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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk: menganalisis solusi pembahasan Energi 

berkelanjutan dalam kerja sama multilateral yaitu G20; mengetahui pentingnya 

perilaku masyarakat dalam menunjang terwujudnya keberhasilan Energi 

Berkelanjutan; dan upaya mencapai energi berkelanjutan di Indonesia. 

Permasalahan energi merupakan salah satu isu krusial dunia, dikarenakan 

adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, khususnya energi fosil.  

Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia 

seiring dengan peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi 

turut mendorong jumlah kebutuhan akan energi yang besar di dunia.   

Ketersediaan energi sebagai salah satu faktor dalam menjawab tantangan 

energi berkelanjutan membutuhkan adanya usaha untuk memenuhinya melalui 

kerja sama energi Indonesia yang seharusnya dapat lebih tegas dan jeli melihat 

situasi untuk membantu negara mencari solusi menghindari kemungkinan 

terjadinya krisis energi dalam waktu tidak lama lagi.  Kerja sama energi 

merupakan salah satu upaya yang utama bagi kepentingan nasional, terutama 

suatu sistem dalam pola konsumsi dan produksi termasuk diantaranya 

mengamankan supplai energi, mencari sumber-sumber baru energi, baik energi 

baru dan terbarukan, serta kerja sama dalam rangka efisiensi energi yang lebih 

konkrit pada forum multilateral termasuk diantaranya G20. G20 menjadi forum 

yang sangat strategis bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan terutama 

mengenai energi berkelanjutan.  Dalam beberapa diskusi mengenai G20 

ditemukan beberapa unsur dalam mendukung suksesnya energi berkelanjutan, 

salah satunya yaitu berhubungan dengan perubahan paradigma masyarakat 

dalam era penggunaan energi yang lebih efisien dan hijau. Perilaku masyarakat 

Indonesia dapat menjadikan inefisiensi yang membawa pada kekurangan 

energi di masa kini ataupun masa depan. Dukungan pemerintah menjadi sangat 

penting dalam menyiapkan sarana prasarana termasuk diantaranya sosialisasi 

dan promosi mengenai efisiensi energi.   
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Pendahuluan  

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, kerja sama multilateral menjadi bagian penting 

dalam upaya untuk tercapainya tujuan perdamaian dunia. Pada saat ini konsep 

globalisasi bermunculan dengan hadirnya isu-isu baru yang tidak hanya sekedar 

mengenai politik dan keamanan, namun juga membutuhkan perhatian ekstra dalam 

tatanan global, khususnya dalam bidang teknologi informasi, lingkungan dan 

kesenjangan. Menurut Wibisono (2009) Saat ini telah terjadi pergeseran pembahasan 

isu politik dan keamanan pada isu-isu baru seperti perubahan iklim, good governance, 

hak asasi manusia dan demokrasi.  Berbagai tantangan terus berkembang ketika 

dominasi aktor pemerintah pada diplomasi multilateral dihadapkan pada aktor baru 

seiring dengan perkembangan teknologi seperti media sosial, media massa, lembaga 

swadaya masyarakat, akademisi dan perusahaan multinasional.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif melakukan kerja sama multilateral 

dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negerinya.  Sesuai dengan surat keputusan 

Dirjen Multilateral Kemlu No. 00148/PL/II/2010/46/06, bahwasanya tujuan kebijakan 

luar negeri Indonesia dalam stabilisasi dan memperkuat kerja sama multilateral adalah 

untuk memperbaiki peran aktif Indonesia dalam implementasi keamanan dan 

perdamaian dunia, peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama 

kemanusiaan termasuk dalam memperkuat kerja sama dalam bidang sosial budaya, 

keuangan, lingkungan, perdagangan, industri, investasi, komoditas dan perlindungan 

hak atas kekayaan intelektual melalui kerja sama multilateral.  

Permasalahan energi merupakan salah satu isu krusial di dunia, dimana hal tersebut 

terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Kesenjangan ini semakin bertambah seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan 

penduduk dan industrialisasi dunia, sehingga mengakibatkan terkurasnya cadangan 

energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi 

utama dunia.  Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi 

di Asia seiring dengan peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi 

turut mendorong jumlah kebutuhan akan energi yang besar di dunia.   

Hal ini memaksa penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau 

merupakan suatu keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan 

berkelanjutan, dimana penggunaan energi merupakan motor penggerak utama dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial di dalam suatu negara.  Undang-Undang No 30 

Tahun 2007 Tentang energi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh 

energi dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengelolaan sehingga 

ketersediaan energi dapat terjamin. Konsep ini merupakan faktor penting bagi 

keberlangsungan hidup negara yang menjamin kestabilan dan ketersediaan energi 

dengan harga terjangkau.  Ketidaktersediaan energi dapat mempengaruhi konsep 

keamanan negara dimana hal ini dapat memicu multi dimensi konflik di masyarakat.  
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Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun, diiringi 

dengan peningkatan kebutuhan energi menyebabkan total konsumsi pemakaian energi 

yang semakin meningkat terutama kebutuhan akan minyak bumi.  Data dari Indonesia 

Energy Outlook 2014 menunjukkan pada jangka waktu 10 tahun dari tahun 2003-2013 

terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi energi rata rata sebesar 5,5 persen 

pertahun. Peningkatan tersebut kurang didukung pada ketersediaan infrastruktur dalam 

menunjang pengadaan energi, penurunan terus menerus pada cadangan energi tidak 

terbarukan sementara penemuan sumber energi baru masih sangat minim dan dianggap 

tidak produktif.   

Apabila merujuk pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

ekonomi Indonesia di era tahun 1970an, sektor migas merupakan sumber utama devisa 

negara, serta memungkinkan Indonesia mencanangkan Repelita dan membangun 

infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Selain sebagai penyumbang penerimaan 

negara, sektor hulu migas menjadi penyedia energi bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.  

