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RINGKASAN
 

Isu transisi energi telah menjadi salah satu perhatian utama Indonesia sejak berkomitmen pada pengurangan
emisi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris. Namun hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu
eksportir batubara terbesar di dunia dan bahan bakar fosil masih mendominasi sumber energi Indonesia. Strategi
yang diperlukan untuk perlahan-lahan beralih ke energi terbarukan terdiri dari dua metode: penghentian
pembangkit listrik berbahan bakar batu bara secara bertahap dan investasi pada fasilitas energi terbarukan.
Namun, hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri. Bahkan di daerah yang dekat pembangkit listrik, banyak
desa di Indonesia yang masih kekurangan akses listrik. Dari sisi ekonomi, penghentian pembangkit listrik batu
bara menimbulkan kekhawatiran bagaimana tenaga kerja yang ada akan beradaptasi dengan perubahan tersebut,
mengingat belum ada rencana konkrit untuk mengatasi masalah ini. Pembangkit listrik dan proyek energi
terbarukan yang ada juga menimbulkan masalah seperti konstruksi dan produksi sering membawa kerusakan
berbahaya bagi lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar.

Oleh karena itu, kami mengusulkan konsep demokrasi energi sebuah cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam pengambilan keputusan terkait energi untuk memastikan bahwa itu sedemokratis mungkin. Prinsip-
prinsipnya terdiri dari: i) akses universal dan keadilan sosial, ii) energi lokal, terbarukan, dan berkelanjutan, iii)
kepemilikan publik dan sosial, iv) upah yang adil dan penciptaan lapangan pekerjaan hijau, dan v) kontrol
demokratis dan partisipatif oleh masyarakat. Mengingat dampak buruk dari proyek-proyek tersebut biasanya
dirasakan oleh masyarakat, sedangkan keuntungannya dinikmati oleh segelintir elit, maka masyarakat perlu
diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Kami merekomendasikan beberapa poin dalam artikel ini, antara lain: i) Mendorong pendekatan kolaboratif
antara masyarakat dan pengambil keputusan terkait rencana dan kebijakan energi, ii) Memaksimalkan potensi
sumber energi lokal terutama di daerah yang masih kekurangan akses listrik, iii ) Mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam semua pengambilan keputusan terkait energi melalui penegakan hukum,
dan iv) mengambil pendekatan jangka panjang ketika mempertimbangkan solusi energi dan iklim.
 



SUMMARY
 

The issue of energy access and transition has been one of Indonesia’s main concerns ever since it had
committed to its emissions-reducing NDC as agreed in the Paris Agreement. However, up until now,
Indonesia is still one of the biggest coal exporters in the world; and Indonesia’s energy source is still mainly
dominated by fossil fuels. The strategies to slowly transition into renewable energy consists of two methods:
the phasing out of coal fueled power plants and investments in renewable energy facilities. Unfortunately,
even that has its own set of problems. Even in areas located near power plants, many villages in Indonesia
still lack access to electricity. Economy wise, the phasing out of coal power plants led to a concern of how
the existing workforce will adapt to the change, considering that there has yet to be a concrete plan to tackle
this problem. The existing power plants and renewable energy projects also harbor an environmental
concern: construction and production often bring harmful damage to the environment and to the health of
the community living around the area.

Therefore, we propose the concept of energy democracy: a way for the people to have active
participation in energy-related decision making to ensure that it is as democratic as possible. Its
principles consist of i) universal access and social justice, ii) renewable, sustainable, and local energy, iii)
public and social ownership, iv) fair pay and creation of green jobs, and v) democratic control and
participation. Considering that the adverse impacts of these projects are usually felt by the people, while
the profits are enjoyed by the elite few, it is very important that the people are given an opportunity to
participate in the decision making process. We recommend several points in this article, which includes:
i) Encouraging a collaborative approach between the people and decision makers in regards to energy
plans and policies, ii) Maximalizing local, potential energy sources especially in areas that still lacks
access to electricity, iii) Considering the social, economic, and environmental aspects in all energy-
related decision making through upholding the law, and iv) taking a long-term approach when
considering energy and climate solutions.
 



PENGANTAR
 
Energi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan sehari-hari manusia, terlepas dari status
ekonomi, pekerjaan, ataupun tempat tinggalnya. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi yang melimpah, ketimpangan akses
listrik antar daerah masih cukup tinggi.¹ Contohnya, elektrifikasi di DKI Jakarta dan rata-rata
provinsi di Jawa sudan mencapai hampir 100%, namun provinsi-provinsi lain di luar Jawa
masih mengalami kesulitan akses.² 

1

1 IESR, “Seri 10 Pertanyaan: Menerangi Indonesia”, Juli 2017, Hlm. 2
2 Ibid.
3APBI-ICMA, “Indonesia’s Coal Production to Grow by 2.6% in 2022 amid strong demand from Europe”, 
http://www.apbi-icma.org/en/news/7480/indonesias-coal-production-to-grow-by-26-in-2022-amid-strong- demand-
from-europe, diakses 1 November 2022

Ironisnya, penggunaan energi fosil
berbasis batubara di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai
penghasil batubara terbesar ketiga di
dunia, pada tahun 2021 industri
batubara di Indonesia mengalami
pertumbuhan sebesar 8.9% di tahun
2021 dan diproyeksikan akan tumbuh
2.6% pada tahun 2022 ini.³ Konsumsi Batubara Indonesia 2012-2021 

sumber: statista



Grafik sumber energi Indonesia Tahun 2021
Sumber: Southeast Asia Infrastructure

 

 4 C.M.Yasin dkk., “Implementation of Indonesia coal 
downstream policy in the trend of fossil energy transition”, IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science (2021), Hlm. 1
5 Michael Jakob, dkk., “The Future of Coal in a Carbon-constrained climate”, Nature Climate Change Vol. 10
(2020), hlm. 1
6 “Mayoritas Bauran Energi Primer Indonesia dari Batu Bara”, 
https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/mayoritas-bauran-energi-primer-indonesia-dari-batu-bara, diakses
2 November 2022

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri
masih tinggi. Indonesia memiliki sumber daya batubara yang relatif melimpah, dan dari segi
distribusi kualitas batubara didominasi oleh batubara kalori sedang (59%) dan kalori batubara
rendah (31%).⁴ Indonesia menjadikan batu bara sebagai sumber yang sangat penting dan terjangkau
untuk memenuhi kebutuhan energi, dan bahkan sebagian besar ditetapkan sebagai komoditas
ekspor. 

