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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Keberadaan energi memiliki peran vital dan tidak dapat dilepaskan dalam 

kehidupan manusia. Hal ini karena hampir semua aktivitas manusia bergantung 

pada sektor ini. Berbagai peralatan penerangan, rumah tangga, transportasi hingga 

mesin industri dapat berfungsi bila ada energi. Sepantasnya setiap negara 

menempatkan energi sebagai kepentingan strategis mereka. Sisi lainnya adalah 

besarnya ketersediaan energi per kapita memiliki kaitan yang erat dengan 

produktivitas dan kemakmuran suatu Negara (Bappenas 2012). Pernyataan ini 

ditegaskan dalam kajian Bappenas (2012) dan IMF (2011). Berdasarkan kajian 

Bappenas tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

suatu negara berbanding lurus dengan ketersediaan energi per kapita. Artinya 

kebutuhan energi akan terus meningkat menyesuaikan kebutuhan manusia di masa 

depan. 

Indonesia adalah salah satu negara pengguna energi terbesar di kawasan 

ASEAN, dimana pada tahun 2013 menyumbang 38% dari Total Final Energy 

Consumption (TFEC)  (ACE 2015). Di lebih dari 17 000 pulau, TFEC di 

Indonesia berjumlah 7.3 Exajoule (EJ) pada tahun 2014 (tidak termasuk 

penggunaan non-energi) meningkat lebih dari 20% sejak 2010 (MEMR 2015). 

Dalam jangka panjang, pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia erat kaitannya 

dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 (IRENA 

2017). 

 
Sumber: MEMR 2015; IRENA 2017 

Gambar 1  Total final konsumsi energi di Indonesia, Tahun 2000, Tahun 2014 dan  

         Proyeksi Tahun 2030 

 
Penggunaan energi saat ini, sebagian besar berbahan bakar fosil. Seiring 

berjalannya waktu, cadangan energi fosil semakin menipis. Selain ancaman atas 

menipisnya cadangan energi fosil, dampak-dampak lingkungan baik lokal maupun 
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global semakin terlihat. Salah satu indikator kerusakan lingkungan global tersebut 

adalah cemaran CO2. Indeks polusi udara yang dipantau menurut pembuangan 

CO2 ke alam pada tahun 2012 meningkat 1.4%, atau mencapai 31.6 gigaton (CNN 

Money 2013). Cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 23 tahun, gas 

untuk 55 tahun, dan batubara untuk 83 tahun. Cadangan terbukti (proven reserve) 

minyak Indonesia bukan hanya 3.7 miliar barel saja, tapi masih ada tambahan 

21.5 miliar barel lagi. Namun, cadangan yang dihitung hanya 3.7 miliar barel, 

karena yang lainnya tidak ekonomis untuk diekstraksi (ESDM 2016). Dengan 

demikian, masa depan dihadapkan dengan kondisi keterbatasan yang mendorong 

untuk mencari sumber energi alternatif. Tanpa pengembangan sumber energi 

alternatif  kondisi ketahanan energi nasional tentunya akan sangat rentan, apabila 

suatu saat nanti energi berbasis fosil ini habis. 

Ketahanan energi merupakan faktor penting bagi kedaulatan suatu negara. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar dari wilayahnya 

adalah perairan. Dengan luas total wilayah kurang lebih 5.8 juta km2, Indonesia 

terdiri dari 17 480 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81 000 km. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan dalam 

mengelola wilayahnya yang luas dan terhubung/terpisah oleh perairan. 

Pengembangan pulau-pulau dan wilayah terpencil di Indonesia berkaitan 

erat dengan ketergantungan yang tinggi terhadap energi tidak terbarukan berbasis 

fosil yang kadang sering menghadapi hambatan untuk pendistribusiannya. Salah 

satu solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara 

mengembangkan zona ketahanan energi yang mandiri dengan memanfaatkan 

potensi energi alternatif yang tersedia di zona wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

pemenuhan kebutuhan energi alternatif, antara lain energi bersumber panas bumi, 

air atau hidro, angin, biodiesel, biogas termasuk energi listrik tenaga surya 

menjadi semakin relevan.   