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kebijakan Energi Indonesia dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 diarahkan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan 

penggunaan sumber daya energi untuk kebutuhan lokal untuk mendukung 

perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat, meningkatkan produksi 

sumber daya energi lain terutama energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi 

penggunaan/konsumsi energi. Ketahanan energi yang merupakan salah satu prioritas 

pembangunan nasional dijelaskan dalam UU Energi No. 30 tahun 2007, PP No. 79 

tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; Blueprint Pengelolaan Energi 

Nasional 2006-2025 dari Kementerian ESDM  yang menetapkan tujuan pencapaian 

ketahanan energi adalah  mengamankan pasokan energi nasional.  Selain itu, energi 

merupakan salah satu elemen pokok dari proses pembahasan agenda pembangunan 

global pasca 2015 (Post 2015 Development Agenda), khususnya terkait akses energi 

bagi semua orang.   

Pada kenyataannya program ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dimana 

sumber pendapatan negara terbesar mengalami pergeseran pada tahun 2016 dimana 

sektor perpajakan menyumbang sebesar 74.6%, diikuti oleh penerimaan negara bukan 

pajak (termasuk sumber migas) sebesar 15%, dan kepabeanan dan cukai sebesar 10.2%.  

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor energi (migas) yang pada awalnya 

merupakan sektor yang sangat strategis, perlahan mengalami penurunan yang sangat 

drastis.    

Pola pergerakan energi dunia juga sangat mempengaruhi pasar internasional yang 

berimplikasi terhadap ketergantungan Indonesia pada energi sangat besar.   

Ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan global dapat membawa 

Indonesia pada masalah ketahanan energi (Azmi dan Amir, 2014; Simbolon, 2015). 
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Energi terbarukan merupakan alternatif yang terbaik dalam pola pengelolaan migas 

khususnya di Indonesia dengan banyaknya sumber daya alam, namun teknologi energi 

terbarukan masih terlalu mahal dan masih sangat minim pengembangannya.  Negara 

maju dengan teknologi canggih pada energi terbarukan masih tetap menggunakan 

energi fosil sebagai primary resources.    

Isu saat ini bukan hanya mencakup mengenai ketahanan energi tetapi mulai mengarah 

pada energi berkelanjutan. Dalam hal ini ketahanan energi merupakan salah satu 

dimensi dari energi berkelanjutan. Pada pengertian menurut World Energy Council 

definisi energi berkelanjutan berdasarkan pada tiga dimensi inti yaitu ketahanan energi, 

keadilan sosial dan mitigasi dari dampak lingkungan.  Energi berkelanjutan 

membutuhkan kestabilan, keterjangkauan dan sistem energi yang peka terhadap 

lingkungan.  Semua dimensi ini membutuhkan keterkaitan antara aktor yang umum 

dan pribadi, pemerintah, sosial ekonomi, sumber daya nasional, perhatian terhadap 

lingkungan dan perilaku individu.  

Kerja sama dengan luar negeri khususnya melalui multilateral diharapkan mampu 

menembus sejumlah negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia, khususnya dalam 

mewujudkan keberlanjutan energi Indonesia, baik dalam pemenuhan kebutuhan 

ataupun pengembangan teknologi melalui aktor negara ataupun non state actor.  

Ketergantungan terhadap impor negara lain menuntut adanya strategi energi dalam 

segala lini agar tetap terjamin ketersediaan energi. Pola keuntungan ini diharapkan 

mampu mewujudkan keuntungan sebesarnya termasuk diantaranya memperhitungkan 

keuntungan relatif yang mungkin timbul diantaranya (Grieco, 1988).  

Salah satu strategi energi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama 

dalam bidang  energi dengan terlibat aktif di forum-forum internasional terutama 

forum Group of Twenty (G20), dimana forum tersebut memiliki posisi strategis karena 

secara kolektif G20 mewakili 65 persen penduduk dunia, 79 persen  perdagangan 

global, dan 84 persen perekonomian dunia.  G20 mengumpulkan para pemimpin 

negara dari ekonomi terbesar untuk mencari cara menghadapi berbagai tantangan 

utama ekonomi dunia.  Dengan kekuatan sebesar ini, pada prinsipnya G20 mampu 

menyelesaikan persoalan ekonomi global dengan kuncinya terletak pada dialog dan 

keinginan politik para pemimpin G20.  Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh 

negara anggotanya, G20 memiliki modalitas yang kuat sebagai main driver kerja sama 

ekonomi dunia dan pengaruh yang besar bagi pengelolaan perekonomian dan 

keuangan dunia (Kirton, 1999), termasuk didalamnya isu energi.  

G20 menjadi forum yang unik dibanding forum lain diantaranya adalah G20 

merupakan produk masa kini dimana mekanisme dan kerja samanya mencapai 

pemerintahan global, G20 merupakan mesin yang sangat fleksibel dalam menghadapi 

isu global yang terkini dan spesifik sesuai kebutuhan, G20 mempunyai otoritas dan 

pengaruh dari kekuatan dominan dan dari segi variansi lokasi geography, income level,  
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politik dan ekonomi serta struktur demokrasi anggota G20 sangat beragam dan luas. 

(Xiaohui :2016).  

Permasalahan energi semakin menjadi kritis ketika kecepatan pertumbuhan ekonomi 

dunia dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi saat ini tidak diimbangi 

oleh pemenuhan sumber daya energi,  hal ini mengakibatkan kekurangan sumber 

energi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Dan tidak hanya itu, pemenuhan 

energi berkelanjutan untuk saat ini dan masa mendatang akan menjadi permasalahan 

yang harus di selesaikan.  Keberlanjutan energi harus berjalan seiring dengan 

kemandirian energi, sehingga ketergantungan terhadap negara luar dapat 

diminimalisasi. Agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa terpengaruh 

oleh situasi politik luar negeri, peningkatan keberlanjutan dan kemandirian energi 

harus menjadi prioritas nasional.  Prioritas ini sangat diperlukan mengingat energi 

menjadi kebutuhan mendasar, di samping kebutuhan akan pangan dan air.  Baik secara 

politik, ekonomi, dan sosial, hal tersebut selalu dibahas dalam forum G20, dimana 

keputusan yang diambil oleh para pemimpin G20 berdampak sangat luas terhadap 

kebijakan energi global.  Selain itu keputusan terhadap kesepakatan multilateral ini 

sangat berdampak pada arah dan pelaksanaan kebijakan energi di dalam negeri.   

Metode Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perilaku masyarakat dalam menunjang 

ketersediaan energi yang mengedepankan kajian kerja sama multilateral yaitu G20.  

