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Dasar Permodelan Perencanaan Energi
ME 509 / 3 SKS
Mata Kuliah Dasar dan Perencanaan Energi menerangkan tentang Penggambaran energy diantara sumber energy fosil dan Energi Baru Terbarukan
(EBT) baik ditinjau sosialisasi EBT, kebutuhan energy saat sekarang hingga masa depan dengan konversi energy fosil menjadi EBT, pengaruh
sekarang dan masa depan dari penggunaan energy fosil atau EBT terhadap kondisi lingkungan, iklim, kesehatan serta ketersediaan sumber energy,
kebijakan dukungan pemerintah untuk memudahkan penggunaan EBT yang diwujudkan dengan kemunculan RUEN, RUED serta undang-undang
tentang kebijakan energy baik untuk tingkat nasional dan daerah (propinsi) serta penggunaan perangkat Lunak (software) untuk Perencanaan Energi.
Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisi tentang pentingnya konversi energy fosil menjadi EBT khususnya dimasa yang akan datang jika
ditinjau dari berbagai tinjauan seperti kondisi lingkungan, iklim, kesehatan serta ketersediaan sumber energy yang perlu didukung oleh semua fihak
terutama oleh fihak pemerintah pusat melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang, RUEN dan RUED serta dibutuhkannya perangkat Lunak
(software) untuk Perencanaan Energi.

2
Kompetensi dasar (KD)
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang gambaran energy yang
digunakan oleh Indonesia saat ini yang
didominasi oleh migas, batubara serta PLTA
serta sebagian PLTU.
 Menjelaskan tentang gambaran potensi-potensi
energy yang masih belum banyak dimanfaatkan
secara optimal seperti energy surya, angin,
biomass, biofuel serta panas bumi,
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan untuk jangka panjang diperlukan
energy pengganti dari energy minyak bumi dan
batu bara (energy fosil) yang pulahan tahun
kedepan diprediksi akan semakin berkurang

3
Pokok bahasan
Introduction:
Energy Outlook
Indonesia






Topic Selection:
Renewable Energy
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Sub pokok bahasan
GBPP dan SAP
Dominasi migas, batubara serta
PLTA serta sebagian PLTU
sebagai sumber energy di
Indonesia saat ini.
Potensi sumber energy-energi
yang belum digunakan.
Energi pengganti dari energy
fosil
Perlunya
sosialisasi
dan
membiasakan penggunaan EBT
dari mulai sekarang.

5
Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi
100 menit

6
Soft skill*
4, 6, 11

7
Pustaka
[1] – [4]

(pertemuan ke 1)

Ceramah, diskusi
100 menit

4, 6, 11

[1] – [4]

hingga habis terpakai.
 Menjelaskan walau cost untuk renewable energy
untuk jangka pendek lebih besar dari cost untuk
energy miyak dan batubara, namun untuk jangka
panjang sangat bermanfaat supaya tidak ada
efek kejutan ketika sumber minyak dan batubara
akan
habis
digunakan
(membiasakan
penggunaan EBT).
3

4

5

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang kebutuhan energy di
masa yang akan datang ketika sumber energy
minyak dan batu bara yang menjadi tumpuan
utama sebagaian besar Negara-negara di
dunia mulai habis, sehingga dari mulai saat ini
perlu dirancang konversi energy ke Energi
baru dan terbarukan.
 Menjelaskan isu social yang dapat terjadi
dengan konversi energy dari energy minyak
dan batu bara menjadi sumber energy EBT,
yang mirip dengan isu social konversi munyak
tanah menjadi gas yang ternyata berjalan
dengan lancer.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Energy environtment health yang
merupakan pengembangan dari sebuah
system untuk mensupport planning system
energy masa depan yang berhubungan
dengan lingkungan, iklim dan kesehatan
karena EBT jauh lebih menjamin kebersihan
dibanding energy fosil dalam hal polusi
lingkungan, iklim dan kesehatan.
 Menjelaskan energy security (pengamanan
energy) untuk masa depan dengan
mengadakan konversi energy dari energy
minyak dan batu bara menjadi EBT.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Energi policy (kebijakan energy)

(pertemuan ke 2)

1. Introduction to
Energy,
2. Energy and Social
Issue



1. Energy
environtment,
health.
2. Energy security



1. Energy policy
2. Skenario Energy







Perhitungan kebutuhan energy
masa depan sebagai antisipasi
bila sumber energy fosil hampir
habis.
Iso social dengan kebijakan EBT
sebagai pengganti energy fosil
dimulai dari saat ini.

