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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan- Nya, pada tahun 
2016 ini Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 27 dapat terbit ditengah-tengah kita. 

Pembaca yang berbahagia, dewasa ini topik “Ketahanan Nasional” kini menjadi 
bahan yang menarik untuk diperbincangkan di banyak kalangan karena begitu 
kompleksnya berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, 
sebagai salah satu media komunikasi ilmiah dan menjadi referensi bagi para pembaca 
dan pemerhati “Ketahanan Nasional” maupun pemangku kepentingan terkait 
lainnya, maka diterbitkan Jurnal Kajian Lemhannas RI.

Dengan penyampaian informasi yang telah diolah dan dikelola secara ilmiah 
dengan berlatar pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para penulis, tulisan 
dan kajian ilmiah yang dimuat dalam edisi kali ini akan menjadi informasi yang 
sangat bermanfaat bagi para pembaca. 

Pada edisi 27 ini, redaksi menyajikan beberapa tulisan dan kajian ilmiah yang 
terkait dengan isu-isu ketahanan nasional yang terkait dengan ketahanan energi, 
khususnya peningkatan energi dalam negeri terhadap perkembangan global, 
pemanfaatan energi alternatif, hingga pengembangan energi nuklir sebagai solusi 
kebutuhan energi listrik nasional.

Selain itu, isu kepemimpinan nasional dalam bidang kepariwisataan menjadi 
salah satu topik menarik mengingat telah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) yang salah satu di dalam kesepakatan Mutual Recognition Agreement (MRA) 

adalah profesi  di bidang pariwisata. Terkait hal tersebut Bagaimana peran 
pemimpin nasional, optimalisasi peran kepemimpinan nasional maupun 
aktualisasi peran pemimpin nasional yang visioner dalam mengembangkan 
pariwisata Indonesia akan dibahas dalam edisi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini kami ucapkan Terima Kasih kepa-
da seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu terbitnya jurnal 
ini. Selamat Membaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2016
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Peningkatan Energi Dalam Negeri 
terhadap Perkembangan Ekonomi 

Global dapat Meningkatkan
Ketahanan Nasional

Kolonel Kav. Purnomo Sidi, S.I.P., M.H.
Peserta PPRA LV Tahun 2016 Lemhannas RI, Inspektur Kodam XVII/Cenderawasih

PENDAHULUAN
Pengertian energi pada dasarnya adalah 

usaha untuk menghasilkan suatu pekerjaan 
atau tindakan. Pada tulisan ini pengertian 
energi mengambil dari salah satu 
sumber, yaitu energi adalah kemampuan 

untuk melakukan suatu tindakan atau pe-
kerjaan (usaha). Kata “energi” berasal dari 
bahasa yunani yaitu “ergon” yang berarti 
kerja. Dalam melakukan sesuatu kita selalu 
memanfaatkan energi, baik secara sadar 
maupun tidak sadar. Contohnya ketika 

kita berjalan, maka kita memerlukan 
energi. Namun setiap kegiatan memer-
lukan energi dalam jumlah dan bentuk 
yang berbeda-beda. Energi tidak dapat 
dilihat namun pengaruhnya dapat dira-
sakan. Energi dapat berubah bentuk dari 
satu bentuk ke bentuk lainnya1.  Sebenarnya 
dari pengertian energi tersebut, energi dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu energi tak 
terbarukan dan energi terbarukan.