Penelitian ini akan melakukan pengembangan teoretik secara deduktif dalam 

pengumpulan data yang akan mulai terbentuk pada konsep dan pola yang berkaitan 

dengan tema penelitian.  Hal ini akan membawa fleksibilitas dalam proses 

pengumpulan data dan teori yang akan berinteraksi selama proses penelitian 

berlangsung (Neuman, 1997).  

Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus yang 

merupakan kajian tentang kejadian atau fenomena sejarah yang sengaja secara khusus 

dipilih untuk kepentingan analisis (Beneth, 2004). Pemilihan ini berdasarkan keunikan 

forum G20 pada kerja sama multilateral yang juga menyoroti mengenai perilaku 

masyarakat dalam hubungannya dengan ketersediaan energi.  

Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dalam dan 

dilakukan dengan penggunaan daftar pertanyaan yang menjadi acuan dalam 

mendapatkan data, fakta dan informasi yang dinginkan. Pengambilan sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball untuk mendapatkan substansi yang 

diharapkan termasuk kemungkinan menemukan informan yang relevan dan kompetan. 

Pemilihan informan ini berdasarkan kriteria sesorang yang diangap memiliki 

pengetahuan dan pengalaman terhadap tema penelitian. Pendalaman informasi berasal 

dari para informan yakni pejabat-pejabat yang relevan maupun ahli-ahli yang 

menguasai fenomena tata kelola migas khususnya pada kerja sama energi. Wawancara 
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dilakukan dengan pertemuan tatap muka langsung terhadap informan serta 

memanfaatkan sarana email dan whatssapp untuk melakukan dialog.  

Lokasi penelitian adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian 

Perekonomian, Bappenas. Data yang terkumpul dianalisis dengan strategi (Yin, 2013) 

yaitu pertama, peneliti meng-compile data yang diperoleh dan menyusunnya sesuai 

dengan urutan waktunya, sehingga dapat dipahami skenarionya. Analisis ini dilakukan 

dengan melengkapi data, fakta dan informasi serta melakukan pengecekan dari 

berbagai sumber data yang pada akhirnya peneliti akan melakukan penilaian terhadap 

triangulasi sumber data dan informasi sebagai analisa akhir.  

Tinjauan Pustaka   

Kerja Sama Multilateral  

Kerja sama multilateral merupakan bentuk dari pengaturan koordinasi yang generik 

diantara tiga atau lebih negara dengan aturan dasar yang harus dipatuhi secara 

universal (Ruggie, 1993).  Koordinasi dan kerja sama ini seharusnya memandang 

semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang 

setara, dimana tidak ada pembedaan negara prioritas atau negara yang lebih penting.  

Pada dasarnya kerja sama  multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh 

lebih dari dua negara.  Kerja sama multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling 

bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai 

pendorong diplomasi bilateral (Djelantik, 2008).    

Dalam kerja sama dengan negara lain terdapat strategi yang merefleksikan  

kepentingan domestik, dalam hal ini semua negara berhak untuk mempertahankan 

kekuasannya dalam mencapai tujuan. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar 

untuk menjelaskan perilaku suatu negara di dunia internasional (Perwita & Yani, 2005). 

Menurut Bandoro (1991) ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara 

melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (common interest) dan 

adanya isu yang dipersengketakan (issues of conflict).  Kebijakan luar negeri 

mempengaruhi kegiatan diplomasi dalam hal ini melakukan kerja sama bagi negara-

negara, maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan 

kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.  

Kerja sama multilateral saat ini pun menjadi perdebatan dalam teorinya (Lindbeck, 

1978; Caporaso, 1992; Touval and Zartman 2010) dimana masih melihat multilateral 

sebagai bentuk kerja sama yang berasal dari kepentingan nasional yang di panjangkan 

dalam pembahasan bersama. Keohane (1990) memandang bahwasanya ini masih 

merupakan suatu label yang masih harus digali lebih dalam kembali.  Perkembangan 

teori multilateral menjadi tidak seagresif perkembangan dunia, hal ini dikarenakan 

semakin sedikit kerja sama multilateral yang dianggap sukses (Talbott, 2008; 

Ikenberry, 2006; Leffer and Legro, 2006; Kagan,  2002), salah satu asumsinya dimana 
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negara besar dunia melihat suatu masalah sebagai masalah bilateral yang tidak 

membutuhkan kerja sama multilateral (Masefield, 1988).    

Selain itu sebuah kerja sama multilateral membutuhkan pengaturan yang disepakati 

bersama dalam menghadapi permasalahan dan kasus tertentu.  Pengaturan yang umum 

ini merupakan masukan dari berbagai partisan yang didiskusikan bersama dan 

pengaturan ini yang menjadikan komitmen bersama yang seharusnya ditaati oleh 

semua pihak.  Keuntungan yang didapat pun harus bersifat jangka panjang (diffuse 

reciprocity), dimana pengorbanan dari setiap negara akan membawa pada keuntungan 

jangka panjang.  Hal ini terutama berlaku pada substansi yang berkaitan dengan 

keamanan bersama (collective security), yang seolah-olah adalah harga mati dalam 

mencapai perdamaian.  Pada forum G20, isu  ini merupakan suatu keuntungan yang 

merupakan komitmen dari negara maju dalam mensukseskan  energi berkelanjutan 

yang menjadi suatu komitmen dari segenap anggotanya. Bagi Indonesia ini menjadi 

usaha yang timbul pada perwujudan energi berkelanjutan mengingat Indonesia belum 

memprioritaskan pencapaian sektor ini dan multilateral tetap merupakan salah satu 

usaha untuk mencari solusi dari permasalahan energi berkelanjutan ini..  

Energi Berkelanjutan  

Energi menjadi hal yang sangat penting pada isu kebijakan luar negeri suatu negara, 

dimana pada era saat ini terdapat kecenderungan dari banyak negara untuk 

meningkatkan komitmen pada energi berkelanjutan dan mengurangi pemakaian energi 

fosil.  Komitmen ini mengubah kebijakan energi suatu negara terhadap politik luar 

negerinya.  Beberapa negara di Eropa termasuk Belanda menyadari bahwa kebijakan 

multilateral menjadi bagian penting dalam tujuan jangka panjang dari kepentingan 

nasional mereka dalam bidang energi (Liu and Ybema, 2016).  