Ceramah, diskusi

EBT menjamin kebersihan
lingkungan, iklim dan kesehatan
disbanding energy fosil.
EBT jauh lebih menjamin
pengamanan energy disbanding
energy fosil

Ceramah, diskusi
100 menit

Kebijakan energy terhadap EBT
dengan berbagai kemudahan

Ceramah, diskusi

4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1] – [4]

100 menit
(pertemuan ke 3)

(pertemuan ke 4)

6

7

8
9

yaitu memberikan perhatian yang lebih baik
untuk EBT dari segi pembiayaan, kemudahan
perijinan serta pemberian insentif tambahan
karena nilai ekonomis untuk jangka pendek
dari EBT hampir tidak ada, namun sangat
bermanfaat sekali untuk jangka panjang (10 –
20 tahun kedepan)
 Menjelaskan scenario energy yang harus
dilalui ketika terjadi konversi energy dari
minyak dan batu bara beralaih ke EBT, yang
sudah
tentu
terdapat
penyesuaianpenyesuaian yang cukup berat dilakukan
mengingat besarnya biaya dan
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang akibat masa depan jika
energy minyak dan batu bara habis tanpa
memiliki energy alternative penggantinya.
 Menjelaskan tentang akibat polusi yang
ditimbulkan minyak dan batu bara sampai
menjelang habis dari bentuk energy fosil
tersebut.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan
tantangan-tantangan
yang
dihadapi saat ini untuk pengembangan EBT
 Menjelaskan kondisi masa depan ketika EBT
dapat mengisi kekosongan energy akibat
habisnya sumber energy minyak dan batu
bara.
 Menjelaskan kkondisi lingkungan alam masa
depan ketika sumber energy batu bara dan
minyak habis digantikan oleh EBT.
UTS
Mahasiswa dapat Menjelaskan Dasar-dasar
Perencanaan Energi Nasional (RUEN) dan Daerah
(RUED) yang meliputi
1. energi sebagai economic development drive.
2. membangun basis energi yang berbasis energi



Presentasi dan
diskusi tentang
Sumber energy
minyak dan batu bara



Presentasi dan
diskusi tentang
sumber energy baru
dan terbarukan




Dasar-dasar
Perencanaan Energi
Nasional dan Daerah:
Dasar hukum tentang
Energi








seperti kemudahan dalam segi
pembiayaan,
kemudahan
perijinan
serta
pemberian
insentif tambahan.
Skenario konversi energy dari
energy fosil ke EBT.

100 menit

Akibat masa depan jika selalu
menggantungkan pada energy
fosil.
Akibat polusi di masa depan jika
terus menggunakan energy fosil.

Ceramah, diskusi
100 menit

Tantangan pengembangan EBT.
Prosfek masa depan EBT bila
menggantikan energy fosil.
Kondisi lingkungan alam di masa
depan
jika
energy
fosil
digantikan oleh EBT.

Ceramah, diskusi

RUEN
RUED

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 8)

(pertemuan ke 5)

4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1] – [4]

(pertemuan ke 6)

100 menit
(pertemuan ke 7)

10

11

terbarukan harus diperkuat.
3. pembangunan infrastruktur energi
4. mendorong konservasi energy
5. penguasaan teknologi dibidang pembangunan
energi nasional.
Mahasiswa dapat Menjelaskan tentang UndangUndang tentang migas, tenaga listrikan, panas
bumi, ketenaganukliran, yaitu
 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi,
 UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenaga
listrikan.

UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran

UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Penerapan otonomi daerah
melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai
konsekuensi logis kepada kebijakan energi
nasional.
 Menjelaskan UU No. 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang mengatur penguasaan,
pemanfaatan dan pengembangan iptek dalam
kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan
bernegara akan mempunyai konsekuensi yang
signifikan
terhadap
pengembangan
pemanfaatan energi di masa mendatang.
 menjelaskan Penerapan UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan mempunyai pengaruh
yang cukup besar terhadap kebijakan energi
nasional.
 Menjelaskan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditujukan untuk
mengurangi dampak negatif kegiatan

Peraturan Energi
Nasional:
Perencanaan Energi
Nasional I

Undang-Undang tentang migas,
tenaga listrikan, panas bumi,
ketenaganukliran,

Ceramah, diskusi

Peraturan Energi
Nasional:
Perencanaan Energi
Nasional II

Menjelaskan berbagai UU yang
mengatur hubungan pemerintahan
pusat
dan
daerah
tentang
perimbangan keuangan, Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi,
Kehutanan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mempunyai
konsekuensi logis kepada kebijakan
energi nasional.

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 10)

4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1] – [4]

100 menit
(pertemuan ke 9)
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pembangunan, termasuk sector energi,
terhadap lingkungan dengan mensyaratkan
adanya dokumen AMDAL.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan rencana pelaksanaan Rencana
Umum Energi Propinsi (RUED-P) yang
bersifat lintas sektoral.
 Menjelaskan tahapan penyusunan RUED-P
dimulai dari penyusunan rancangan RUED-P
oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya
penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah tingkat
provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dengan
mengikutsertakan pemerintah, pemerintah
kabupaten /kota dan pemangku kepentingan.
 Menjelaskan rancangan RUED-P paling
sedikit harus memuat hal-hal seperti kondisi
energi saaat ini; penetapan visi, misi, tujuan
dan sasaran daerah berupa target yang akan
dicapai serta kebijakan dan strategi
pengelolaan energi dareah yang menjabarkan
kebijakan, kelembagaan, instrumen kebijakan
dan program pengembangan energi.
 Menjelaskan sistematika penyusunan RUED
yang meliputi
1. latar belakang dan aspek legal
penyusunan RUED-P, keterkaitan antara
KEN-RUEN-RUED-P.
2. Kondisi Energi Daerah Saat ini dan
Ekspektasi Masa Mendatang isu dan
permasalahan energi, kondisi energi
daerah saat ini dan di masa mendatang.
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi
Daerah menunjang visi,misi, tujuan dan
sasaran pengelolaan energi nasional.
4. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan
Daerah penjabaran dari kebijakan dan