Sumber energi tak terbarukan dan ter-
barukan sama-sama dibutuhkan oleh ma-
nusia untuk keperluan hidupnya. Sumber 
energi tak terbarukan ketersediaannya yang 
sangat terbatas, sehingga apabila sudah 
habis, energi ini tidak akan dapat diperbarui 
kembali. Adapun sumber energi tak terba-
rukan adalah sumber energi dari hasil fosil. 
Sumber energi ini sebenarnya masih dapat 
diperbaharui lagi, namun membutuhkan 
waktu sampai ratusan bahkan jutaan tahun 
lamanya. Beberapa sumber energi tak terba-
rukan antara lain sumber energi berasal dari 
timbunan makhluk hidup (fosil) yang telah 
mati lalu terkubur di bawah tanah sampai 
jutaan tahun, contohnya batu bara dan min-
yak bumi; sumber energi dari mineral alam 
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
energi seusai melewati beragam tahapan 
proses yang sifatnya sangat lama, contohnya 
unsur uranium yang dapat menghasilkan se-
buah energi nuklir; minyak mentah, sumber 
daya yang terbentuk dalam bentuk cair antara 
lapisan kerak bumi, diambil dengan pengeboran 
jauh ke dalam tanah dan dipompa keluar cairan 
yang kemudian disempurnakan dan digunakan 
untuk membuat berbagai macam produk; gas, 
yang terdapat di bawah kerak bumi dan untuk 
mendapatkannya harus dibor dan dipompa 
keluar; bahan bakar nuklir yang diperoleh 
melalui penambangan dan pemurnian bijih 
uranium.

Sementara itu, energi terbarukan meru-
pakan sumber energi alam yang dapat lang-
sung dimanfaatkan dengan bebas. Selain 
itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak 
terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus 
menerus. Contoh energi terbarukan antara 
lain angin, salah satu sumber energi yang 
tak pernah ada habisnya, selama bumi ini 
masih ada. Angin seringkali dimanfaatkan 
dalam teknologi kincir angin, khususnya di 
negara dengan intensitas angin sangat 
banyak digunakan untuk mendorong turbin 
dari kincir angin dan akan menghasilkan 
energi listrik; matahari, sumber energi 
paling penting dalam kehidupan manusia 
dengan energi panasnya digunakan untuk 
berbagai macam aktivitas, seperti fotosin-
tesis buatan, listrik tenaga surya, menjemur 
pakaian dan lain sebagainya; air laut pasang 
yang dijadikan sebagai sumber energi ter-
barukan untuk menghasilkan listrik; panas 
bumi yang merupakan energi panas dari 
kerak bumi (energi geotermal) yang diper-
oleh akibat peluruhan radioaktif dan juga 
pelepasan kalor atau panas secara terus 
menerus di dalam bumi; tumbuhan, yang 
bisa diolah untuk kebutuhan produk yang 
lain, misalnya kertas, kayu bakar hingga 
produk lainnya yang bisa dimanfaatkan 
dengan kekurangan dapat mengakibatkan 
beragam bencana alam apabila digunakan 
secara terus menerus tetapi tidak diimbangi 
dengan pelestarian tumbuhan tersebut; bio-
fuel, bahan bakar hayati yang dihasilkan dari 
bahan-bahan organik (tanaman yang memi-
liki kandungan gula tinggi seperti tebu dan 
sorgum serta tanaman yang memiliki kan-
dungan minyak nabati tinggi seperti kelapa 
sawit, ganggang dan jarak); air, yang dapat 
digunakan sebagai pengganti bahan bakar 
fosil dengan memanfaatkan energi potensial 
dan energi kinetik yang dimilikinya (seperti 

Abstrak
Seperti disebutkan dalam UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pemerintah berkewajiban 
menjamin ketersediaan dan pengelolaan energi untuk masyarakat. Terjadinya pertumbuhan 
ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan energi. 
Oleh sebab itu, diperlukan ketahanan energi yang tangguh guna mendukung pembangunan 
nasional berkelanjutan.Kondisi energi nasional yang masih bergantung pada energi tidak 
terbarukan. Diperlukan sebuah terobosan untuk bauran sumber energi nasional terbarukan. 
Tulisan ini membahas tentang energi tenaga nuklir sebagai solusi energi terbarukan, yang 

berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

Sumber Google.com
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Indonesia yang terdapat puluhan PLTA untuk 
menghemat sumber daya tak terbarukan); 
biomassa, energi terbarukan yang mengacu 
pada bahan biologis yang berasal dari 
organisme yang masih hidup ataupun yang 
belum lama mati dengan sumber utama dari 
limbah, alkohol dan juga bahan bakar kayu 
(saat ini di Indonesia juga sudah terdapat 
pembangkit listrik biomassa salah satunya 
yaitu PLTBM Pulubala di Gorontalo yang 
memanfaatkan tongkol jagung2).

