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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Energi merupakan suatu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia saat ini. Peranan penting energi dalam kehidupan sosial, 
ekonomi serta lingkungan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian sebagai bentuk perwujudan pembangunan di 
Indonesia menyebabkan kebutuhan energi nasional juga semakin meningkat. 
Energi merupakan bagian dari infrastruktur utama untuk kelangsungan 
pembangunan dan ketahanan nasional.  

Dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi, kehidupan 
masyarakat modern sangat bergantung terhadap kesediaan sumber daya energi. 
Sumber energi dilihat dari segi pemakaian terdiri dari energi primer dan energi 
sekunder. Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum 
mengalami proses pengolahan lebih lanjut, sedangkan energi sekunder adalah 
energi primer yang telah menjalani proses lebih lanjut (Ismail dan Supriono, 
2013). Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting dan memiliki 
berbagai keunggulan secara kualitatif dibandingkan dengan sumber daya energi 
primer lainnya. Dengan adanya tenaga listrik, segala bentuk kegiatan industri, 
kegiatan komersial bahkan kegiatan rumah tangga yang dilakukan sehari-hari 
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Berdasarkan data tahun 2008 konsumsi 
energi final menurut jenisnya, tingkat pemakaian tenaga listrik di Indonesia 
mencapai 14.2% dari seluruh konsumsi energi final. Hal ini menunjukkan bahwa 
tenaga listrik menempati peringkat ketiga dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat setelah Bahan Bakar Minyak (47.1%) dan gas (21.0%).  

Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas dalam masyarakat serta 
sektor industri nasional, sangat tergantung terhadap tersedianya energi listrik. 
Oleh karena itu ketergantungan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari 
semakin meningkat, dan sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat 
strategis dalam menentukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 
mendorong berjalannya roda perekonomian nasional.  

Berkaitan dengan peranan strategis sektor ketenagalistrikan, maka menjadi 
kewajiban pemerintah untuk mengusahakan energi listrik tersedia dalam jumlah 
yang cukup dengan mutu dan tingkat keandalan yang baik. Akan tetapi, seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian, 
perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi serta meningkatnya standar 
kenyamanan hidup di masyarakat, permintaan terhadap energi listrik pun semakin 
hari semakin meningkat. Di sisi yang lain, pasca krisis ekonomi melanda 
Indonesia beberapa tahun yang lalu menyebabkan pembangunan beberapa 
pembangkit yang semula sudah direncanakan menjadi terhambat, baik yang akan 
dikembangkan oleh pihak swasta maupun dari PT PLN (Persero) sebagai wakil 
dari pemerintah, dan keterbatasan dana dari pemerintah untuk berinvestasi pada 
sektor ketenagalistrikan terutama pembangunan pembangkit baru. Investasi dari 
pihak swasta terhambat karena adanya permintaan suatu prasyarat kondisi 
tertentu. Permasalahan yang kompleks tersebut pada akhirnya menyebabkan 
penambahan pasokan tenaga listrik tidak mampu mengimbangi tingginya 
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pertumbuhan permintaan tenaga listrik, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi 
krisis penyediaan tenaga listrik di beberapa daerah. Kondisi tersebut 
mengakibatkan terhambatnya perkembangan ekonomi daerah tersebut dan juga 
perekonomian nasional.  

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2007 tentang energi, maka keamanan dan 
keberlanjutan pasokan energi domestik menjadi sesuatu yang perlu diupayakan 
secara sinergis antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, agar tidak 
bedampak pada harga pasokan menjadi lebih mahal di masa yang akan datang. 