Semakin terbatasnya cadangan energi fosil, bertambahnya kebutuhan energi 

dunia dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, menyebabkan 

perhatian terhadap energi terbarukan semakin meningkat, terutama energi berbasis 

sumber daya alam, seperti tenaga surya, angin, panas bumi, biogas maupun 

berbasis pertanian yakni biofuel dan biomassa. Energi berbasis tenaga 

surya/matahari menjadi energi pilihan yang rasional di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan dan negara tropis serta berada di 

katulistiwa, yang mendapatkan cahaya matahari dan sumber daya lainnya 

berlimpah. Namun demikian, di Indonesia Bagian Tengah maupun Timur masih 

terdapat beberapa daerah yang energi listriknya belum terpenuhi seperti di Pulau 

Sumba, Flores, dan wilayah kepulauan lainnya. Oleh karena itu baik Pemerintah 

maupun swasta harus berperan dalam membangun daerah, terutama demi 

tercukupinya kebutuhan energi di suatu wilayah atau daerah, baik untuk 

kebutuhan listrik, gas, minyak maupun kebutuhan energi untuk kehidupan 

maupun untuk industri. 

Masalah konsumsi energi yang tinggi dan kelangkaan energi tidak hanya 

terjadi di Indonesia, sebagian besar negara lain juga menghadapi masalah serupa. 

Terus berkembangnya sektor industri memberikan andil dalam peningkatan 

jumlah kebutuhan energi. Demikian juga populasi manusia yang terus bertambah 

setiap tahun. Oleh sebab itu, akibat cadangan minyak dunia semakin menipis dan 

langka menyebabkan harga minyak mentah di dunia pun fluktuatif dan setiap 
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tahun cenderung terus meningkat. Dampaknya sangat terasa terhadap 

perekonomian negara dan rakyat. Dalam rangka mengurangi konsumsi energi 

yang tinggi dan kelangkahan energi tersebut, telah dilakukan beberapa upaya 

pemanfaatan energi berbasis sumber daya alam terbarukan seperti pemanfaatan 

energi matahari, angin, arus laut, bioenergi dan biofuel (bioethanol, biogas, 

bioether, biogasoline, biodiesel).  

Pemanfaatan dan konsumsi energi berbasis sumber daya alam terbarukan di 

dunia diprediksi akan terus meningkat. Pada tahun 2050 diperkirakan 

kontribusinya hampir sama besar dengan jumlah total penggunaan energi 

lain. Namun sayangnya sampai saat ini di Indonesia, masih mengandalkan energi 

tidak terbarukan berbasis fosil yang kontribusinya sebesar 95%. Sementara energi 

baru dan terbarukan hanya mampu berkontribusi sebesar 5% dalam bauran energi 

nasional. Namun demikian, dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang 

Rencana Umum Energi Nasional telah ditetapkan bahwa Pemerintah akan terus 

meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Apabila pada tahun 2015, 

kontribusi energi baru dan terbarukan hanya mencapai 5%, maka pada tahun 2025 

ditargetkan menjadi lebih dari 23%, dan menjadi lebih dari 31% pada tahun 2050, 

sedangkan kontribusi gas relatif stabil, yaitu sekitar 23%.  

Untuk batubara, sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 

2017, target bauran energinya pada tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari 

30%, namun pada 2050 akan diturunkan lagi sehingga menjadi sekitar 25%. 

Khusus untuk minyak bumi telah ditargetkan untuk dikurangi peranannya setiap 

tahun. Jika pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 46%, maka angka tersebut 

akan turun menjadi kurang dari 25% pada tahun 2025, dan terus menurun 

sehingga menjadi kurang dari 20% pada tahun 2050 sebagaimana yang 

diamanatkan dalam kebijakan energi nasional (KEN) (Tabel 1). 