Sayangnya, batubara merupakan salah satu sumber energi yang paling kotor, bertanggung jawab
atas 40% emisi CO2 dari penggunaan energi.⁵  CO2 sendiri merupakan salah satu dari gas rumah
kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Bauran energi batu bara di Indonesia juga
tidak berhenti menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pasokan batubara mendominasi
porsi hingga 54,7% pada tahun 2015 dan pada 2022, jumlah bauran energi batubara di Indonesia
meningkat hingga 68,7%.⁶

2



7 Kementrian Energi dan SDM RI, “Pemerintah mendorong Transisi Energi Melalui Energi Baru 
Terbarukan dan Efisiensi Energi”, https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-
ketenagalistrikan/pemerintah-mendorong-transisi-energi-melalui-energi-baru-terbarukan-dan-efisiensi- energi,
diakses 1 November 2022
8 Eko Bagus Sholihin, Menelisik Ancaman Transisi Energi di Indonesia, 
https://www.mongabay.co.id/2022/04/08/menelisik-ancaman-transisi-energi-di-indonesia/, diakses 2 November
2022
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Terkesan bertentangan dengan angka-angka sebelumnya, Indonesia mengambil sikap
yang cukup tegas di mata dunia terkait komitmennya dalam menanggulangi perubahan
iklim. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target penurunan emisi yaitu
penurunan emisi sebesar 31.89% dengan usaha nasional dan 43.20% dengan bantuan
internasional pada Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu
manifestasi upaya tersebut dapat dilihat melalui target Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Indonesia, dimana ditargetkan bahwa EBT dapat naik ke angka 23% dalam bauran energi
nasional pada tahun 2025.⁷

Namun, perlu diperhatikan bahwa transisi energi menuju EBT bukanlah tanpa rintangan
dan kekurangan. Dikutip dari Mongabay Indonesia, Presiden Jokowi dalam S20 High Level
Policy Webinar on Just Energy Transition tahun 2022 mengatakan bahwa transisi energi
memiliki tiga tantangan utama yaitu akses energi bersih, pendanaan yang tinggi, serta
kapasitas penelitian dan teknologi. Selain itu, transisi energi menimbulkan tantangan lain
yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial seperti degradasi lingkungan dan
kesenjangan sosial.⁸

Permasalahan terkait transisi menuju energi bersih terbarukan, peran negara untuk
memenuhi komitmen NDCnya, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang
adil terhadap energi untuk memenuhi kebutuhannya menjadi masalah yang menonjol di
Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan konsep Demokrasi Energi dapat menjadi solusi
untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan energi. Bagian selanjutnya dari Policy Brief
ini akan membahas singkat mengenai konsep Demokrasi Energi serta prinsip-prinsip di
dalamnya.



DEMOKRASI ENERGI: DEFINISI, PRINSIP, DAN
URGENSINYA DI INDONESIA

 

Apabila didefinisikan, demokrasi merupakan suatu metode pengambilan keputusan dimana
semua partisipan memiliki kedudukan yang setara dalam tahap esensial pengambilan
keputusan tersebut.⁹  Dalam konteks demokrasi energi, tujuan yang dimaksud bukanlah
mencari sumber energi yang bersifat paling demokratis, namun memastikan bahwa
pengambilan keputusan terkait energi dapat dilakukan secara se-demokratis mungkin.¹⁰
Konsep demokrasi energi bertujuan menghargai otonomi masyarakat lokal atas sumber
daya dan pengelolaan energi, pengambilan keputusan yang demokratis, menolak berbagai
bentuk ketidakadilan lingkungan, dan mempromosikan transisi energi yang adil.

Demokrasi energi memiliki prinsip-prinsip untuk menjamin pengelolaan energi secara
berkeadilan. Demokrasi energi memiliki lima prinsip penting yang harus diperhatikan,
yaitu:

8 Ibid.
9 “Principles of Energy Democracy”, https://energy-democracy.net/principals/, diakses 2 November 2022 
10 Christiano sebagaimana dikutip dalam Routledge Handbook of Energy Democracy, (New York: 
Routledge, 2021), Hlm. 4
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Akses universal dan keadilan sosial. Setiap orang harus dijamin mendapatkan energi yang
cukup dan terjangkau. Sistem energi harus memikirkan dan memprioritaskan kebutuhan
masyarakat yang rentan seperti perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin, dan
kelompok terpinggirkan lainnya. 
Energi lokal, terbarukan, dan berkelanjutan. Transisi energi diharapkan dapat mengubah
bauran energi dari yang didominasi fossil fuels menjadi energi baru yang terbarukan dan
berkelanjutan. Tak hanya itu, namun sistem energi yang diadakan secara lokal dapat
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan berkembang.
Kepemilikan publik dan sosial. Bisnis energi didominasi oleh kepemilikan perusahaan-
perusahaan besar yang berhaluan untuk menciptakan keuntungan setinggi-tingginya.
Kepemilikan publik melalui kerjasama antara negara dan masyarakatnya ada untuk
menyeimbangkan kondisi tersebut, dimana segala hal terkait produksi energi harus
disosialisasikan dan demokratisasi agar masyarakat dapat menikmati hasilnya dalam
kapasitas yang penuh.
Pembayaran upah yang adil dan penciptaan lapangan pekerjaan yang hijau. Transisi
menuju energi terbarukan juga harus memperhatikan aspek sosial seperti ketersediaan
lapangan kerja dan penyediaan lapangan kerja bagi eks-pekerja sektor energi kotor, terutama
dalam hal re-skilling untuk masuk dalam sektor energi bersih.
Kontrol demokratis dan partisipatif oleh masyarakat. Mekanisme produksi energi perlu
disosialisasikan, melibatkan rakyat, dan didemokrasikan sehingga masyarakat luas dapat
mengakses energi baru dengan lebih mudah dan memiliki partisipasi lebih besar dalam
kebijakan energi.¹¹

