MP.PP/2014/2/
Add.2, hlm. 6

21 Asian Development Bank, Strategic Environmental Assessments for Power Sector Planning in the Greater Mekong Subregion, (Thai-
land: 2018), hlm 5.
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menjadi terbuka.22 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Vietnam memberikan 
hak bagi organisasi maupun setiap individu untuk memberikan komentar atau masukan 
ketika penilaian KLHS.23 Selain dalam penyusunan KLHS, dalam penyusunan dokumen 
PDP itu sendiri, dilakukan konsultasi publik untuk melihat bagaimana perencanaan ini 
berdampak terhadap sosial dan lingkungan. Umumnya dalam konsultasi ini melibatkan 
pemerintah provinsi, sekalipun begitu Asian Development Bank (2018) dalam laporannya 
menilai usaha untuk melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil juga 
telah dilakukan.24 Konsultasi ini dilakukan pada tahap persiapan rancangan serta ketika 
rancangan PDP telah selesai dan sebelum diserahkn kepada pihak yang berwenang.

Diluar ruang pelibatan masyarakat yang masih terlihat minim, namun hal yang patut untuk 
dilihat adalah bagaimana penyusun kebijakan di Vietnam berusaha untuk mengakomodir 
masukan-masukan baik ketika tahap penyusunan KLHS maupun ketika pembahasan 
PDP itu sendiri. Secara umum, KLHS tersebut merekomendasikan bahwa apabila PDP 
2011- 2020 tetap bertumpu pada batubara, maka beberapa risiko yang akan ditanggung 
meliputi: a) Pemilihan energi primer untuk pembangkit listrik yang direncanakan di PDP 
tersebut, nyatanya akan meningkatkan emisi CO2

 dengan valuasi $1,2 miliar pada 2011 
dan akan meningkat menjadi lebih dari $9 miliar pada 2030 b) Sulfur dioksida akan 
meningkat dengan valuasi $94 juta pada 2011 menjadi $728 juta pada 2030 c) Terkait 
dengan kesehatan, adanya Particulate matter dan Nitrous Oxide akan meningkat dengan 
valuasi $330 juta pada 2011 menjadi $1,35 miliar pada 2030. 25 

Berdasarkan rekomendasi tersebut dan juga dengan mempertimbangkan berbagai 
macam masukan dalam konsultasi publik, maka Pemerintah Vietnam pun merevisi PDP 
2011-2020, utamanya dengan mengurangi perencanaan pengembangan PLTU Batubara 
dan menambah perencanaan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan 
secara masif. Selain itu, berdasarkan rekomendasi tersebut, Revisi PDP Vietnam 2011-
2020 menaikan target energi terbarukan secara masif dari PDP sebelumnya. Sebagai 
contoh, kapasitas PLTA dan pumped storage dinaikkan dari 21.125 MW menjadi 21.871 
MW, serta kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan lainnya naik dari 4.829 MW 
menjadi 27.199 MW.26 Hal ini menunjukan bagaimana Pemerintah Vietnam benar-benar 
mempertimbangkan hasil konsultasi publik untuk mewujudkan semangat transisi energi 
yang berkelanjutan dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikannya.

22 Kewajiban untuk Menyusun KLHS baru timbul pada saat revisi PDP 2011-2020
23 Law No. 55/2014/QH13 on Environmentap Protection, pursuant to the constitution of the socialist republic of Vietnam, ps. 17.
24 Asian Development Bank, Integrating Strategic Environmental Assessment into Power Development Planning in Vietnam, (Viet-

nam: 2018), hlm 8.
25 Asian Development Bank, Strategic Environmental Assessments for Power Sector Planning in the Greater Mekong Subregion, (Thai-

land: 2018), hlm 5.
26 Ibid.
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Pembelajaran selanjutnya terkait keefektifan pelibatan masyarakat dalam sektor energi 
dapat dipelajari dari kritik terhadap pelibatan masyarakat dalam penyusunan Integrated 
Resource Plan (IRP) oleh Departemen Energi dan Komite Energi di Parlemen Afrika Selatan. 
IRP merupakan perencanaan energi dan ketenagalistrikan di Afrika Selatan selama 30 
tahun ke depan, yang seharusnya selalu di revisi setiap tahun, namun pada 2018 baru 
dibahas kembali setelah penetapan terakhir pada 2010. Masyarakat secara luas melihat 
dokumen ini sangat penting, karena akan berpengaruh besar terhadap bagaimana Afrika 
Selatan dapat memenuhi kebutuhan energi, sekaligus merespon kebutuhan transisi 
yang cepat kepada sistem energi rendah karbon, mengingat ketergantungan Afrika 
Selatan terhadap pembangkit listrik berbasis batubara dan nuklir. IRP juga diharapkan 
dapat mempertimbangkan penggunaan energi yang rendah emisi, minim konflik sosial 
dan lingkungan, termasuk merespon krisis air, mengingat pembangkit listrik berbasis 
batubara dan nuklir sangat membutuhkan air dalam jumlah besar dalam operasinya. 