Tabel 1  Sasaran yang diamanatkan dalam KEN tahun 2015-2050 

No. Sasaran KEN Satuan 2015 2020 2025 2050 

1. Penyediaan energi 

primer 

million tones of 

equivalent(MTOE) 

  >400 >1.000 

2. Target bauran energi      

 a. Energi Baru 

danTerbarukan 

% 5  >23 >31 

 b. Minyak bumi % 46  <25 <20 

 c. Batubara % 26  >30 >25 

 d. Gas Bumi % 23  >22 >24 

3. Penyediaan pembangkit 

tenaga listrik 

Giga watt (GW)   >115 >430 

4. Rasio elektrifikasi % 85 100   

5. Pemanfaatan energi 

primer perkapita 

Tones of 

Equivalent (TOE) 

  1.4 3.2 

6. Pemanfaatan listrik 

perkapita 

KWh 

(KiloWatt/hour) 

    

7. Elastisitas energy    <1  

8. Penurunan intensitas 

energi final 

% 1% per tahun 

9. Rasio penggunaan gas 

rumah tangga 

%  85   

Sumber: Perpres No 22 Tahun 2017 : Rencana Umum Energi Nasional 
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Kebijakan peningkatan peran energi baru dan terbarukan dalam bauran 

energi nasional seperti yang digambarkan pada Tabel 1 bukan tanpa alasan yang 

kuat. Sebagaimana telah digambarkan di atas bahwa Indonesia kaya akan sumber 

energi terbarukan berbasis sumber daya alam, seperti air terjun, panas bumi, sinar 

matahari, angin, arus laut dan bioenergi. Namun sampai saat ini belum 

termanfaatkan dengan optimal. Besarnya potensi energi terbarukan berbasis 

sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 masih 

terdapat energi gelombang laut dan panas laut yang termasuk dalam energi laut 

dengan sumber daya masing-masing sebesar 1 995 MW dan 41 001 MW, 

sehingga total keseluruhan sumber daya energi baru dan energi terbarukan 

berjumlah 60 985 MW.  

Indonesia merupakan negara dengan matahari yang bersinar sepanjang 

tahun, potensi panas bumi, air dan angin yang melimpah, dan memiliki pantai 

dengan karakteristik dan morfologi yang sesuai untuk pemanfaatan arus laut serta 

memiliki lahan yang begitu luas dan iklim yang cocok untuk pengembangan 

bioenergi. Namun demikian, walaupun memiliki potensi yang begitu besar, 

kelayakan investasi dalam pemanfaatan energi-energi tersebut tetap harus 

diperhitungkan, dan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah serta 

dibutuhkan peran swasta yang lebih besar lagi dalam mewujudkan pembangunan 

energi terbarukan berkelanjutan yang terjangkau dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 

Tabel 2  Potensi energi terbarukan Indonesia Tahun 2016 

No. Jens Energi Potensi Kapasitas Terpasang Pemanfaatan 

1. Panas Bumi 29 544 MW  1 438.5 MW 4.9 % 

2. Air 75 091 MW 4 826.7 MW 6.4 % 

3. Mini & Mikro Hidro 19 385 MW 97.4 MW 1.0 % 

4. Bioenergi 32 654 MW 1 671.0 MW 5.1 % 

5. Surya 207 898 MW 78.5 MW 0.04 % 

6. Angin (≥ 4 m/detik) 

60 GW 

3.1 MW 0.01 % 

7. Arus Laut 17 989 MW 0.3 MW 0.002 % 
Sumber: Perpres No 22 tahun 2017 : Rencana Umum Energi Nasional 

Energi berbasis sumber daya alam terbarukan memang bukanlah alternatif 

terbaik bagi semua negara, baik karena keterbatasan lahan maupun kompetisi 

penggunaannya untuk keperluan lain. Namun demikian, bagi negara-negara yang 

memiliki luas lahan yang luas seperti Brazil, Kanada, Thailand, Indonesia dan 

Nigeria tampaknya berbeda. Negara-negara tersebut memiliki banyak alternatif 

dalam menghasilkan energi terbarukan berbasis sumber daya alam seperti 

bioenergi, energi surya, energi air dan angin (Silveria dan Luken 2008). 

Memperhatikan luas wilayah Indonesia, tentu investasi dalam 

pengembangan energi berbasis sumber daya alam terbarukan tidak dapat 

sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah semata. Hal ini disebabkan terdapat 

banyak keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga tidak ada pilihan 

lain bahwa peran serta swasta sangat dibutuhkan dalam pengembangan energi 

terbarukan berbasis sumber daya alam tersebut. Peran swasta dibutuhkan 

keberadaanya, karena pihak swasta memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam 

memperoleh akses pemodalan dan pilihan teknologi serta inovasi yang akan 
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digunakan dalam pengembangan energi terbarukan ini. Artinya peluang peran 

swasta dan dorongan untuk berkontribusi besar terhadap pengembangan energi 

terbarukan terbuka lebar dan dibutuhkan. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendesain model penguatan peran 

serta swasta dalam pengembangan zona ketahanan energi berbasis sumber daya 

alam terbarukan di zona-zona wilayah di Indonesia, tentunya dengan segala 

keterbatasan dan tantangannya. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pulau 

Sumba dengan fokus penelitian di zona Sumba Timur karena keterbatasan waktu 

penelitian yang tersedia. 