Menurut World Energy Council, definisi energi berkelanjutan berdasarkan pada tiga 

dimensi inti, yaitu ketahanan energi, keadilan sosial dan mitigasi dari dampak 

lingkungan. Energi berkelanjutan membutuhkan kestabilan, keterjangkauan dan 

sistem energi yang peka terhadap lingkungan.  Semua dimensi ini membutuhkan 

keterkaitan antara aktor yang umum dan pribadi, pemerintah, sosial ekonomi, sumber 

daya nasional, perhatian terhadap lingkungan dan perilaku individu.  

Penekanan keamanan energi  yang merupakan bagian dari energi berkelanjutan 

diterangkan pada tulisan Bradshaw, 2010; Westphal, 2012; Brake, 2016. Dalam  kajian 

ini diterangkan bahwasanya dunia dihadapkan pada dilema keamanan energi dan 

perubahan iklim yang membawa energi konvensional menuju energi yang 

berkelanjutan. Westphal (2012) juga menekankan bahwa pola produksi dan konsumsi 

merupakan hal yang harus dibenahi bersama dengan kebijakan  dari seluruh negara. 

Dalam  kajian ini diterangkan bahwasanya dunia dihadapkan pada dilema keamanan 

energi dan perubahan iklim yang membawa energi konvensional menuju energi yang 
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berkelanjutan. Westphal juga menekankan bahwa pola produksi dan konsumsi 

merupakan hal yang harus dibenahi bersama dengan kebijakan  dari seluruh negara.  

Energi berkelanjutan juga sering dikaitkan dengan energi yang dapat diperbarui,  yang 

pada sesungguhnya energi berkelanjutan tidak sesederhana energi terbarukan karena 

menyangkut suatu sistem (Prandecki, 2014).  Terdapat pilar yang harus diperhatikan 

dalam energi berkelanjutan,  dimana menurut G.P Hammond dan C.I Jones (2011) 

pilar tersebut adalah lingkungan, ekonomi dan sosial.  Pilar ini menjadikan suatu 

sistem pada energi berkelanjutan sebagai suatu isu dimana pola konsumsi dan produksi 

adalah hal yang sama pentingnya.  Pola ini memikirkan penggunaan energi tidak hanya 

bisa digunakan saat ini tetapi kapasitasnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang 

panjang.   

Hasil dan Pembahasan  

Dalam upaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, energi berperan 

penting dan menjadi salah satu pendukung utama dalam pertumbuhan ekonomi. 

Sistem internasional dewasa ini ditandai dengan dimensi baru yang berbeda dengan 

abad sebelumnya, yaitu globalisasi ketergantungan ekonomi. Sistem internasional ini 

memunculkan pula aktifitas perekonomian yang beragam dalam interaksi antar negara. 

Beragamnya hubungan antar negara dengan kepentingan masing-masing menjadikan 

adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi. Sehingga dalam struktur serta operasi 

sistem ekonomi internasional lebih banyak ditentukan oleh struktur dan pelaksanaan 

sistem politik internasional, dimana produksi, distribusi dan konsumsi sepanjang 

sejarah modern lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor strategi.    

Permasalahan di bidang energi yaitu konsumsi energi di Indonesia meliputi sektor 

industri, rumah tangga, transportasi, komersial dan sektor lainnya yang dapat 

menimbulkan  pemborosan energi.  Pemborosan energi atau inefisiensi energi di 

Indonesia terus terjadi yang mengakibatkan semakin berkurangnya cadangan bahan 

bakar yang bersumber dari fosil.  Adapun salah satu penyebab utama inefisiensi dalam 

pemanfaatan energi yaitu merupakan kebijakan harga energi murah berupa subsidi 

yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.  Menurut Tambunan (2006) kebijakan 

harga energi murah dengan memberikan subsidi yang besar membawa dampak negatif, 

yaitu:   

a. Tingginya ketergantungan pada sumber energi minyak mentah, dimana sinyal 

harga yang rendah menjadi disinsentif bagi usaha diversifikasi maupun 

konservasi (penghematan) energi;   

b. Subsidi BBM di APBN mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah;   

c. Tidak optimalnya pemanfaatan sumber energi lain, seperti gas alam dan 

batubara yang cadangannya jauh lebih besar dari minyak mentah maupun 

energi baru dan terbarukan;   

d. Maraknya penyelundupan BBM ke luar negeri sehingga tingkat  
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e. permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan nyata;   

f. Maraknya kegiatan pengoplosan BBM yang merugikan negara dan konsumen 

umum; dan,   

g. Sinyal harga mendistorsi kelayakan investasi di sektor hilir migas.  Pada tahun 

2016, BBM sebagian besar dikonsumsi sektor transportasi (80,7%), diikuti 

sektor industri (8,1%), pembangkit listrik (5,5%), lainnya (3,9%), rumah 

tangga (1,0%), dan komersial (0,8%).    

Diperkirakan, kebutuhan energi final nasional akan mencapai 238,8 MTOE pada tahun 

2025 berdasarkan asumsi pertumbuhan PDB moderat 5,6% pertahun selama periode 

2015 – 2050 dan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,8% pertahun.  Untuk itu 

diprediksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi selama periode 2015 – 2050 adalah 

sekitar 4,9% pertahun.  Dimana Pemanfaatan konsumsi energi Indonesia diantaranya :  

a. Sektor Industri  

Sektor industri hingga saat ini merupakan sektor yang mendominasi konsumsi 

energi di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1% per tahun. Sektor 

industri merupakan sektor produktif yang terus didorong perkembangannya agar 

dapat meningkatkan perekonomian nasional.  Pangsa kebutuhan energi final sektor 

industri pada tahun2016 yaitu sebesar 35,5%. Dalam sektor industri itu sendiri, 

terdapat beberapa industri yang dinilai paling padat menggunakan energi, baik 

yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun yang digunakan sebagai bahan baku. 