1.

2.

3.

4.

5.

11 Ibid, Hlm. 5
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Mengingat bahwa Indonesia akan menjalankan transisi energi melalui skema ETM (Energy
Transition Mechanism), konsep demokrasi energi menjadi sangat penting.¹² Sebab, rencana
seperti skema Clean Energy Facility (CEF) yang berencana untuk membangun dan
menaikkan investasi terhadap produksi energi baru terbarukan serta skema Carbon
Reduction Facility (CRF) yang akan mempensiunkan beberapa PLTU batubara di Indonesia
tentu akan memiliki dampak lingkungan dan sosial. Selain perencanaan-perencanaan
tersebut, secara status quo, terdapat beberapa permasalahan dalam produksi energi
Indonesia yang juga harus ditanggulangi. Konsep demokrasi energi diharapkan dapat
memberikan partisipasi bagi masyarakat, karena mereka yang paling merasakan dampak
maupun manfaat dari regulasi energi di Indonesia.

12 Salinatri, “Indonesia Launched Energy Transition Mechanism Country Platform”, 
https://www.g20.org/indonesia-launched-energy-transition-mechanism-country-platform/, diakses 2
November 2022
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BERBAGAI PERMASALAHAN DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI ENERGI

 

1.Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
 

Salah satu aspek yang paling mendasar dari konsep demokrasi energi adalah
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tahap yang esensial. Hal ini
sejalan dengan prinsip kontrol demokratis dan partisipatif oleh masyarakat.
Sayangnya, aspek ini masih memiliki berbagai kekurangan di Indonesia.

 

Proyek kolaborasi antara PLN dan swasta untuk mempercepat transisi energi yang sangat
strategis terdapat di Danau Poso. Saat ini, terbangun PLTA Poso dengan kapasitas total
515 mega watt yang merupakan pembangkit EBT terbesar di Indonesia Timur. Akan
tetapi, mega proyek PLTA Poso ini menimbulkan rentetan masalah di sekitar Danau Poso
yang sampai saat ini masih belum selesai. Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi
sebelum penandatanganan MoU pembangunan di wilayah Danau Poso. Oleh karena itu,
masyarakat menyayangkan bahwa ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat tidak
diikuti dengan langkah strategis dari pemerintah setempat maupun dari perusahaan
untuk mengantisipasi masalah tersebut.¹³

 13 Hasil dari wawancara tim AEER dengan masyarakat setempat
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Perancangan energi di Indonesia memiliki beberapa bentuk dengan lingkup yang berbeda-beda,
seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum
Energi Daerah (RUEN dan RUED), atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (). Semuanya
memiliki partisipasi pengawasan dan partisipasi publik dalam taraf yang berbeda- beda.
Contohnya, untuk KEN, cara bagi publik untuk berpartisipasi tidak dijelaskan secara khusus.
Namun, KEN merupakan rancangan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP No. 79 Tahun 2014
tentang Kebijakan Energi Nasional).¹⁴ Oleh sebab itu, kita dapat merujuk kepada Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut,
partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96, dimana tertulis bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.¹⁵ Masyarakat yang
dimaksud disini merupakan mereka yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan
perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan akses terhadap
rancangan perundang-undangan ke masyarakat.

 

Untuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), mekanisme pengawasan publik dapat mengacu
pada Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum
Energi. Dalam Perpres tersebut, partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu oleh masyarakat
yang memiliki kompetensi di bidang energi dan masyarakat umum.¹⁶ Kompetensi yang dimaksud
merupakan masyarakat yang tergabung dalam asosiasi di bidang energi, perguruan tinggi,
ataupun kompetensi lainnya. Masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan RUEN atau
RUED melalui bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis. Peran ini
dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak rencana penyusunan RUEN atau RUED
diumumkan melalui laman website kementerian.¹⁷ Selain itu, untuk RUED, masyarakat juga
dilibatkan dalam uji publik RUED yang dilakukan pada saat dokumen dan naskah akademik RUED
telah selesai sebelum disahkan menjadi rancangan Perda. 

 

14 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Lembaran 
Negara No. 300 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5609
15 Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Lembaran Negara 2011 No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234 , Pasal 96
16 Indonesia, Peraturan Presiden No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 
Energi Nasional, Pasal 6 ayat 2
17 Ibid., Pasal 20
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Dari hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat memang diberikan ruang untuk ikut
berpartisipasi. Namun, apakah ruang partisipasi yang ada telah dilaksanakan dengan efektif?
Serta, apakah ruang-ruang tersebut cukup untuk memastikan kontrol demokratis dan
partisipatoris dari masyarakat? Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat dapat
berkontribusi setelah RUEN atau RUED ditetapkan. Selain itu, untuk dokumen lain seperti ,
belum terdapat mekanisme partisipasi masyarakat dalam hal tersebut. Masyarakat dapat
berpartisipasi di skala proyek melalui AMDAL. Namun, peran masyarakat dalam AMDAL pun
telah melemah sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.