Alasan pemilihan pulau Sumba sebagai lokasi penelitian karena 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjadikan Pulau 

Sumba sebagai ikon pulau energi baru terbarukan di Indonesia. Pengembangan 

Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan merupakan suatu kegiatan 

yang telah diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Kementerian ESDM dan Hivos. 

Program ini bertujuan untuk menyediakan akses energi yang dapat diandalkan 

bagi masyarakat yang tinggal di pulau berukuran kecil dan sedang di Indonesia, 

melalui pengusahaan energi terbarukan, dengan target terwujudnya ketersediaan 

energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 100 % (seratus persen). 

Pulau Sumba telah dipilih sebagai ikon Pulau Energi Terbarukan (The 

Iconic Island of Renewable Energy) berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh 

Hivos/Winrock Internasional dengan beberapa pertimbangan: Pertama, Pulau 

Sumba mempunyai akses terhadap energi modern yang rendah (rasio elektrifikasi 

sebesar 24.5% pada 2010 dan 31% pada tahun 2018). Kedua, ketergantungan 

Pulau Sumba pada pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 85% yang dikirim dari 

daerah lain sehingga memerlukan biaya pengangkutan yang mahal. Ketiga, Pulau 

Sumba kaya akan potensi energi terbarukan seperti, air, bioenergi, angin, dan 

matahari. Lomi (2016) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa rasio 

elektrifikasi di pulau Sumba hingga tahun 2015 sebesar 45.60% dengan kontribusi 

pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10.42%, sedangkan rasio elektrifikasi 

Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2015 sebesar 49.87%, Kabupaten Sumba 

Tengah dan Sumba Barat sebesar 38.38%, dan Kabupaten Sumba Barat Daya 

sebesar 43.89%. Sesuai dengan roadmap Sumba sebagai Ikonik Energi 

Terbarukan bahwa tahun 2020 bahwa tahun 2020 kebutuhan listrik di Pulau 

Sumba mencapai 62.9 MW dengan komposisi energi baru dan terbarukan sebesar 

43 381 MW dan PLTD/MG sebesar 19 518 MW, maka untuk memenuhi target 

rasio elektrifikasi sebesar 95% pada tahun 2020 dengan kontribusi rasio 

elektrifikasi energi baru dan terbarukan menjadi 65% membutuhkan tambahan 

daya sebesar 50 MW dengan komposisi energi baru dan terbarukan sebesar 37.5 

MW. Dengan rasio elektrifikasi pada tahun 2015 sebesar 45.60%, maka setiap 

tahunnya harus mampu meningkatkan rasio elektrifikasi rata-rata sekitar 4,192%. 

Apabila dikaitkan dengan jumlah kapasitas terpasang pembangkit di pulau Sumba 

yang mencapai 17.53 MW (11.6 MW PLTD dan 5 928 MW Energi Baru 

Terbarukan), maka paling tidak diperlukan tambahan pembangkit sekitar 7.5 MW 

pertahun sampai dengan tahun 2020. Secara rinci wilayah Pulau Sumba dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2   Pulau Sumba 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi desain model 

penguatan peran serta swasta untuk terlibat lebih besar dalam “Program Pulau 

Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island of 

Renewable Energy)” yang  merupakan program yang dapat mendorong 

perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba dan 

dari model yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh dalam 

pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya alam di zona-zona 

wilayah Indonesia lainnya. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan analisa pendahuluan dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Kebutuhan energi di beberapa zona wilayah Indonesia terus meningkat, 

sedangkan akses dan cadangan energi tidak terbarukan semakin sulit dan 

terbatas, sehingga menyebabkan ketahanan energi di zona wilayah tersebut 

menjadi sangat rentan. 