Diantaranya adalah industri baja, industri semen, industri pupuk, industri keramik, 

industri pulp dan kertas, industri tekstil dan industri pengolahan kelapa sawit.   

b. Sektor Rumah Tangga  

Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018, kebutuhan energi sektor rumah 

tangga telah mengalami peningkatan yaitu sebesar 116 juta SBM pada tahun 2016, 

dimana dengan pangsa terbesar adalah penggunaan listrik dan LPG. Kebutuhan 

LPG pada 2016 yaitu sebesar 54,3 juta SBM (6,37 juta ton) yang sebagian besar 

berasal dari impor karena terbatasnya produksi LPG dalam negeri.  Untuk listrik 

di sektor rumah tangga digunakan untuk keperluan penerangan, memasak, AC, 

kulkas, pompa, dan peralatan listrik lainnya.   

c. Sektor Transportasi  

Sektor transportasi merupakan sektor yang mendukung aktivitas semua sektor 

pengguna energi. Untuk itu, kebutuhan energi sektor transportasi bukan hanya 

dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat, 

tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian, konstruksi, komersial, 

dan sektor industri. Kebutuhan energi di sektor transportasi diproyeksikan 

mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah dari sektor industri, yaitu 4,6% per 
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tahun dan akan membutuhkan energi 4,6 kali lipat pada tahun 2050 dibanding 

dengan tahun dasar 2016.    

d. Sektor Komersial  

Sektor komersial terdiri atas perdagangan, hotel, restoran, keuangan, badan 

pemerintah, sekolah, rumah sakit, komunikasi dan lainnya.  Pertumbuhan 

kebutuhan energi komersial yang didominasi oleh listrik diperkirakan akan terus 

meningkat menjadi 11 juta TOE pada tahun 2025, dan dengan laju pertumbuhan 

rata-rata sebesar 7% pertahun, diperkirakan kebutuhan energi sektor komersial 

pada 2050 akan mencapai sebesar 63 juta TOE. Besarnya penyediaan dan 

infrastruktur kelistrikan telah mendorong sektor komersial untuk mengalihkan 

kebutuhan energinya ke jenis listrik.   

Permasalahan energi menjadikan negara harus mampu memenuhi kebutuhannya 

dimana Setiap negara membutuhkan adanya kerja sama dan ketergantungan dari pihak 

lain dalam hampir segala bidang untuk mengatasi masalah yang timbul didalamnya 

(Assar, 1978), termasuk diantaranya Indonesia melalui kerja sama bilateral maupun 

multilateral.  Dalam memenuhi kebutuhan, diperlukan kerja sama dengan negara lain 

terutama dalam era keterbukaan saat ini.  Kerja sama ini merupakan pelaksanaan  

fungsi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melakukan pendekatan bilateral maupun 

multilateral.  Meski dalam hubungan internasional tidak banyak yang membahas 

mengenai multilateral dalam organisasi Internasional (Stephen: 1984), namun kajian 

mengenai multilateral ini penting dalam menemukan strategi Indonesia dalam 

membawa dan mendapatkan kepentingnya di tatanan dunia.  

Kerja sama multilateral merupakan bentuk dari pengaturan koordinasi yang generik 

diantara tiga atau lebih negara dengan aturan dasar yang harus dipatuhi secara 

universal (Ruggie, 1993).  Koordinasi dan kerja sama ini seharusnya memandang 

semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang 

setara, dimana tidak ada pembedaan negara prioritas atau negara yang lebih penting.  

Semua negara yang menerima kesepakatan multilateral ini menderita kerugian 

sementara, maka diyakini dalam jangka panjang akan membawa keuntungan karena 

negara lain juga menerima hal yang sama dengan batasan dan kerja sama dengan 

jangka waktu yang lebih panjang (Keohane, 1986).  Pada dasarnya kerja sama  

multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara.  

Diplomasi multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk 

meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi 

bilateral (Djelantik, 2008).  Poin ini mengandung dua aspek, pertama kerja sama 

multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalahmasalah di luar agenda 

formal dan yang menjadi perhatian bersama.  Kedua, mediator yang memiliki 

kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan multilateral sebagai upaya memulai 

negosiasi bilateral untuk membahas masalah mendasar yang sebelumnya 

diselenggarakan di tempat lain.  
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Dalam kerja sama dengan negara lain terdapat strategi yang merefleksikan  

kepentingan domestik, dalam hal ini semua negara berhak untuk mempertahankan 

kekuasannya dalam mencapai tujuan. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar 

untuk menjelaskan perilaku suatu negara di dunia internasional (Perwita & Yani, 2005). 

Menurut Bandoro (1991) ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara 

melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (common interest) dan 

adanya isu yang dipersengketakan (issues of conflict).  Kebijakan luar negeri 

mempengaruhi kegiatan diplomasi dalam hal ini melakukan kerja sama bagi negara-

negara, maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan 

kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.  

Kerja sama multilateral diharapkan dapat merefleksikan keberagaman dan juga 

mampu untuk mereflesikan kesepakatan bersama, terutama dalam permasalahan yang 

terkait pada energi berkelanjutan.Koordinasi multilateral merupakan  dasar dari 

terbentuknya lingkungan yang stabil dalam mendorong investasi dalam bidang 

ekonomi, lingkungan, transfer teknologi dan juga kebijakan global (Kottari, 2016). 

Sejalan dengan analisa Kottari (2016), bahwasanya suatu organisasi energi harus 

mampu beradaptasi pada perubahan ekonomi dan politik dalam menjawab tantangan 

khususnya transisi energi dalam mengurangi karbon untuk agenda energi bersama.  

Sebagai salah satu forum multilateral dengan anggota yang menguasai 77 persen 

energi di dunia, segala komitmen yang disertai realisasi bersama mempunyai peran 

yang signifikan dalam pembuatan kebijakan internasional, hal ini yang menjadikan 

G20 adalah forum yang ideal untuk mengarahkan transisi menuju perubahan energi 

berkelanjutan secara global dan signifikan (Huang, 2009; Leasgeet al, 2010).  

Pada cetak biru peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019 dijelaskan mengenai titik 

berat peran peningkatan Indonesia pada G20 adalah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan 

ekonomi dan keuangan yang dipandang sebagai fondasi efektif bagi implementasi 

strategi pertumbuhan tersebut (RPJMN 20152019, 2015).   