Dalam penyusunannya, publik mendapatkan kesempatan untuk dilibatkan. Terdapat 
masa konsultasi publik pada tahap awal penyusunan asumsi dan penetapan basis data. 
Tidak hanya itu, ketika rancangan IRP selesai, rancangan juga dibuka kepada khalayak 
publik dan publik dapat memberikan masukan tertulis dalam jangka waktu 60 hari.27 Selain 
pemberian masukan tertulis, parlemen juga menggelar lima kali rapat dengar pendapat 
yang terbuka publik serta satu kali roundtable discussion. Beberapa organisasi masyarakat 
sipil juga terlibat dalam rapat dengar pendapat tersebut untuk menyampaikan suara dari 
masyarakat dampingan mereka yang mengalami pengalaman akan dampak buruk industri 
fosil, mulai sejak eksplorasi, eksploitasi, hingga menjadi pembangkit listrik.28 Sekalipun 
terlihat terbuka, namun nyatanya konsep pelibatan ini tidak dianggap cukup. Sejumlah 
organisasi masyarakat sipil menyampaikan keberatannya terhadap ketidakefektifan 
pelibatan masyarakat ini. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian adalah:29

(a) Saat rapat dengar pendapat, anggota parlemen yang tergabung dalam Partfolio 
Committee yang hadir sangat sedikit. Terlebih, dalam roundtable discussion, anggota 
parlemen yang hadir hanya tiga dan berkurang menjadi satu saat akhir diskusi;

(b) Pada dua hari pertama rapat dengar pendapat, tidak dibuka sesi tanya jawab, 
dan anggota parlemen tidak menggali lebih dalam terkait data-data yang 
disajikan publik (baik organisasi masyarakat sipil maupun perwakilan industri, 
serta kelompok pelobi lainnya), meskipun secara terang beberapa presentasi 
menunjukan informasi yang saling bertentangan, atau bahkan tidak berdasar. 

27Department of Mineral Resources and Energy South Africa, Integrated Resource Plan, October 2019, hlm. 21-22
28 African Climate Reality Project, “Draft Integrated Resource Plan 2018: (In)effectiveness of Public Participation Raises Questions”, 

http://climatereality.co.za/draft-irp-effectiveness-of-public-participation-raises-questions/ , diunduh pada 5 November 2020
29 African Climate Reality Project, “Response to the IRP hearings and expectations for the IRP itself”, http://climatereality.co.za/open-

letter-response-to-the-irp-hearings-and-expectations-for-the-irp-itself/ , diunduh pada 5 November 2020
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Namun, anggota parlemen tidak menanggapi hal ini;

(c) Anggota parlemen tidak menggali lebih dalam, bahkan tidak memiliki pertanyaan 
atau respon, terkait perubahan iklim dan hubungan antara rancangan IRP 
tersebut dengan adanya kebutuhan untuk transisi energi ke energi rendah karbon. 
Termasuk ketidak konsistenan antara kebijakan energi dan kebijakan lingkungan 
di Afrika Selatan. Di berbagai laporan rapat dengar pendapat, tidak ditemukan 
satupun pembahasan tentang urgensi perubahan iklim dan pentingnya merespon 
laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) special report on Global 
Warming of 1.50C; 

(d) Meskipun komite portofolio di parlemen telah mendengar lebih dari 30 pandangan 
atau presentasi selama rapat dengar pendapat, namun suara dari komunitas masih 
sangat tidak representatif. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak 
dari adanya tarif listrik, serta terkena dampak lingkungan dan kesehatan dari 
proyek-proyek ketenagalistrikan. Namun, akses terhadap pelibatan dalam IRP 
terlihat sangat rendah. 

Pada akhirnya, tujuan untuk dapat menciptakan perencanaan ketenagalistrikan yang 
berkeadilan, khususnya untuk mendorong transisi energi ke energi terbarukan tidak 
terwujud. IRP yang disahkan pada 2019 tersebut kemudian menambahkan 500MW 
pembangkit listrik berbasis batubara untuk mendukung rencana pembangunan 1.500 
MW PLTU batubara. IRP juga tidak mempertimbangkan emisi karbon atau harga karbon 
sebagai bagian dari perhitungan. Meskipun IRP telah menggunakan energi terbarukan 
sebagai pilihan biaya terendah (least-cost), namun kapasitas baru PLTU batubara tetap 
dilakukan. Usulan publik untuk melakukan decommissioning PLTU batubara secara cepat 
juga direspon tidak dapat dilakukan karena berpotensi akan membahayakan keamanan 
pasokan dan menimbulkan pengangguran dalam jumlah besar. Padahal masyarakat 
telah menyampaikan pandangan mereka terkait dampak buruk PLTU batubara terhadap 
lingkungan dan kesehatan.30 Pada akhirnya, kepercayaan dan dukungan publik terhadap 
dokumen ini juga sangat rendah dan membuat sekelompok organisasi lingkungan 
hidup menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Afrika Selatan dan National 
Energy Regulator of South Africa (NERSA) ke pengadilan tahun ini, Mereka berargumen, 
perencanaan ini tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, usaha untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca, serta perwujudan hak konstitusional masyarakat 
atas lingkungan hidup.31