Indonesia tentunya perlu melakukan 
pengembangan untuk peningkatan energi 
dalam negeri dihadapkan kepada ekonomi 
global yang tidak dapat dihindari. Energi yang 
dapat ditingkatkan di Indonesia diupayakan 
keluar dari pengembangan energi tak terbaru-
kan yakni pengembangan energi terbarukan 
yang dapat bersaing pada ekonomi global 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Peningkatan energi terbarukan 
juga merupakan upaya lain dalam rangka 
menggali potensi alamiah yang dimiliki 
Indonesia untuk dikembangkan pada eko-
nomi global dan bersaing di era globalisasi 
ini. Upaya tersebut berpengaruh terhadap 
kewaspadaan nasional, wawasan nusantara, 
sistem manajemen nasional (Sismennas), 
kepemimpinan nasional yang mendasarkan 
kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

PEMBAHASAN
Dinamika ekonomi global telah mem-

pengaruhi terhadap kondisi energi dalam 
negeri Indonesia saat ini. Posisi ketahanan 
energi Indonesia semakin merosot dalam 
beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, 
ketidakseimbangan laju ketersediaan 
energi dengan kebutuhan. Berdasarkan data 
yang dirilis Dewan Energi Dunia, Indonesia 
berada di peringkat ke-69 dari 129 negara 
pada 2014. Ketahanan energi meliputi tiga 

aspek, yakni ketersediaan sumber energi, 
keterjangkauan pasokan energi, dan kelan-
jutan pengembangan energi baru terba-
rukan. Peringkat itu melorot dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 
2010, Indonesia ada di peringkat ke-29 dan 
pada 2011 turun ke peringkat ke-47. Ang-
gota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy 
Dalimi, mengatakan, posisi Indonesia dalam 
peringkat ketahanan energi itu disebabkan 
ketidak seimbangan laju ketersediaan energi 
dengan kebutuhan energi di masyarakat. 
Dalam beberapa tahun terakhir, produksi 
minyak dalam negeri terus merosot, sedang-
kan permintaan selalu meningkat. ”Ketahanan 
energi kita terbilang rendah karena tidak 
seimbangnya laju ketersediaan dengan laju 
kebutuhan energi,” kata Rinaldy. Indonesia 
pun terlalu bertumpu pada minyak bumi 
sebagai sumber energi, tidak mengembang-
kan energi lain.3 Mencermati data tersebut 
diatas maka dapat diambil suatu rumusan 
pokok permasalahan terhadap energi dalam 
negeri Indonesia yaitu: 1. Kondisi energi tak 
terbarukan Indonesia sudah terbatas, dan 2. 
Pengelolaan energi baru terbarukan belum 
optimal.

Kondisi Energi Tak Terbarukan Indonesia 
Sudah Terbatas

Pengamat ekonomi Darmawan Prasodjo 
menekankan pentingnya menyelaraskan 
pertumbuhan ekonomi dengan keterse-
diaan energi dan kebutuhan energi. Hal 
ini berkaitan dengan penyediaan energi 
yang murah, tetapi tetap memperhatikan 
kondisi lingkungan melalui penggunaan 
energi bersih. Titik keseimbangan energi 
harus dipilih. “Pilihan ini berhubungan 
dengan ketahanan dan keamanan energi 
nasional.”

Selanjutnya, mantan Menteri Pertam-
bangan dan Energi periode 1978-1988 
Subroto, menyatakan minimnya upaya 
dalam mencari energi alternatif dan meng-
hemat energi. Kondisi itu akibat belum 
adanya kemauan politik dari pemerintah. 
Bahkan, rencana strategis mengenai ke-
tahanan energi nasional juga belum jelas.