Dalam hal ini, Kerja sama  energi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang 

digunakan pada abad ke-21 yang lahir karena isu kelangkaan energi yang banyak 

mengancam negara-negara di dunia.  Kerja sama negara dikhususkan pada hubungan 

bilateral ataupun multilateral menyangkut proses jual beli energi di antara beberapa 

pihak atau negara yang berkaitan. Kerja sama energi  dalam pembahasan merupakan 

upaya pada forum multilateral yaitu melalui G20 dengan melakukan diskusi dan 

negosiasi dengan negara lain dalam menghasilkan framework di bidang energi yang 

seharusnya bisa mengambil manfaat sebesarbesarnya dalam kurun waktu tertentu.  

G20 menjadi forum yang sangat strategis bagi Indonesia dalam mengatasi 

permasalahan terutama mengenai energi berkelanjutan. Dalam mengatasi masalah 

energi ini, posisi Indonesia sudah tidak bergabung lagi dalam OPEC dan organisasi 

khusus yang membahas mengenai keberlanjutan energi.  Diharapkan forum G20 
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menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan keberlanjutan energi 

dilihat dari segi keuntungan yang didapat bagi negara.   

Energi menjadi hal yang sangat penting pada isu kebijakan luar negeri suatu negara, 

dimana pada era saat ini terdapat kecenderungan dari banyak negara untuk 

meningkatkan komitmen pada energi berkelanjutan dan mengurangi pemakaian energi 

fosil.  Komitmen ini mengubah kebijakan energi suatu negara terhadap politik luar 

negerinya.  Beberapa negara di Eropa termasuk Belanda menyadari bahwa kebijakan 

multilateral menjadi bagian penting dalam tujuan jangka panjang dari kepentingan 

nasional mereka dalam bidang energi (Liu and Ybema, 2016).  

Pada era saat ini, energi merupakan faktor penting dari penggerak ekonomi dan 

pembangunan, dalam tulisan (Prandecki, 2014) mengenai aspek dari energi 

berkelanjutan diterangkan mengenai energi berkelanjutan merupakan turunan dari 

usaha untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan.  

Energi berkelanjutan juga sering dikaitkan dengan energi yang dapat diperbarui,  yang 

sesungguhnya tidak sesederhana energi terbarukan karena menyangkut suatu sistem 

(Prandecki, 2014).  Terdapat pilar yang harus diperhatikan dalam energi berkelanjutan,  

dimana menurut G.P Hammond dan C.I Jones (2011) pilar tersebut adalah lingkungan, 

ekonomi dan sosial.  Pilar ini menjadikan suatu sistem pada energi berkelanjutan 

sebagai suatu isu dimana pola konsumsi dan produksi adalah hal yang sama pentingnya.  

Pola ini memikirkan penggunaan energi tidak hanya bisa digunakan saat ini tetapi 

kapasitasnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.   

Sumber energi menjadi bahasan penting ketika dunia saat ini masih menggunakan 

energi fosil, dimana kapasitas cadangannya semakin mengecil.  Energi berkelanjutan 

membutuhkan alternatif pengunaan sumber energi salah satunya adalah energi 

terbarukan yang juga harus diimbangi oleh pola yang efisien dari konsumsi.  Seberapa 

besar sumber energi yang dimiliki apabila konsumsi ini tidak efiesien maka sangat 

sulit untuk mencapai energi yang berkelanjutan.  Efisiensi energi ini harus berdasarkan 

kebijakan energi dari seluruh negara (WCED & Brutland, 1991), karena ini 

menyangkut sumber energi yang harus tersedia dan energi yang ramah terhadap 

lingkungan bersama. Dalam hal ini teknologi mempunyai hal yang penting dalam 

menciptakan sarana prasarana yang menggunakan energi secara efisien. Teknologi 

juga mempunyai peran penting dalam mengembangkan energi yang terbarukan dan 

ramah lingkungan. Energi sebagai salah satu faktor penting dari pembangunan, 

membawa kebijakan ekonomi dan politik dalam penerapan dan pengembanganya. 

Selain itu isu sosial menjadi pilar dalam energi berkelanjutan mengenai bagaimana 

pola konsumsi dan efisiensi ini dapat diterapkan pada masyarakat. Apabila masyarakat 

sadar pada perilaku penggunaan energi mereka maka sangat mudah untuk bersama 

mencapai energi yang berkelanjutan. Prandecki (2014) mengartikan energi 

berkelanjutan merupakan suatu sistem dari proses, trasnportasi, distribusi dan 

konsumsi dari energi yang berkarakter konstan, penurunan drastis dari penggunaan 



Kerja sama Multilateral dalam Dalam Perwujudan Energi 

 

157 

energi yang tidak terbarukan dan kerusakan lingkungan, harga yang diterima oleh 

masyarakat dan akses energi yang berlaku universal. Definisi ini menjelaskan kembali 

bahwasanaya energi berkelanjutan merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri 

sendiri dan berlaku diseluruh dunia yang menekankan bahwa ini adalah isu bersama 

dari seluruh negara.   

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasa perilaku masyarakat mempunyai signifikansi 

penting dalam terwujudnya ketersediaan energi dimana Indonesia mau tidak mau harus 

mulai mengaplikasi kebutuhan akan terwujudnya energi berkelanjutan untuk masa 

sekarang dan masa mendatang.  Usaha pemerintah saat ini dianggap tidak mampu 

membawa Indonesia dalam keberhasilan dari energi berkelanjutan. Hal ini terlihat dari 

hasil energy sustainability index rankings oleh WEC mengenai ketahanan energi, 

dimana Indonesia menempati urutan ke-60 pada tahun 2012, atau turun dari urutan ke-

47 pada tahun 2011. Menurut World Energy Trilemma Index pada 2017, yang 

pengukurannya memperhatikan tiga faktor yaitu energy security, enviroment 

suistanability dan energy equity, Indonesia menempati peringkat ke-75 dari 125 negara. 

Kondisi ini jauh tertinggal dari Singapura (ke-22) dan Malaysia (ke-41).   

Reformasi pemanfaatan energi harus dilakukan seiring dengan cetak biru peran 

Indonesia di G20 tahun 2015-2019 yang menerangkan target yang ingin dicapai yaitu 

dengan menjalankan reformasi institusi-institusi energi global yang sudah ada supaya 

menjadi lebih inklusif bagi kepentingan dan peran negara-negara berkembang dalam 

upaya memperbaiki tata kelola energi global.  Pola tata kelola energi dapat dijadikan 

komitmen bagi bangsa untuk mulai mewujudkan suksesnya energi berkelanjutan.  