 

Terdapat empat tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu Inform atau pemberian informasi, Consult
atau konsultasi, Involve atau melibatkan masyarakat dari awal hingga akhir pengambilan
keputusan, serta Collaborate atau berkolaborasi dan membuat keputusan dengan konsensus
bersama masyarakat.¹⁸ Idealnya, untuk mencapai demokrasi energi, partisipasi masyarakat tidak
hanya dalam taraf inform atau consult, namun juga melalui involvement dan collaboration. Dapat
dilihat bahwa ruang bagi partisipasi masyarakat di Indonesia masih sangat jauh dari tahap
kolaborasi.

 

2.Temuan Permasalahan Sosial-Ekonomi: Ketidakadilan Energi, Lahan, dan Pekerja
 

Ketidakadilan Distribusi
Menurut data statistik ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, secara
nasional, rasio elektrifikasi listrik di Indonesia telah mencapai 99,20%.¹⁹ NTT menjadi daerah
dengan rasio elektrifikasi terendah, sebesar 87,62%. Meskipun secara statistik angka-angka
tersebut terlihat “cukup baik”, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa wilayah
di Indonesia yang belum teraliri listrik oleh PLN. Perlu diingat bahwa suatu hal yang masih perlu
diperbaiki di Indonesia adalah akses universal dan keadilan sosial, yang merupakan salah satu
prinsip demokrasi energi.

18 “Public Participation Guide: Selecting the Right Level of Public Participation”, 
https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-selecting-right-level-public- participation ,
Diakses 2 November 2022
19 Kementerian ESDM, Statistik Ketenagalistrikan 2020, hlm. V
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Peta Elektrifikasi Indonesia
Sum

ber: Statistik Kelistrikan Indonesia, M
enteri ESDM

 2020
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Sebaran Pembangkit Listrik Berdasarkan Pulau 
Sumber: databoks

Contohnya, di desa Luan, Kalimantan Timur, mereka harus menggunakan bahan bakar
untuk generator listrik, dan ironisnya, wilayah ini berlokasi sangat dekat dengan PLTU.
Selain permasalahan akses listrik, juga terdapat permasalahan akses listrik yang murah
bagi warga kurang mampu. Subsidi listrik dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif: 56.51
Triliun Rupiah pada tahun 2018, 52.67 T pada tahun 2019, 54.49 T pada tahun 2020, dan
53.59 T pada tahun 2021.²⁰

 

Pemadaman listrik juga merupakan hal yang biasa terjadi di Kalimantan Timur, seperti di
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa desa di Kecamatan
Kaubun, Sandaran, dan Karangan juga belum teraliri listrik. Masyarakat lokal harus
membeli genset diesel dan panel surya pribadi. Listrik menjadi hanya dapat dinikmati
masyarakat yang mampu. Ironisnya, berdasarkan data Laporan perekonomian tahun
2021, Kalimantan Timur adalah daerah penghasil batu bara terbesar di level nasional
dengan kontribusi sebanyak 40,10% dari total sumber batu bara yang ada di Indonesia.
Hal ini sangat mengkhawatirkan jika masyarakat setempat tidak mendapatkan akses yang
baik terhadap energi.

1 1

20 “Trend Subsidi Energi”, https://transisienergi.id/data_input/trend-subsidi-energi-bbm-lpg-listrik/, diakses 28
November 2022

https://transisienergi.id/data_input/trend-subsidi-energi-bbm-lpg-listrik/


Ketidakadilan Lahan
Pertambangan batubara dan pengelolaan energi sering menyebabkan konflik di tingkat
masyarakat lokal karena kegiatan operasionalnya membutuhkan area yang luas. Pembukaan
serta perluasan area tersebut membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian dan juga
tempat tinggal. Proses penggusuran dan alih fungsi lahan menimbulkan ketidaknyamanan
masyarakat akibat konflik horizontal dan vertikal serta mengancam kebebasan untuk
menjalani kehidupan seperti semestinya. 

 

Akibatnya, hal ini mengganggu masyarakat sehingga menimbulkan ketidakamanan karena
adanya masalah sosial dan lingkungan. Sederhananya, investor menjadi lebih kaya karena
industri pertambangan, sedangkan masyarakat lokal dimiskinkan dengan merebut akses
hidup karena perampasan tanah adat dan degradasi lingkungan. Masyarakat lokal yang
memiliki nilai luhur dari adat istiadat juga terancam oleh kegiatan pembukaan lahan ini.

 

Tergerusnya lahan adat akibat tambang batubara berdampak pada terancamnya upacara
dan ritual adat masyarakat Dayak di Kalimantan, seperti upacara Uman Undat di Dayak
Kenyah sebagai bentuk syukur pasca panen. Jika lahan yang dikelola masyarakat adat
semakin habis, maka upacara adat yang bergantung pada lahan tidak bisa lagi
dilaksanakan. Ketidakadilan sosial menyangkut masyarakat adat dalam pengelolaan energi
juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Danau Poso Sulawesi Tengah. Masyarakat adat
setempat mengatakan proyek PLTA Danau Poso menimbulkan masalah serius bagi warga di
sekeliling Danau Poso. Masyarakat Pamona tidak bisa lagi melakukan beberapa upacara
adat yang menyangkut hasil panen karena sebagian besar tanah adat tergenang air danau
akibat PLTA.