Upaya mengatasi krisis penyediaan energi dan dampak kerusakan 
lingkungan hidup akibat global warming dapat dilakukan melalui pengembangan 
sumber energi alternatif yang baru dan terbarukan dan ramah lingkungan. Oleh 
karenanya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai komplementer 
energi berbasis fosil, bersifat mutlak untuk terus dilaksanakan (Direktorat 
Pengkajian Bidang Ekonomi, 2012). Pemanfaatan dan pengembangan energi 
terbarukan menjadi semakin penting mengingat semakin terbatasnya sumber 
energi fosil atau sumber energi non-terbarukan. Melalui Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, 
pemerintah telah berupaya menyusun strategi pengelolaan energi nasional 2006-
2025, yaitu pasokan energi nasional harus dipenuhi dengan 17% energi 
terbarukan. Selain itu melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) Indonesia berkeinginan untuk membangun 
pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan 
kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan prinsip-prinsip 
green economy development. Hal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa 
peranan energi baru dan terbarukan di masa yang akan datang, dalam bentuk 
panas bumi, tenaga air, biomasa, energi matahari dan energi kelautan. Besarnya 
potensi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

 

No Non energi fosil/non fossil energy
Sumberdaya/R
esource (SD)

Kapasitas terpasang/Installed 
capacity (KT)

Rasio/Ratio 
(KT/SD) (%)

1 Hidro/Hydro 75670 MW 6654.29 MW 8.8

2 Panas bumi/Geothermal 29038 MW 1226 MW 4.2

3 Mini-mikrohidro/Mini-micro hydro 769.69 MW 228.983 MW 29.75

4 Biomasa/Biomass 49810 MW 1618.40 MW 3.25

5 Energi surya/solar energy
4.80 

Kwh/m2/day 22.45 MW -

6 Energi angin/Wind energy 3-6 m/s 1.87 MW -

7 Uranium 3000 MW 30 MW 1

Sumber : Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM 
 

Ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional (KEN) berdasarkan Peraturan 
Presiden nomor 5 tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional 
bertujuan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri serta 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan dengan 
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adanya Kebijakan Energi Nasional tersebut adalah 1) Terwujudnya konsumsi 
energi per kapita minimal sebesar 10 SBM (setara barel minyak) dan rasio 
elektrifikasi 95% pada tahun 2025; 2) Tercapainya elastisitas energi lebih kecil 
dari 1 pada tahun 2025; 3) Mengurangi secara signifikan penggunaan minyak 
hingga di bawah 20% dari penggunaan energi secara keseluruhan pada tahun 
2025; 3) Meningkatkan penggunaan batu bara dan gas alam hingga 33% dan 30% 
masing-masing pada tahun 2025; 4) Meningkatkan peranan panas bumi dan 
biofuel masing-masing menjadi 5% dari bauran energi pada tahun; 5) 
Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan lainnya menjadi 5% dari 
bauran energi pada tahun; 6) Terpenuhinya pasokan energi fosil dalam negeri 
dengan mengurangi ekspor secara bertahap; 7) Terwujudnya kondisi ekonomi 
sehingga kemampuan/daya beli masyarakat meningkat; 8) Meningkatkan 
infrastruktur energi; 8) Tercapainya struktur harga energi sesuai keekonomiannya.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di forum World 
Geothermal Congress tahun 2010 pernah menyampaikan target ambisius 
Indonesia untuk melipatgandakan produksi energi listrik panas bumi menjadi 
hampir empat kali lipat dari output sekarang ini – dari 1.189 MW (2010) menjadi 
3.967 MW – paling lambat tahun tahun 2014. Dalam rapat antara Dewan Energi 
Nasional (DEN) dan DPR bulan Mei 2010 saat memaparkan Tujuh Pokok Arah 
Kebijakan Energi Nasional, Presiden selaku ketua DEN pertama-tama menyebut 
energi panas bumi sebagai fokus arah kebijakan energi terbarukan, baru diikuti 
oleh energi-energi terbarukan lainnya (Setiawan 2012). 

Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan beralih 
pada sumber energi alternatif adalah untuk mengamankan ketahanan energi 
nasional yang berkelanjutan di masa mendatang. Indonesia dapat menjadi net-
energy importir pada tahun 2019, apabila energi dikelola secara business-as-
usual artinya tidak dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi 
energi. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah energi tak terbarukan yang suatu saat 
akan habis. Untuk mengimbangi tingkat konsumsi energi di Indonesia dan 
memenuhi kebutuhan energi masyarakat maka pemanfaatan energi baru 
terbarukan harus dimaksimalkan (ESDM 2012). 

Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk melakukan pengembangan 
energi yang berprinsip energi hijau, terutama panas bumi. Keputusan Presiden 
Nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan bahwa 
pada tahun 2025 listrik yang berasal dari energi panas bumi harus mencapai 9500 
MW atau berkontribusi 5% dari total konsumsi energi nasional seperti yang 
terlihat dalam Gambar 1 berikut ini : 
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Gambar 1 Road map pengembangan panas bumi 2006-2025 

(Berdasarkan Peraturan Presiden No. 05/2006 untuk Kebijakan Energi Nasional) 
Sumber : Sukarna (2012) 

 
Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan (EBT) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 4 
Tahun 2010 mengenai penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melakukan 
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi 
terbarukan, batubara dan gas serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral No. 02/2010 jo Peraturan Menteri ESDM No. 15/2010 jo Peraturan 
Menteri ESDM No. 01/2012, maka PT PLN (Persero) memprioritaskan 
pengembangan panas bumi dan tenaga air. Kedua jenis energi baru tersebut dapat 
langsung masuk kedalam sistem ketenagalistrikan dengan tetap memperhatikan 
kebutuhan demand dan adanya rencana pembangkit yang lain. Pemanfaatan dan 
pengembangan tenaga air sebagai sumber energi listrik sudah banyak dilakukan di 
Indonesia, sedangkan energi terbarukan panas bumi belum banyak dilakukan 
maka penelitian ini memfokuskan pada panas bumi (Anonim, 2012b) 

Kepulauan Indonesia terletak di salah satu kerangka tektonik yang paling 
aktif di dunia, terletak diantara perbatasan Indo-Australia, Pasifik, Filipina dan 
lempeng tektonik Eurasia. Posisi strategis tesebut menjadikan Indonesia sebagai 
negara paling kaya dengan energi panas bumi  yang tersebar di 276 titik daerah 
sepanjang busur vulkanik dengan total potensi sebesar 29.038 GWe (Gambar 2). 

 
Gambar 2 Peta potensi panas bumi 

Sumber : Badan Geologi Kemeterian ESDM  (2010) 
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Menurut Laporan yang dikeluarkan oleh World Wide Fund for Nature 
(WWF) pada tahun 2012 dengan judul “Igniting the Ring of Fire: A Vision for 
Developing Indonesia’s Geothermal Power” Indonesia memiliki potensi energi 
panas bumi terbesar di dunia, dengan setidaknya sebesar 29 Giga Watt meskipun 
baru dimanfaatkan sekitar 1,2 Giga Watt. Kebijakan Energi Nasional telah 
menargetkan agar panas bumi dapat menyokong 5% bauran energi nasional pada 
tahun 2025, namun hingga saat ini panas bumi baru berkontribusi sebesar 1%. 

Beragam kendala dan tantangan dihadapi dalam pengembangan panas 
bumi, baik dari sisi kebijakan dan regulasi, pengaturan institusi, isu koordinasi 
lintas sektor, otonomi daerah, sumber daya manusia, isu tata kelola (good 
governance), dan hal-hal teknis, seperti: akurasi data, proses tender, pelibatan 
masyarakat dalam proses pembangunan, negosiasi harga, perijinan, dan lainnya. 
Salah satu kendala utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia adalah 
mahalnya investasi eksplorasi dan teknologi konservasi panas bumi yang 
menyebabkan harga jual listrik panas bumi tinggi. Di lain pihak, pemerintah telah 
menetapkan harga beli listrik panas bumi di bawah standard minimum yang 
ditetapkan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Susahnya perizinan yang 
didapatkan dari pemerintah untuk mengembangkan daerah yang berpotensi panas 
bumi menjadi kendala lainnya yang dihadapi oleh perusahaan pengembang panas 
bumi. 