Tantangan ini yang harus membutuhkan strategi dan kebijakan energi  bagi setiap 

negara untuk dapat mencapai energi berkelanjutan (Lesage, 2009), dalam hal ini 

bilateral yang biasanya dilakukan dapat diakselerasi melalui kerja sama multilateral.  

Upaya kerja sama energi saat ini tidak hanya berfokus kepada ketersediaan energi 

tetapi sudah mengarah kepada energi berkelanjutan.  

Hal yang menarik bahwasanya perilaku masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu 

kategori dalam  komitmen Indonesia mewujudkan ketersediaan energi pada dunia 

internasional melalui G20. Termasuk dalam mengakselerasi pencapaiannya yaitu:  

a. Konsistensi  

Indonesia harus terus mampu mempertahankan tujuan dalam komitmen bersama 

baik dalam G20 maupun pada Paris agreement. Kesadaran bahwasanya komitmen 

ini dapat menjadikan motivasi pada level of expected dan target harapan yang 

makin dipenuhi dan ditingkatkan untuk memenuhi komitmen global. Kebijakan 

dalam negeri juga harus terus konsisten dalam meneruskan komitmen bersama 

dalam rangka pencapaian keuntungan yang akan dinikmati di dalam negeri, 

begitupun demi terciptanya lingkungan global yang lebih hijau mengharuskan 
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masukan dalam diskusi multilateral dalam bidang energi searah dengan road map 

yang sudah dirancang.   

b. Koordinasi  

Permasalahan terbesar dalam diskusi kerja sama multilateral termasuk G20 adalah 

koordinasi antar Kementerian, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar 

Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam diskusi forum 

G20 mengalami beberapa kendala. Kementerian Luar Negeri mempunyai 

permasalahan mengenai putaran sumber daya manusia yang sangat cepat dalam 

mengurus bahan masukan dan distribusi dalam diskusi G20, bagi Kemenko 

Perekonomian sendiri permasalahan dokumentasi dan penyimpanan data sebagai 

bahan masukan dan evaluasi tahun berikutnya menjadi hal yang tidak mudah 

mengingat banyak Kementerian yang belum menyadari mengenai arti pentingnya 

kerja sama multilateral yang bukan hanya sekedar suatu perjalanan dinas.  

Sementara itu, Kementerian Keuangan memerlukan koordinasi yang erat dengan 

kementerian terkait untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal dan moneter. 

Pengumpulan data dan evaluasi menjadi hal yang relatif sulit terutama bagi 

Kementerian yang baru didapuk dalam substansi baru di Working Group G20, 

pendekatan personal menjadi senjata untuk melakukan sosialisasi koordinasi 

masukan dan kebijakan dalam diskusi forum G20 setiap tahunnya.  

c. Kredibilitas  

Kredibilitas merupakan salah satu faktor kunci yang merefleksikan harapan dari 

suatu negara dimana kredibiltas dapat membawa pada tingkatan leverage dan citra 

negara di dunia internasional. Kredibilitas berupa nilai yang diharapkan bukan 

merupakan proses yang instan terjadi, tetapi sebuah proses yang secara terus 

menerus dianggap mampu melaksanakan rencana dan komitmen bersama. 

Kredibilitas menjadi penting dalam dasar untuk mendapatkan posisi atau peran 

penting dalam forum Internasional, termasuk diantaranya dalam penghitungan 

pembiayaan atau investasi pada sektor yang berkembang terutama dibidang 

infrastruktur dan produksi energi.  

d. Perilaku masyarakat  

Hal ini berhubungan dengan perubahan paradigma masyarakat bahwasanya era 

penggunaan energi yang lebih efisien dan hijau. Perilaku masyarakat Indonesia 

yang kerap melakukan pemborosan terutama sektor transportasi menjadikan 

inefisiensi yang membawa pada kekurangan energi di masa kini ataupun masa 

depan. Dukungan pemerintah menjadi sangat penting dalam menyiapkan sarana 

prasarana termasuk diantaranya sosialisasi dan promosi mengenai efisiensi energi. 

Hal ini menjadikan Pemerintah harus menghitung biaya yang digunakan, 

ketersediaan kapasitas dan kemampuan, teknologi dan anggaran keuangan dalam 

mensukseskan implementasi keuangan.   
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e. State Character  

Karakter Pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam akselerasi komitmen 

kebijakan energi, penciptaan sistem dalam kebijakan dan rencana energi 

menjadikan tujuan bersama dapat tercapai sesuai arah yang ditetapkan. Hal ini juga 

menunjuk kepada kepemimpinan dalam bidang kebijakan energi maupun 

kebijakan ekonomi. Perubahan pemerintahan sekalipun, seharusnya program dan 

komitmen bersama yang telah ditetapkan tetap dijalankan sesuai rencana, sistem 

ini yang menjadikan tujuan dalam mewujudkan energi berkelanjutan dapat tercapai.   

Dalam mencapai isu tersebut maka diambil langkah-langkah terkait, diantaranya yaitu 

strategi dalam isu energi berkelanjutan yang menjadi salah satu strategi utama melalui 

kerja sama peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi dalam peningkatan 

investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan, serta 

mengupayakan dukungan internasional dalam pengurangan pengalihan dana subsidi 

BBM secara bertahap.  

Komitmen G20 dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat adalah melakukan 

pengurangan subsidi pada energi fosil juga membawa dampak pada reformasi subsidi 

yang mengakibatkan adanya tekanan politik dan ekonomi.  Hal tersebut menjadikan 

kebijakan tersebut sebagai dilemma bagi pembuat kebijakan dengan adanya kebutuhan 

domestik dengan komitmen bersama.  Subsidi energi merupakan permasalahan yang 

sangat sensitif terutama dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.  Hal tersebut 

kerap menjadi salah satu pemicu terhadap berbagai kejadian dan peristiwa kerusuhan 

akibat kenaikan harga BBM.  Untuk itu, G20 dapat memberikan kesempatan untuk 

memberikan pengaruh terhadap diskusi kebijakan domestik dan upaya untuk 

melemahkan oposisi domestik dalam reformasi subsidi. G20 secara garis besar dapat 

mempengaruhi kebijakan pencabutan subsidi melalui Menteri Keuangan dan 

perjanjian internasional terhadap bahan bakar fosil (Gourevitch, 1978). Menurut 

Mayer (2010), G20 dapat secara efektif menjadi hal yang positif dalam bagian 

mengimplementasikan komitmen bersama, terutama mengenai reformasi subsidi 

energi fosil untuk bahan bakar dan listrik.  