 

Permasalahan Ekonomi Masyarakat
Menurut laporan Indonesia Energy Transition Outlook, Indonesia masih belum siap dalam hal
sumber daya manusia terkait pembangunan fasilitas energi terbarukan.²¹ 

21  IESR, “Indonesia Energy Transition Outlook: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: Aiming for
Net-Zero Emissions by 2050”,(December 2021), Hlm. 103
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Meskipun Indonesia menyatakan bahwa transisi energi seharusnya memiliki sifat yang
berkeadilan, namun belum ada strategi konkret baik itu untuk menciptakan sumber daya yang
kompeten ataupun untuk memastikan bahwa pekerja di sektor energi kotor sebelumnya tidak
kehilangan pekerjaan. Kesejahteraan para pekerja harus ditempatkan di tengah isu transisi
energi karena berdampak pada pasar tenaga kerja, ekonomi, dan mata pencarian masyarakat
lokal. Pada mekanisme transisi energi fosil ke energi terbarukan, akan banyak pekerja yang
terdampak hilangnya pekerjaan karena penutupan tambang di wilayah yang bergantung pada
batu bara.²² Untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi yang negatif dari penghentian
penggunaan batu bara, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan transisi yang adil
bagi masyarakat dan para pekerja di sektor energi fosil sebelumnya, dalam memenuhi prinsip
pembayaran upah yang adil dan penciptaan lapangan pekerjaan yang hijau.

 

Keberadaan pengoperasian energi fosil turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan
ekonomi masyarakat. Di Kelurahan Bontang Lestari Kalimantan timur, rumput laut menjadi
salah satu komoditi unggulan yang menguntungkan bagi masyarakat. Akan tetapi selama tiga
tahun terakhir, lingkungan pesisir Bontang rusak akibat adanya kegiatan operasional PLTU,
sehingga menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat setempat. Sekitar 200 nelayan
rumput laut di Kelurahan Bontang, Kalimantan Timur terdampak dan banyak berganti
pekerjaan karena lokasi budidaya rumput laut yang semakin menyempit dan hilang karena
polusi yang disebabkan PLTU setempat. Hal tersebut dikarenakan menyebarnya debu batu
bara dari jalur kapal untuk muatan batu bara dan pembuangan limbah air panas ke laut.

 

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PLTU juga berdampak di Desa Celukan Bawang,
Bali. Sebelum PLTU Celukan Bawang beroperasi, masyarakat mendapatkan 300 ember ikan per
hari sepanjang tahun. Saat ini, ikan-ikan di pinggir pantai tak ada lagi akibat air laut bertambah
panas karena terdapat pembuangan limbah dari PLTU. 

22 M. Mutawallie, “Batubara dan Ekonomi Kaltim, Begini Satu Dekade Terakhir”, 
https://kalimantan.bisnis.com/read/20220906/408/1574655/batu-bara-dan-ekonomi-kaltim-begini-potret- satu-
dekade-terakhir, diakses 4 November 2022
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Selain itu, debu batubara di Celukan Bawang menyebabkan penurunan secara signifikan
produksi buah kelapa milik masyarakat lokal. Sebelum ada PLTU, kebun kelapa panen sekitar
6.000-8.000 butir tiap dua bulan sekali. Saat ini hanya tersisa 1.200 butir kelapa setiap
panen.²³

Selain masyarakat sekitar, para pekerja adalah pemangku kepentingan yang paling terdampak,
sekaligus paling rentan karena pengambilan keputusan di sektor energi yang berlangsung
secara sepihak. Lapangan pekerjaan di sektor energi fosil menimbulkan berbagai permasalahan
di kalangan pekerja di bidang energi dan masyarakat lokal.

Sekitar 32 orang dari masyarakat lokal yang bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara di
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dipecat sepihak tanpa pesangon karena menuntut
upah dan jam kerja yang adil. Masyarakat lokal merasakan adanya perbedaan upah diantara
tenaga kerja lokal dan luar daerah sehingga melakukan aksi mogok kerja. 

 

Ratusan pekerja PLTU Sumsel 1 Kabupaten Muara Enim yang tergabung dalam Serikat Buruh
Kerakyatan (SERBUK) Sumsel 1, nekat melakukan aksi mogok kerja massal. Dalam aksinya,
mereka mendesak perusahaan untuk memberikan hak-hak pekerja yang tak kunjung diberikan.
Upah pekerja masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), kondisi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang buruk, jam kerja yang panjang, serta tidak adanya kontrak pekerja
tetap menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi para pekerja di sana. Hal ini
menunjukkan bahwa Indonesia belum mempersiapkan SDM untuk fasilitas energi terbarukan
dan juga belum siap menangani pekerja yang sekarang ada dan memitigasi dampaknya dengan
perekonomian masyarakat setempat.

 

23 Artun, G. K., dkk,, An integrative approach for determination of air pollution and its health effects in a 
coal fired power plant area by passive sampling, Atmospheric Environment, 150 (2017), Hlm. 331-345.
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3.Permasalahan Lingkungan Hidup

Permintaan energi yang besar dari industri besar dan ketergantungan yang tinggi pada batubara
menyebabkan sektor energi menjadi penyumbang emisi utama setelah pertanian, kehutanan dan
penggunaan lahan lainnya. Pembakaran batu bara di Indonesia telah menyumbang 40% emisi
karbon dioksida di sektor energi pada tahun 2014. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat lebih
dari 800 juta ton pada tahun 2035.²⁴ Emisi GRK sektor energi pada Tahun 2019 sebesar 638.452
Gg CO2e. Kategori penyumbang emisi terbesar secara berturut-turut antara lain industri produsen
energi (43,83%), transportasi (24,64%), industri manufaktur dan konstruksi (21,46%), sektor
lainnya (4,13%). Di dalam kategori industri produsen energi, terdapat subkategori pembangkit
listrik sebagai penghasil emisi terbesar. Indonesia sendiri masuk ke dalam lima besar negara
penghasil batubara dunia dan negara kedua terbesar ekspor batubara dunia.²⁵ 