2) Dibutuhkan pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya alam yang 

berkelanjutan sebagai solusi untuk memperkuat ketahanan energi yang rentan 

di beberapa zona wilayah Indonesia. 

3) Implementasi regulasi Pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan 

berbasis sumber daya alam di Indonesia tidak konsisten dan sangat lemah 

sehingga tidak menarik bagi swasta untuk berinvestasi di bidang ini. 

4) Belum ada keterpaduan antara pihak pemerintah, swasta, masyarakat dan 

akademisi/peneliti serta lembaga keuangan dalam mengembangkan energi 

berbasis sumber daya alam terbarukan sebagai solusi untuk pemenuhan 

kebutuhan energi yang berkelanjutan di Indonesia. 
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Pertanyaan Penelitian 

Dari rumusan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi ketahanan energi zona Sumba Timur di Pulau Sumba yang 

sampai saat ini masih bergantung pada energi tidak terbarukan berbasis fosil? 

2. Bagaimana potensi pengembangan energi berbasis sumber daya alam 

terbarukan yang paling prospektif yang dapat dikembangkan untuk 

memperkuat ketahanan energi zona Sumba Timur di Pulau Sumba? 

3. Apa yang menjadi permasalahan peran serta swasta sangat minim dalam 

pengembangan energi berbasis sumber daya alam terbarukan di Pulau Sumba 

khususnya di zona Sumba Timur? 

4. Desain model bagaimana yang dapat diimplementasikan dan menjadi 

terobosan penguatan peran serta swasta dalam pengembangan zona ketahanan 

energi berbasis sumber daya alam terbarukan yang bersinergi dengan 

pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan dan akademisi/peneliti? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian di 

atas, penelitian ini bertujuan: 

1) Menganalisis kondisi ketahanan energi zona Sumba Timur di Pulau Sumba 

yang akan dijadikan sebagai model untuk perancangan zona ketahanan energi 

yang mandiri dengan memanfaatkan potensi energi berbasis sumber daya alam 

terbarukan yang tersedia di daerah tersebut. 

2) Menganalisis potensi energi berbasis sumber daya alam terbarukan yang 

paling prospektif untuk dikembangkan dalam memperkuat ketahanan energi 

zona Sumba Timur di Pulau Sumba beserta kelayakan bisnisnya. 

3) Menguraikan dan melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang 

menghambat peran serta swasta dalam mengembangkan energi berbasis 

sumber daya alam terbarukan di Pulau Sumba khususnya di zona Sumba 

Timur. 

4) Merancang dan merekomendasikan model bisnis yang dapat 

diimplementasikan sebagai upaya penguatan peran serta swasta dalam 

pengembangan zona ketahanan energi berbasis sumber daya alam terbarukan 

di zona Sumba Timur yang bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, 

lembaga keuangan dan akademisi/peneliti. 

Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan studi zona ketahanan energi 

berbasis sumber daya alam terbarukan yang di dukung oleh industri energi 

termasuk didalamnya memberi gambaran pemanfaatan sumber daya energi 

listrik mandiri yang dikelola secara terpadu melalui peran swasta, pemerintah, 

masyarakat, lembaga keuangan dan akademisi. Penelitian ini merupakan 

kontribusi pemikiran aplikasi dan akademis teori sistem pengelolaan sumber 

daya alam terbarukan secara terpadu untuk ketahanan energi di daerah. 
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2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan mahasiswa, praktisi dan 

pihak swasta dalam mengimplementasikan pengembangan energi terbarukan 

berbasis sumber daya alam lokal. Melalui hasil penelitian berupa desain model 

dan konsep zona ketahanan energi memberi referensi tentang kompleksitas 

dalam pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya alam, sehingga 

pihak swasta dapat berperan lebih aktif lagi dalam kontribusi mengembangkan 

zona ketahanan energi berbasis sumber daya alam terbarukan. 