Permasalahan subsidi energi fosil ini merupakan bagian dari kompetisi ekonomi, 

dimana dengan subsidi, penggunaan energi dapat menguntungkan terutama dalam hal 

penggunaannya pada sektor indusri yang menyebabkan harga produksi dapat lebih 

bersaing dengan negara lain. Dalam hal ini, kesepakatan bersama dalam pengurangan 

subsidi harus dilakukan secara bersama, mengingat setiap negara memiliki strategi 

yang berbeda dalam pendekatan ekonomi politik untuk menarik minat produsen. Hal 

ini juga berlaku pada kebijakan tarif perdagangan, dimana pemerintah dapat 

menurunkan tarif apabila pengurangan tarif dilakukan bersama diantara mitra 

perdagangan. Dalam perjanjian multilateral G20 yang menyangkut subsidi energi fosil, 

terdapat beberapa potensial yang dapat digunakan dalam perencanaan dan 

implementasi pada energi berkelanjutan.   
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Penggunaan energi fosil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan 

iklim global, beberapa negara memberikan kebijakan energi berupa subsidi bahan 

bakar fosil kepada rakyatnya yang menjadikannya sebagai kontributor karbon yang 

sangat tinggi dan diminati oleh masyarakat, dimana sekitar tiga perlima masyarakat 

dunia mendapatkan subsidi bahan bakar dan listrik dalam konsumsi pemakaiannya 

(IEA 2013). Pengunaan bahan bakar fosil dapat membawa dampak pada perubahan 

iklim global, perubahan ini merupakan akibat dari peningkatan jumlah emisi karbon 

dioksida yang menjadikan pengaruh pada gangguan kesehatan.  Beberapa cara telah 

digunakan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan memberikan solusi 

penggunaan energi alternatif, salah satu fokus penyelesaian masalah pada penyesuaian 

harga bahan bakar fosil (Aldy et al2000).   

Subsidi didefinisikan sebagai “Tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, 

meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen” (IEA, OECD & World Bank, 2010).  Adapun tujuan dari pemberlakuan 

subsidi yaitu untuk membantu konsumsi masyarakat yang berkemampuan finansial 

lemah utuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subsidi BBM di Indonesia 

diberlakukan sejak tahun anggaran 1967 (Dillon et al., 2008).  Menurut Suparmoko 

(2003), subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga 

diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang 

menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka 

mengkonsumsi atau membeli barangbarang yang disubsidi oleh pemerintah dengan 

harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam 

bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in 

kind subsidy).  

Pada pertemuan G20 di Pitssburgh tahun 2009, seluruh pemimpin G20 sepakat untuk 

menarik dan merasionalisasi masa penggunaan subsisidi berbahan bakar fossil yang 

sebagian akan dialokasikan bagi negara miskin.  Pemimpin dunia sepakat untuk 

mengikutsertakan seluruh negara dalam mengeliminasi subsidi bahan bakar fosil 

mereka.  Selanjutnya, pemimpin G20 dan APEC secara bersamasama melakukan 

komitmen dalam mengatur penggunaan subsidi bahan bakar fosil.  Pada tahun 2009 

tersebut, gabungan dari negara-negara G20 dan APEC mewakili 96% konsumsi 

batubara global, 83% konsumsi global minyak, 61 % konsumsi gas termasuk 

didalamnya terdiri atas 87% produsen batubara, 62% produsen gas, dan 57% produksi 

minyak global.  Penggunaan subsidi bahan bakar yang tidak efisien tetap mengacu 

pada pengecualian-pengecualian, terutama target yang diperuntukkan bagi subsidi 

rumah tangga dengan penghasilan yang rendah.   

Pada tahun 2009, Indonesia  belum mampu melakukan pengurangan subsisi dimana 

sektor energi merupakan sektor yang tidak hanya sekedar pembahasan isu ekonomi 

tetapi juga menyangkut faktor keamanan dalam negeri.   Economic securitisation 

(Nyman, 2014) telah membahas konsep bahwa energi bukan sematamata sebagai 
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modal dasar pembangunan  tetapi juga menciptakan keamanan yang menunjang 

sektor-sektor ekonomi lainnya. Perbedaan konsep dari pengurangan subsidi berbahan 

bakar fosil, masih sebatas melakukan rasionalisasi dan pemahaman mengenai 

pentingnya pengurangan subsidi. Komitmen G20 pada tahun tersebut berupa 

rasionalisasi dan melewati tahap penarikan atau keluar dari subsidi bahan bakar fosil 

yang dianggap mendorong konsumsi yang tidak tepat.  

Kerja sama multilateral khususnya forum G20 mempunyai kontribusi yang signifikan 

tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan melalui G20 tetapi terdapat banyak 

keuntungan lain yang dapat mendukung penyelesaian masalah-masalah lainnya.   

Kesimpulan   

Dalam pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan, forum G20 bagi Indonesia sangat 

penting yaitu bekerja sama dengan negara-negara G20 dalam rangka memenuhi 

kebutuhan energi nasional yang saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan 

terutama dalam perilaku masyarakat yang boros pada penggunaan energi khususnya 

energi fosil.  Forum G20 telah menjadikan kerja sama multilateral sebagai alat dari 

upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhannya energi.  

Saat ini, pemenuhan energi  berkelanjutan bagi Indonesia menjadi salah satu prioritas 

dengan mengacu pada road map di G20 untuk berkomitmen mengimplementasikan 

mewujudkan energi berkelanjutan dengan mengurangi fuel subsidi dan mencoba 

membaurkan sumber energi.  Strategi berbagai implementasi komitmen untuk 

mendorong kerja sama energi berkelanjutan dapat mendorong Indonesia untuk 

melakukan perencanaan dalam yang efektif terutama penggunaan energi domestic 

dimana  Indonesia harus senantiasa melakukan komiten untuk mencapai usaha dalam 

mencapai energi berkelanjutan baik komitmen di dalam negeri maupun bernegosiasi 

di forum kerja sama multilateral 
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