Seiring dengan meningkatnya taraf 
hidup masyarakat, kebutuhan energi juga 
semakin besar, misalnya untuk transpor-
tasi dan kebutuhan rumah tangga. Dari sisi 
suplai, ada beragam pilihan energi untuk 
memenuhinya. Batubara sejauh ini meru-
pakan energi yang ongkosnya murah, Rp 
400-Rp 500 per kilowatt jam (kWh). Akan 
tetapi, emisi gas buangnya 1.000 gram per 
kWh. Energi panas bumi dan tenaga surya 
beremisi rendah, tetapi ongkosnya masih 
tinggi, yakni Rp 2.000 per kWh untuk tenaga 
surya Rp 1.100-Rp 1.200 per kWh. Adapun 
gas alam menghasilkan emisi 600 gram per 
Kwh, ongkosnya Rp 600-Rp 700 per kWh.

Cadangan minyak Indonesia sekitar 
3,7 miliar barrel cukup untuk 11-12 tahun 
ke depan. Perhitungan ini dengan asumsi 
produksi 700.000-800.000 barrel per hari. 
Konsumsi minyak Indonesia saat ini seki-
tar 1,5 juta barrel per hari. Dengan asumsi 
pertumbuhan konsumsi minyak 6 persen 
per tahun, pada 2025 kebutuhan minyak 
menjadi 2,7 juta barrel per hari. Pertum-
buhan konsumsi dipengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan pertambahan populasi atau 
jumlah penduduk di Indonesia.

Energi yang tak terbarukan Indonesia 
yang meliputi energi yang bersumber dari 
fosil, energi mineral alam, minyak mentah, 
gas dan bahan bakar nuklir sudah dikelola 
dan digali secara optimal oleh Indonesia, 
kecuali bahan bakar nuklir yang bersumber 
dari uranium belum dioptimalkan karena 

mengandung resiko yang besar apabila 
terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. 
Energi yang tidak bisa terbarukan Indonesia 
yang diperkirakan habis 11-12 tahun kede-
pan tentunya perlu dikelola dan dipelihara 
secara baik agar Indonesia tidak menjadi 
negara yang kehabisan energi tak terbaru-
kan. Apabila Indonesia kehabisan energi 
yang tak terbarukan maka Indonesia akan 
dikendalikan kebutuhan energi oleh dunia global. 
Dengan demikian diperlukan pengaturan 
energi tak terbarukan agar Indonesia tidak 
menjadi obyek permainan energi akibat 
ekonomi global.

Energi tak terbarukan harus dapat dike-
lola seefektif mungkin dengan hasil kualitas 
energi yang tinggi sehingga akan memiliki 
nilai tinggi pada ekonomi global. Indonesia 
harus berusaha dengan memanfaatkan 
industri hulu sampai dengan hilir terhadap 
energi tak terbarukan. Langkah inilah yang 
perlu ditingkatkan dalam pengelolaan energi 
tak terbarukan sampai dengan hilir dengan 
nilai kualitas yang dapat bersaing di dunia 
ekonomi global.

Peningkatan energi dalam negeri dengan 
memanfaatkan energi tak terbarukan dalam 
menghadapi ekonomi global hanya seba-
tas pada sumber energi mineral alam dan 
gas alam, sedangkan yang bersumber dari 
energi fosil sudah sulit untuk ditingkatkan 
karena cadangan sumbernya semakin me-
nipis. Untuk itu maka pemanfaatan energi 
yang bersumber dari mineral alam dan gas 
perlu ditingkatkan dari segi kualitas mau-
pun kuantitasnya karena Indonesia masih 
memiliki cadangan yang besar sumber daya 
alam tersebut dan pengelolaannyapun ma-
sih belum maksimal. Selanjutnya bagaimana 
Indonesia mengelola sumber energi terse-
but? Langkah yang perlu dilakukan oleh 
Indonesia yaitu meningkatkan sumber daya 
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manusia yang mengelola energi tak terba-
rukan tersebut melalui pendidikan, pelatihan 
dan pembekalan baik yang dilaksanakan 
di dalam maupun di luar negeri. Selain itu 
juga infrastruktur yang berkaitan dengan 
peningkatan energi tersebut perlu diper-
baiki dan dibuat dalam rangka memperlan-
car kualitas dan kuantitas hasil produksinya. 
Langkah lain yang dilakukan oleh Indonesia 
adalah memberikan kemudahan terhadap 
pengelola sumber energi mineral alam dan 
gas mulai dari tahap perencanaan, persia-
pan, pelaksanaan, sampai dengan tahap 
pengawasan. Apabila cara tersebut ditem-
puh maka akan terjadi peningkatan energi 
tak terbarukan di dalam negeri yang mampu 
mengikuti perkembangan ekonomi global 
sehingga akan mendukung terhadap ketah-
anan nasional Indonesia dari sisi ketahanan 
energi. Langkah yang ditempuh di atas akan 
meningkatkan ketersediaan energi tak terba-
rukan Indonesia yang senantiasa dibutuhkan 
oleh rakyatnya dalam kehidupan sehari-hari 
bagi kepentingan diri pribadi maupun bagi 
kepentingan bangsa Indonesia pada 
umumnya. 