3. Bagi pembuat kebijakan, dapat dijadikan asupan dalam formulasi kebijakan 

dalam pengembangan zona ketahanan energi terpadu yang ramah lingkungan 

dan berkelanjutan untuk kebutuhan kemandirian energi dalam rumah tangga di 

Indonesia dengan melibatkan pihak swasta secara aktif, khususnya untuk 

pemenuhan kebutuhan energi di daerah transmigrasi dan daerah terpencil atau 

kepulauan, sehingga terciptanya ketahanan energi. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya  mengkaji secara mendalam peran serta swasta dalam 

pengembangan zona ketahanan energi berbasis sumber daya alam terbarukan di 

Sumba Timur.  Ruang lingkup penelitian ini dimulai dari melihat bagaimana 

kondisi ketersediaan energi, rasio elektrifikasi dan ketahanan energi di Sumba 

Timur saat ini. Hal ini penting, karena Pulau Sumba telah dicanangkan sebagai 

ikon Pulau Energi Terbarukan.  Penelitian ini juga melihat dan menganalisisi 

potensi energi berbasis sumber daya alam terbarukan yang potensial dan dapat 

dikembangkan di Sumba Timur, kemudian dianalisis energi apa yang paling 

potensial berdasarkan kriteria-kriteria ketahanan energi berkelanjutan. 

Selanjutnya, energi potensial yang terpilih dinalisis secara rinci bagaimana 

kelayakan bisnisnya. 

Selain itu, penelitian ini melakukan analisis dan membahas permasalahan-

permasalahan yang dapat menghambat peran serta swasta dalam mengembangkan 

energi berbasis sumber daya alam terbarukan di zona Sumba Timur, termasuk 

membahas para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat agar 

pengembangan zona ketahanan energi ini dapat dikembangkan. Pada penelitian ini 

dikaji alternatif strategi yang terbaik dalam pengembangan zona ketahanan energi  

di Sumba Timur. Terakhir, penelitian ini merancang dan merekomendasikan 

model bisnis yang dapat diimplementasikan sebagai upaya penguatan peran serta 

swasta dalam pengembangan zona ketahanan energi berbasis sumber daya alam 

terbarukan di zona Sumba Timur yang bersinergi dengan pemerintah, masyarakat 

dan akademisi/peneliti. 

Kebaharuan/Novelty 

Penelitian ini merupakan upaya yang bertujuan memberikan alternatif solusi 

untuk mengatasi kelangkaan energi, di tengah situasi paradoks karena hampir 

seluruh zona wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam terbarukan yang 

berlimpah yang dapat dikonversi menjadi energi. Situasi paradoks ini 
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memberikan celah penelitian (research gap) bagi peneliti untuk mendalaminya 

lebih lanjut. 

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas masalah potensi 

energi terbarukan dengan fokus pada ketersediaan sumber energi dan penggunaan 

teknologi untuk mengkonversi energi tersebut. Penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya, lebih difokuskan kepada bagaimana potensi-potensi 

sumber daya alam yang terbarukan yang tersedia di Sumba Timur agar dapat 

dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi yang mandiri dan 

berkelanjutan di zona-zona wilayah Indonesia, khususnya di daerah kepulauan 

seperti zona Sumba Timur di pulau Sumba yang menjadi menjadi lokasi objek 

penelitian ini. 

Selain sebagai disertasi sekolah bisnis, penelitian ini juga memetakan 

permasalahan dalam konteks model bisnisnya, mengapa belum banyak pihak 

swasta yang mau terlibat di dalam pengembangan energi berbasis sumber daya 

alam terbarukan ini, sementara kebutuhan dan potensi yang ada begitu besar 

peluangnya. Di lain pihak, kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi 

langsung di sektor energi terbarukan ini masih terbatas untuk proyek-proyek 

dalam skala yang kecil saja. 

Dalam rangka memadukan celah-celah penelitian (research gaps), 

penelitian ini difokuskan untuk mengkaji zona ketahanan energi terbarukan yang 

berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dan 

melibatkan peran serta swasta. Penelitian ini telah mengkonfirmasi rasio 

elektrifikasi dan keberhasilan/kegagalan (kinerja) pengembangan energi baru dan 

terbarukan di Sumba Timur khususnya dan program pulau ikonik energi 

terbarukan (sumba iconic island of renewable energy). Penelitian ini juga telah 

menghasilkan tingkat indeks ketahanan energi berkelanjutan zona Sumba Timur 

berbasiskan sumber daya alam terbarukan dan hasilnya menunjukkan indek 

ketahanan energi Sumba Timur masih relatif rendah. Selain itu, penelitian ini 

menemukan sumber daya energi yang paling potensial secara ketahanan energi, 

ideal dan layak secara bisnis dan teknis serta sesuai dengan keadaan topografi dan 

iklim Sumba Timur, yaitu PLTS. 