Dampak lingkungan akibat aktivitas energi dapat terlihat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai
daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Laporan Perekonomian
Provinsi Kalimantan Timur, cadangan maupun sumberdaya batubara yang dimiliki Kalimantan
timur terbesar di level nasional dengan kontribusi mencapai 40,10% terhadap total sumberdaya
batubara nasional dan 42,40% terhadap total cadangan batubara nasional. Tambang batu bara
yang terdapat di sektor hulu energi sudah menuai banyak masalah lingkungan bagi masyarakat
sekitar.²⁶

 

Pembakaran batubara untuk membangkitkan energi listrik menghasilkan polusi udara, air, dan
suara. Asap yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik berbasis batubara mencemari udara
sekitar dan menurunkan kualitas udara sehingga berpotensi merusak kesehatan masyarakat
setempat. Masyarakat yang terpapar dengan polusi batu bara ini dapat berisiko terkena
berbagai penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru.²⁷

 

24 Tharakan P, Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment, ADB Papers on Indonesia No. 9
(Asian Development Bank, 2015)
25 Gareth A. S. Edwards, Coal and climate change, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Hlm. 4
26 Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, Rethinking renewable energy targets and 
electricity sector reform in Indonesia: A private sector perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews,
101,Hlm. 231-247
27 Dewan Energi Nasional RI, :Energi Terbarukan Dan Kebijakan Energi Di Indonesia”, 
https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/1270-energi-terbarukan-dan-kebijakan-energi-di- indonesia.html,
Diakses 4 November 2022
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Industri ekstraktif seperti pertambangan batubara menyebabkan konsekuensi lingkungan
yang cukup signifikan. Pembukaan lahan untuk pertambangan berkontribusi terhadap
laju deforestasi. Lubang bekas tambang merupakan salah satu contoh lahan yang kritis
karena lapisan tanah yang subur di sisa areal tambang batu bara terkikis dan membuat
lahan sulit untuk diolah kembali. Hal tersebut berdampak pada kerusakan lahan seperti
ketidakmampuan lahan menyerap air secara sempurna yang berpotensi menimbulkan
banjir.²⁸ Pada tahun 2022 ini saja, terdapat beberapa wilayah yang mengalami banjir dan
longsor karena penambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Pilihan lain reklamasi lahan bekas
lubang tambang adalah dengan menjadikannya tempat budidaya ikan. Akan tetapi,
konsentrasi tinggi logam berat yang tertinggal di lubang tambang dapat berdampak pada
kualitas ikan yang dihasilkan. 

Bencana hidrometeorologi mulai dari banjir hingga naiknya permukaan air laut semakin
meningkat, seiring dengan pemanasan global akibat penggunaan energi fosil batubara.
Biaya besar dalam penanggulangan dampak lingkungan dan korban jiwa yang disebabkan
penggunaan energi fosil telah terjadi. Keuntungan investasi batubara tidak sebanding
dengan dampak kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Kerusakan-kerusakan yang
diakibatkan produksi energi listrik berbasis batubara menandakan perlunya ada 
 mekanisme alternatif dalam menyediakan energi bersih yang bisa diakses oleh semua
lapisan masyarakat. 

 

Dalam dokumen  2021-2030, risiko terhadap lingkungan dijabarkan dalam dua aspek, yaitu
“tuntutan masyarakat terhadap keberadaan instalasi karena persepsi mengenai pengaruh
listrik terhadap kesehatan”, dan “adanya limbah, polusi, dan kebisingan, yang secara
potensial menimbulkan risiko lain, seperti tuntutan hukum oleh masyarakat”.²⁹ Risiko
lingkungan ini juga termasuk dalam profil risiko dampak tinggi.  

28 J. Langer, “Review of renewable energy potentials in Indonesia and their contribution to a 100% 
renewable electricity system”. Energies, 14 (2021), Hlm. 7033.
29 PT PLN, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN 2021-2030 (), Hlm. D-6
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Dalam dokumen yang sama, mitigasi terhadap risiko lingkungan dijelaskan akan dilakukan
dengan cara “melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk mengurangi tuntutan
masyarakat…karena persepsi atau pemahaman mereka mengenai pengaruh instalasi terhadap
kesehatan manusia.” Cara lain yang tertera dalam  adalah dengan “..meningkatkan
pengelolaan keamanan, kesehatan kerja, keselamatan, dan lingkungan”, serta “menerapkan
sistem manajemen lingkungan yang baik…supaya perusahaan terhindar dari masalah limbah,
polusi, dan kebisingan”.³⁰

Dibandingkan dengan mitigasi risiko lainnya seperti risiko eksekusi proyek atau risiko bencana,
mitigasi risiko lingkungan dalam  sangat tidak mendetail. Selain itu, mitigasi risiko lingkungan
dalam dokumen  terkesan hanya dibuat untuk mencegah tuntutan masyarakat ataupun
menghilangkan persepsi tertentu dari masyarakat untuk melindungi perusahaan, bukannya
untuk melindungi lingkungan hidup. 