30 Department of Mineral Resources and Energy South Africa, op.cit., hlm. 24
31 ESI Africa, “South Africa: Environmental group takes government to court over IRP”, https://www.esi-africa.com/industry-sectors/

finance-and-policy/south-africa-environmental-group-takes-government-to-court-over-irp/ , diunduh pada 6 November 2020.
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IV. Penutup: Refleksi Pentingnya Partisipasi Masyarakat serta 
Peran Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mendorong Transisi 
Energi yang Berkelanjutan di Indonesia 

Berkaca dari penjabaran sebelumnya dapat terlihat bahwa pelibatan publik dalam proses 
pengambilan keputusan di sektor energi dan ketenagalistrikan sangat fundamental. 
Tidak hanya untuk mendapatkan dukungan publik dalam implementasi kebijakan 
tersebut, namun juga hal yang lebih besar bahwa sektor energi dan ketenagalistrikan 
sangat berkaitan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
bagi masyarakat. Oleh karena itu, adanya perencanaan energi dan ketenagalistrikan yang 
berorientasi pada transisi energi yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Hal ini juga 
mengingat telah lama Indonesia bergantung pada energi berbahan bakar fosil, khususnya 
batubara, yang sarat akan isu lingkungan, sosial, dan kesehatan. 

Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, tentu juga memegang 
peranan penting untuk mewujudkan hal ini. Peran DPR tentu saja bukan hanya ketika 
menjalankan fungsi legislasinya, namun juga dalam fungsi pengawasan. Berkaitan 
dengan fungsi legislasi, salah satu peran pentingnya adalah menjamin transparansi 
dan akuntabilitas pada proses penyusunan undang-undang. Sebagai contoh, saat ini 
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tengah dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU 
EBT). Apabila melihat dari tujuan penggagas menyusun UU ini, RUU ini ditujukan sebagai 
respon agar Indonesia dapat mendorong upaya dan komitmen untuk mengatasi dampak 
perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi dengan menciptakan energi yang bersih dan 
ramah lingkungan. Oleh karena itu diperlukan akselerasi transisi sistem energi menuju 
sistem energi yang berkelanjutan.32 Jika memang tujuannya adalah untuk mewujudkan 
produk hukum yang dapat mendorong sistem energi yang berkelanjutan tersebut, maka 
penyusunan UU ini perlulah dilakukan secara komprehensif dan dengan melibatkan 
masyarakat dari berbagai macam aspek dalam proses penyusunannya. Pelibatan 
masyarakat juga perlu dilakukan secara efektif agar menghasilkan UU yang benar-benar 
menjawab kebutuhan serta bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak hanya dalam fungsi legislasi, dalam menjalankan fungsi pengawasan juga tidak 
kalah penting. Sebenarnya, ketika dahulu pembahasan RUKN masih melalui konsultasi 
dengan DPR, pada dasarnya saat itulah DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan 
untuk memastikan Pemerintah telah menyusun perencanaan energi dan ketenagalistrikan 
yang berorientasi pada transisi energi yang berkelanjutan. Patut disayangkan, justru 
kewenangan ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja, sehingga perencanaan energi dan 
ketenagalistrikan di Indonesia saat ini cenderung menjadi diskresi Pemerintah dan minim 
sistem check and balances. Terlebih mengingat peraturan yang lebih implementatif seperti 
RUPTL, juga sepenuhnya merupakan kewenangan badan usaha (khususnya PLN) untuk 
menyusun dan Pemerintah untuk mengesahkan. 

Meskipun kewenangan ini telah hilang, namun dalam menjalankan fungsi pengawasan, 
DPR diharapkan dapat lebih aktif untuk menggunakan kewenangan-nya dalam 
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan mengawasi perumusan, 
implementasi, maupun evaluasi perencanaan energi dan ketenagalistrikan yang disusun 
oleh Pemerintah. Tentunya, dalam melakukan pengawasan ini, DPR perlu menyerap, 
menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan 
pembahasan. Dalam hal ini, DPR perlu untuk melihat bahwa penyediaan energi dan usaha 
ketenagalistrikan ini bukanlah proses bisnis semata. Melainkan, terdapat pemenuhan 
hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan kemakmuran yang sebesar-besarnya serta 
pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada akhirnya, ditengah 
minimnya ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan dan terlibat secara aktif dalam 
proses pengambilan keputusan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan, 
seharusnya DPR perlu untuk mengambil peran dan menempatkan dirinya sebagai 
perpanjangan tangan rakyat dan mewakili suara-suara rakyat yang tidak dapat diakomodir 
karena lemahnya sistem. 

32 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan versi September 2020, bagian menimbang. 
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