Berdasarkan hasil penelitian dan dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, penelitian secara ilmiah menghasilkan beberapa kebaruan, 

antara lain: 

1) Konsep Teori meliputi: 

 Menemukan konsep Zona Ketahanan Energi Mandiri lengkap dengan 

prosedurnya.  

 Menghasilkan model bisnis peran serta swasta dalam pengembangan zona 

ketahanan dan kemandirian energi berbasis energi baru dan terbarukan 

dengan mengoptimal potensi sumber daya alam setempat, sebagai model 

solusi agar swasta dapat lebih berperan. 

 Menghasilkan strategi dan kebijakan baru dalam pengembangan zona 

ketahanan energi berbasis sumber daya alam terbarukan di Sumba Timur. 

2) Konsep Metodologi meliputi:  

 Menemukan indikator baru dalam pengukuran Indeks Ketahanan Energi 

Berkelanjutan berbasis sumber daya alam terbarukan, dibandingkan 

perhitungan indeks ketahanan energi yang ada sebelumnya.  
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 Menemukan metode dan tahapan serta cara baru dalam mengukur dan 

menentukan energi potensial pada zona ketahanan energi berbasis sumber 

daya alam terbarukan pada daerah-daerah tertentu.  

 Menghasilkan acuan dan panduan secara ilmiah bagi pihak swasta dalam 

pengembangan bisnis maupun investasi di bidang energi baru terbarukan.  

Dengan demikian diharapkan pihak swasta tidak hanya melihat dari sisi 

intuisi bisnis saja, namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Peran Kemitraan Swasta dalam Pengembagan Ilmu dan Teknologi 

Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan 

bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat, 

tangguh, dan saling mendukung. Kemitraan dapat meliputi bidang produksi, 

distribusi, dan permodalan. Kemitraan tidak boleh diartikan sebagai penguasaan 

yang satu atas yang lain dan kemitraan harus menjamin kemandirian masing – 

masing pihak. Dengan adanya penerapan pola (kemitraan) yang demikian, maka 

prakarsa dan daya kreasi akan berkembang, karena kemitraan tidak 

menghilangkan persaingan. Dalam suasana persaingan yang sehat, kemitraan 

justru akan tumbuh lebih subur. Kemitraan mendukung efisiensi ekonomi karena 

pihak–pihak yang bermitra masing–masing menawarkan sisi–sisi unggulnya 

(Widayat 2011).  

Melalui kemitraan dapat menghindarkan diri dari kecenderungan monopoli. 

Monopoli dapat menyebabkan distorsi dalam pasar, sedangkan kemitraan 

memperkuat mekanisme pasar sekaligus menghindari persaingan yang tidak sehat 

dan saling mematikan.  Hal ini dikarenakan hakikat kemitraan tidak sama dengan 

kartel, bahkan berlawanan dengan sifat kartel atau kerja sama lain untuk 

menguasai pasar, yang menjurus ke arah monopoli dan oligopoli, atau monopsoni 

dan oligopsoni. Kemitraan memberikan jawaban terhadap kecendrungan dari 

“economies of scale“ ke “diseconomies of scale“, yang dialami oleh perusahaan – 

perusahaan yang tumbuh menjadi terlalu besar.  

Bititci et al. (1998) dalam Strategic Management of the Manufacturing 

Value Chain menyatakan bahwa kunci keberhasilan suatu model kerja sama 

adalah transparansi. Dalam pengembangan model, kerja sama perlu dilandasi 

pengertian bersama (mutual understanding), kepercayaan bersama (mutual trust), 

serta manfaat bersama (mutual benefit). Syarat bagi keberhasilan kemitraan usaha 

menurut Williamson (1994) adalah adanya insentif pendapatan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak dengan biaya transaksi rendah (low 

transaction cost). Selain itu, untuk dapat mendukung keberhasilan, program 

kemitraan harus saling menguntungkan, adil dan dinamis. Adil dalam arti 

kemitraannya tidak memihak kepada salah satu pihak, misalnya yang kuat saja, 

tetapi harus sesuai dengan kontribusi masing–masing pihak dalam bermitra. 

Dinamis dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa 