Permasalahan terkait lahan dan ancaman lingkungan juga diperkeruh dengan perubahan UU
Cipta Kerja (CK) terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU
CK yang memang dibuat untuk mendorong investasi memiliki dampak yang berpotensi buruk
terhadap lingkungan. Misalnya, perubahan Pasal 26 dalam UU PPLH tentang AMDAL
mempersempit partisipasi masyarakat, karena dianggap keterlibatan masyarakat dapat
menjadi faktor penghambat investasi.³¹ Selain itu, penghapusan “izin lingkungan” menjadi
“persetujuan lingkungan” yang merupakan pelemahan prinsip strict liability atau tanggung
jawab mutlak dan berbagai perubahan lainnya menunjukkan keberpihakan negara pada
investasi–bukan pada lingkungan dan masyarakat.³²

 

30 PT PLN, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN 2021-2030 (), Hlm. D-6
31 Rofiq Hidayat, “Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU 
PPLH”, https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak- lebih-
baik-dibanding-uu-pplh-lt5f981318c8f7d?page=1, Diakses 4 November 2022
32 Ady Thea, “RUU Cipta Kerja Dinilai Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup”, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-cipta-kerja-dinilai-lemahkan-perlindungan-lingkungan-hidup-
lt5e4b949650958/?page=2, diakses 4 November 2022
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Solusi untuk mengatasi energi kotor adalah melakukan transisi ke energi bersih yang lebih
berkelanjutan. Indonesia memiliki komitmen kepada dunia untuk ikut serta dalam
pengurangan emisi di sektor energi sebesar 314 juta ton karbon dioksida di tahun 2030.³³
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional mencatat, target bauran Energi Baru dan
Terbarukan di tahun 2025 paling sedikit mencapai 23%. Dalam penyusunan KEN, RUEN,
dan RUPTL, pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi
fosil dibandingkan energi terbarukan.

Minimnya investasi yang serius di sektor energi terbarukan menjadi tantangan untuk
memenuhi permintaan energi yang terus meningkat.³⁴ Hal tersebut juga akan membuat
pangsa energi terbarukan tidak mungkin tumbuh pesat dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Untuk menuju target 23 persen energi baru terbarukan di tahun 2025, seharusnya capaian
energi baru terbarukan per tahun itu adalah 0,9 persen. Namun, faktanya energi baru
terbarukan di Indonesia hanya meningkat 0,55 persen per tahun.³⁵ Pelaksanaan sebagian
besar Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia berjalan lebih lambat dari yang
direncanakan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal ini dikarenakan
penerapan kebijakan EBT masih belum optimal, mencakup pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).³⁶

Implementasi pajak karbon atau carbon tax serta berbagai instrumen ekonomi lainnya
juga dapat menjadi penggerak di bidang energi. Sayangnya, meskipun pengaturannya
sudah dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, namun penerapannya belum terlaksana. 

 

33 IESR, “Indonesia Energy Transition Outlook: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: 
Aiming for Net-Zero Emissions by 2050”,(December 2021), Hlm. 103
34 Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, Rethinking renewable energy targets and electricity sector
reform in Indonesia: A private sector perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 101,Hlm. 231-247
35  Dewan Energi Nasional RI, :Energi Terbarukan Dan Kebijakan Energi Di Indonesia”,
https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/1270-energi-terbarukan-dan-kebijakan-energi-di-indonesia.html,
Diakses 4 November 2022
36 J. Langer, “Review of renewable energy potentials in Indonesia and their contribution to a 100% renewable
electricity system”. Energies, 14 (2021), Hlm. 7033.
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Instrumen ekonomi seperti pajak karbon dapat membantu menekan angka emisi dan
reformasi sektor energi yang berfokus pada energi terbarukan di tingkat lokal, bersamaan
dengan riset dan pengembangan teknologi yang mumpuni menjadi solusi untuk
mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sistem energi terbarukan
yang berbasis lokal juga akan mempermudah distribusi energi kepada masyarakat
setempat. Energi terbarukan baiknya bersumber dari energi lokal karena setiap daerah
memiliki potensi energi terbarukan yang beragam, seperti energi surya, bayu, dan air. 
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REKOMENDASI

Sebagai upaya implementasi transisi energi yang lebih berkeadilan pada aspek lingkungan,
sosial, dan ekonomi masyarakat, pemangku kepentingan energi harus bertindak secara
nyata dengan mempertimbangkan poin-poin berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat secara kolaboratif dalam
pengambilan keputusan terkait energi. 

20

Meskipun sudah terdapat mekanisme partisipasi masyarakat dalam dokumen-dokumen
seperti KEN dan RUEN-RUED, serta adanya AMDAL dalam Undang-Undang, namun
bentuk partisipasi tersebut masih sangat minim. Secara faktual, seringkali masyarakat
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan meskipun Undang-Undang telah
memberikan ruang untuk hal tersebut. Terlebih lagi, ruang partisipasi masyarakat setelah
dokumen-dokumen terkait energi ditetapkan juga masih sangat minim. Dalam , ruang
partisipasi bagi masyarakat lebih sempit lagi. Atas hal-hal tersebut, Dewan Energi
Nasional diharapkan dapat memberi ruang partisipasi yang jelas untuk masyarakat. Untuk
mencapai demokrasi energi yang sesungguhnya, seharusnya masyarakat ikut terlibat
dan berkontribusi bersama dalam bentuk kolaborasi, bukan hanya sosialisasi satu
arah terkait suatu kebijakan.



2. Memaksimalkan potensi energi terbarukan yang tersedia, terutama
di daerah yang masih mengalami ketidakadilan akses energi. 

3. Mendorong transisi energi yang berkeadilan secara lingkungan, sosial, dan
ekonomi. 

 

21

Transisi menuju energi bersih terbarukan akan berdampak pada kondisi lingkungan,
sosial, dan perekonomian masyarakat setempat. Penegakan hukum di bidang
lingkungan tentu harus diperkuat dan juga dibutuhkan kajian yang komprehensif untuk
memitigasi dan menanggulangi prediksi masalah-masalah yang akan muncul di kemudian
hari. Penggunaan standar internasional dalam praktek lingkungan, terutama
pertambangan, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan
dan keamanan masyarakat. Selain itu, dari segi sosial dan ekonomi, masyarakat perlu
diberdayakan melalui pelatihan dan penyediaan lapangan kerja dari sektor energi
fosil ke sektor energi terbarukan. 