PT. PLN Geothermal yang disebut juga PLN-G, merupakan perusahaan 
milik Negara dan salah satu anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) dengan 
presentase kepemilikan 100%, dan bergerak dalam bidang usaha kelistrikan di 
Indonesia, PLN-G didirikan pada tanggal 28 Januari 2009 dengan tujuan untuk 
mendukung program percepatan pemerintah dari pengembangan dan pemanfaatan 
energi panas bumi secara umum dan lokal serta berpartisipasi dalam tender 
pemerintah daerah untuk masing-masing Wilayah Kerja, dan diversifikasi serta 
pemanfaatan konservasi energi primer. Selain itu, PLN-G dituntut untuk menjadi 
penentu harga dalam bisnis pengembangan energi panas bumi di Indonesia, dan 
sekaligus mengurangi biaya produksi listrik lokal karena perpindahan bahan bakar 
fosil (Anonim, 2010). 

Bersama PT Geodipa Energi dan PT Indonesia Power, PLN-G merupakan 
anak perusahaan PT PLN (Persero) yang menjadi kontraktor dan pengembang 
Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP). Pasar utama bagi PLN-G saat ini adalah 
kelompok usaha PT PLN (Persero). Pada tahun 2010,  PLN belum memiliki 
rencana jangka panjang untuk 5 tahun ke depan. Rencana jangka panjang tahun 
2011-2015 mulai disusun pada tahun 2010 akhir berdasarkan Business Plan PLN-
G yang telah disetujui oleh pemegang saham pada tanggal 7 Oktober 2009 dengan 
mempertimbangkan berbagai perubahan dalam situasi lingkungan pasar yang 
mutakhir. Dengan berkembangnya situasi dan lingkungan yang dihadapi oleh 
PLN-G pada tahun 2013 dan sesuai road map PLN-G yang menjadikan captive 
market menjadi competitive market maka dirasakan perlu melakukan perubahan 
strategi yang tepat untuk dijalankan. Strategi tersebut dilakukan melalui 
pendekatan yang berbasis sumber daya yang selama ini belum dilakukan oleh 
PLN-G. Melalui pendekatan pandangan yang berbasis sumber daya diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja korporasi berdasarkan beragam sumber daya 
internal agar perusahaan dapat meraih keunggulan bersaing yang 
berkesinambungan. 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 
masalah  penelitian ini adalah pemetaan kondisi pengusahaan energi panas bumi 
di PLN-G saat ini, untuk selanjutnya mengetahui keunggulan bersaing yang 
dimiliki PLN-G saat ini, selanjutnya dilakukan analisis untuk menetapkan 
alternatif strategi yang tepat sebagai upaya meningkatkan keunggulan bersaing 
perusahaan pengembang panas bumi di PLN-G, dan penentuan prioritas strategi 
dalam upaya peningkatan keunggulan bersaing perusahaan pengembang panas 
bumi di PLN-G. 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi 
pengembangan energi panas bumi di PLN-G melalui identifikasi keunggulan 
bersaing PLN-G secara berkelanjutan dan menyusun alternatif strategi yang tepat 
dalam upaya meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan pengembang panas 
bumi di PLN-G serta menentukan prioritas strategi peningkatan keunggulan 
bersaing perusahaan pengembang panas bumi yang dapat diterapkan oleh PLN-G. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi PLN-G dalam mengkaji 
strategi peningkatan keunggulan bersaing perusahaan pengembang energi panas 
bumi. Secara rinci maka manfaat penelitian inidapat dilihat dari aspek praktis dan 
teoritis. 

 
 
1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian dapat bahan kajian bagi perencanaan program 
pengembangan energi panas bumi melalui penerapan strategi peningkatan 
keunggulan bersaing perusahaan pengembang panas bumi yang 
berkelanjutan bagi pengambil kebijakan di PLN-G secara khusus dan 
perusahaan lain instansi terkait.   

2. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini memberikan kontribusi keluasan wawasan 

penerapan berbagai strategi bagi perusahaan pengembang energi panas 
bumi agar memiliki keunggulan bersaing dalam jangka panjang.  

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai strategi pengembangan berdasarkan 
sumber daya yang dimiliki oleh PLN-G selama 5 tahun ke depan (periode tahun 
2013-2018) dalam rangka memperkuat landasan keunggulan perusahaan. 
Pemilihan strategi selama lima tahun ke depan adalah didasarkan pada asumsi 
bahwa strategi dapat mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan 
yang berorientasi ke masa yang akan datang (David 2009). 
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