Peraturan. Energi
Daerah:
Perencanaan Energi
Daerah I






Pelaksanaan RUED-P.
Tahapan penyusunan RUED-P.
Rancangan RUED-P memuat
kondisi energi; penetapan visi,
misi, tujuan dan sasaran daerah.
Sistematika penyusunan RUED.

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 11)

4, 6, 11

[1] – [4]
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strategi pengelolaan energi nasional
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan potensi energy bayu dan energy
laut per provinsi dan indikasi rencana
penyediaan kapasitas pembangkit listrik serta
peraturan daerah yang mendasarinya.
 Menjelaskan potensi minihidro, mikrohidro dan
tenaga surya per provinsi dan indikasi rencana
penyediaan kapasitas pembangkit listrik serta
peraturan daerah yang mendasarinya.
 Menjelaskan potensi bioenergi dan tenaga
surya per provinsi dan indikasi rencana
penyediaan kapasitas pembangkit listrik serta
peraturan daerah yang mendasarinya.
Mahasiswa dapat menjelaskan dan bisa
menjalankan perangkat Lunak (software) untuk
Perencanaan Energi yaitu program LEAP (Longrange Energy Alternatives Planning) yang meliputi
input variable seperti pendapatan (PDRB),
populasi, teknologi, hingga proyeksi permintaan.
Mahasiswa dapat menjelaskan dan bisa
menjalankan perangkat Lunak(software) untuk
Perencanaan Energi lainnya seperti
 Cities for Climate Protection Software
(CCP), Perangkat lunak ini dapat digunakan
untuk mengembangkan persediaan emisi gas
rumah kaca untuk kota-kota berdasarkan
penggunaan energi dan limbah. Selain itu juga
dapat digunakan untuk membantu menghitung
penghematan keuangan, pengurangan polutan
udara dan manfaat lain dari strategi
pengurangan emisi gas rumah kaca.
 XL COMPEED Excel berbasis biaya-manfaat
dan efektivitas biaya toolbox untuk pribadi dan
pengambil keputusan publik. Program ini
dirancang untuk melakukan berorientasi
eksternalitas techno-proyek energi ekonomi

Peraturan Energi
Daerah:
Perencanaan Energi
Daerah II

Potensi energy bayu dan energy
laut per provinsi.
Potensi minihidro, mikrohidro
dan tenaga surya per provinsi.
Potensi bioenergi dan tenaga
surya per provinsi

Ceramah, diskusi
100 menit

perangkat Lunak (software) untuk
Perencanaan Energi yaitu program
LEAP
(Long-range
Energy
Alternatives Planning)

Ceramah, diskusi

Cities for Climate Protection
Software (CCP),
XL COMPEED.
EnergyPLAN.

Ceramah, diskusi





Software dan Aplikasi:
Software LEAP.

Software dan Aplikasi:
Software lainnya
untuk perencanaan
energi .





4, 6, 11

[1] – [4]

4, 6, 11

[1], [5]

4, 6, 11

[1], [5]

(pertemuan ke 12)

100 menit
(pertemuan ke 13)

100 menit
(pertemuan ke 14)
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analisis.
EnergyPLAN adalah sebuah alat berbasis
Windows yang dibuat untuk membantu dalam
desain nasional atau regional tentang strategi
perencanaan
energi.
Program
ini
menggunakan
model
deterministic
masukan/keluaran. Secara umum, inputnya
berupa data sumber energy terbarukan,
kapasitas stasiun energi, biaya dan sejumlah
pilihan yang berbeda menekankan pada
strategi peraturan impor/ekspor dan kelebihan
produksi listrik. Hasil/keluaran yang dihasilkan
berupa keseimbangan energi dan hasil
produksi tahunan, konsumsi bahan bakar,
impor/ekspor listrik, dan biaya total termasuk
pendapatan dari pertukaran listrik.
UAS



Pustaka:
1. DESDM (2004) Kebijakan Energi Nasional 2003-2020, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. DESDM (2005) Blueprint Pengelolan Energi Nasional 2005-2025, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Bo¨rjesson, P. and Berglund, M. 2007. Environmental systems analysis of biogas systems–part II: the environmental impact of replacing various reference systems. Biomass. Bioen.
31. Pp : 326–344.
4. Abubakar Lubis, 2007, Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan, J. Tek.Ling Vol.8 No.2 Hal. 155-162 Jakarta, ISSN 1441-318.

5. www.mmindustri.co.id/perangkat-lunak-perencanaan-hemat-energi. diakses tanggal 24 Januari 2017.