Mengingat fakta bahwa akses energi di Indonesia belum merata dan berkeadilan, perlu
upaya untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia–
terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan akses energi. Optimalisasi potensi ini
juga sebaiknya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan perawatan
pembangkit listrik energi terbarukan dengan menggunakan dana daerah yang
tersedia, sehingga muncul rasa kepemilikan yang tinggi dan membuka lapangan kerja
baru bagi masyarakat setempat, sesuai dengan prinsip demokrasi energi.



4. Pendekatan yang harus dilakukan terhadap permasalahan krisis iklim
adalah pendekatan secara jangka panjang yang menyeluruh.
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Apabila transisi energi terbarukan ingin dicanangkan, maka pendekatan yang menyeluruh
dibutuhkan: dari segi insentif ekonomi melalui carbon taxing atau intensif lainnya,
dari segi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat, sampai ke sistem
pendidikan yang seharusnya mulai mengajarkan pentingnya energi baru terbarukan.
Transisi menuju energi terbarukan seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan
ekonomi ataupun ketersediaan energi, namun juga mempertimbangkan dampaknya
terhadap lingkungan dan kehidupan bermasyarakat.
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PETISI
PERCEPATAN TARGET ENERGI BERSIH MEMERLUKAN DEMOKRASI ENERGI

Sumber energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil batu bara dan masih terus
meningkat. Bauran energi batu bara di Indonesia berjumlah 68,7% pada 2022, naik dari 54,7%
pada tahun 2015. Sementara itu, bauran energi terbarukan di Indonesia masih berjumlah 12,8%
pada 2022, turun dari 13% pada 2015.
Padahal, transisi energi fosil ke energi terbarukan adalah salah satu isu prioritas oleh
pemerintah dalam Presidensi G20 Indonesia untuk mengurangi emisi karbon demi memitigasi
perubahan iklim.

Demokrasi energi adalah konsep gerakan sosial yang mengadvokasikan transisi energi terbarukan
dengan menolak agenda energi yang didominasi bahan bakar fosil dan mengklaim kembali akses
energi secara demokratis. Konsep demokrasi energi bertujuan menghargai otonomi masyarakat
lokal atas sumber daya dan pengelolaan energi, pengambilan keputusan yang demokratis, menolak
berbagai bentuk ketidakadilan lingkungan, dan mempromosikan transisi energi yang adil.
Mengapa demokrasi energi? Karena faktanya, pengelolaan energi di Indonesia masih tidak
demokratis. Energi masih tidak terdistribusi secara merata dan pengelolaan energi yang sekarang
justru merugikan masyarakat lokal secara sepihak. Selain itu, demokrasi energi mendorong
penggunaan energi hijau yang berkelanjutan.

Pemadaman listrik merupakan hal yang biasa terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah
satunya seperti di Kalimantan Timur. Beberapa desa di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten
Kutai Kartanegara belum teraliri listrik. Masyarakat lokal harus membeli genset diesel dan panel
surya pribadi. Listrik menjadi hanya dapat dinikmati masyarakat yang mampu. Ironisnya,
berdasarkan data Laporan perekonomian tahun 2021, Kalimantan Timur adalah daerah penghasil
batu bara terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebanyak 40,10% dari total sumber batubara di
Indonesia.

Sekitar 200 nelayan rumput laut di Kelurahan Bontang Lestari, Kalimantan Timur terdampak dan
banyak berganti pekerjaan karena lokasi budidaya rumput laut yang semakin menyempit dan
hilang karena polusi yang disebabkan kerusakan lingkungan dari PLTU batu bara setempat, yaitu
menyebarnya debu batu bara dari jalur kapal untuk muatan batu bara dan pembuangan limbah air
panas ke laut.
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Memberi ruang lebih partisipasi publik dalam perencanaan energi, diantaranya dalam proses
perubahan Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Melakukan transisi energi berkeadilan dengan cara yang lebih demokratis dan transparan.
Mendorong transisi energi dengan memberi ruang pelatihan, penyediaan lapangan kerja di
sektor energi hijau.
Menyesuaikan roadmap transisi energi dengan kebijakan yang holistik dan implementasinya
harus lebih ambisius.

Pelatihan, penyediaan lapangan kerja di sektor energi hijau diperlukan sebagai peralihan dari
batubara mengalami penyimpangan dari jalur transisi berkeadilan. Karena itu, penting melibatkan
partisipasi publik dalam perencanaan sistem energi. 

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor energi sangat
terbatas. Padahal, untuk memastikan agar kebutuhan masyarakat diprioritaskan dan tidak mudah
tergerus oleh kepentingan segelintir pihak tertentu, masyarakat dan para pekerja harus
diberdayakan untuk memiliki partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan energi.

Penyediaan energi Indonesia kian dikuasai oleh pembangkit swasta yang memiliki
kepentingan dengan industri batubara. Hal ini membuat transisi berkeadilan menghadap target
puncak emisi tahun 2030 tidak berjalan dengan baik karena hilangnya pembatasan produksi
batubara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai konsep, demokrasi energi memiliki lima prinsip, yaitu: 1) Akses universal dan keadilan
Sosial, 2) Energi lokal, terbarukan, dan berkelanjutan, 3) Kepemilikan publik dan sosial 4)
Pembayaran upah yang adil dan penciptaan pekerjaan yang hijau, 5) Kontrol demokratis dan
partisipatif oleh masyarakat. 

Demokrasi energi penting untuk dibicarakan di Indonesia karena transisi energi bukan hanya
berfokus pada subtitusi energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga memperhatikan aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara lebih berkeadilan.
Karenanya kami mendesak pemerintah agar:
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