Pengelolaan Energi Terbarukan Belum 
Optimal

Rinaldy berpendapat, pemerintah 
sudah memberikan perhatian terhadap 
pengembangan energi baru terbarukan. 
Namun, belum terpadunya antar kemen-
terian yang terlibat dalam pengembangan 
energi baru terbarukan menyebabkan 
program tersebut tersendat. ”Misalnya, 
pengembangan panas bumi di bawah 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral terganjal aturan larangan pengem-
bangan di kawasan konservasi yang diatur 
undang-undang. Akibatnya, pengem-
bangannya pun terhambat,” 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi 
Nasional yang dirumuskan DEN, peran energi 
baru terbarukan dalam bauran energi pada 
2025 sedikitnya sebesar 23 persen. Pada 
2050, porsinya meningkat menjadi sedikitnya 
31 persen.

Apabila dilihat dari aksesibilitas, 
pengembangan infrastruktur masih belum 
mendukung dengan pengembangan EBT. 
Kemudian jika dilihat dari daya beli, saat 
ini tantangan utama pengembangan EBT 
adalah harganya yang masih relatif tinggi.

Sudah saatnya Indonesia memiliki para-
digma baru dan meninggalkan paradigma 
lama terhadap energi. Mengapa diperlukan 
paradigma baru terhadap energi? Apakah 
paradigma lama tidak menjadikan pemeca-
han masalah terhadap peningkatan energi 
dihadapkan kepada ekonomi global yang 
diharapkan? Di era globalisasi saat ini, dike-
nal sebuah paradigma baru yaitu paradigma 
tekno ekonomi (techno-economy paradigm), 
yaitu peradigma yang meyakini bahwa 
teknologi merupakan kontributor signifikan 
dalam peningkatan kualitas hidup suatu 
bangsa. Oleh sebab itu, paradigma ini mem-
bawa implikasi yaitu terjadinya pergeseran 
perekonomian dunia yang semula berbasis-
kan pada sumber daya ekonomi (resource 
based economy) menuju perekonomian 
yang berbasiskan pengetahuan(knowledge 
based economy/KBE), dan teknologi juga 
merupakan kunci utama demi tercapainya KBE. 

Indonesia berusaha untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakatnya dalam 
rangka membangun peradaban bangsa 
sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2015-
2019 secara tegas dinyatakan bahwa isu 
strategi pembangunan IPTEK 2015-2019 

adalah peningkatan kapasitas iptek berupa: 
(1) kemampuan memberikan sumbangan 
nyata bagi daya saing sektor produksi, (2) 
keberlanjutan dan pemanfaatan sumber 
daya alam, dan (3) penyiapan masyara-
kat Indonesia menyongsong kehidupan 
global yang maju dan modern. Lebih 
lanjut disebutkan pula bahwa penyelengga-
raan riset difokuskan pada bidang-bidang 
yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: 
(1) pangan dan pertanian; (2) energi, 
energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan 
dan obat; (4) transportasi; (5) telekomuni-
kasi, informasi, dan komunikasi (TIK); (6) 
teknologi pertahanan dan keamanan; dan 
(7) material maju.

Memang secara tertulis pemanfaatan 
energi baru dan terbarukan pada RPJMN 
2015-2019 tidak tertuang secara nyata, na-
mun dari isi RPJMN 2015-2016  yang me-
nyatakan keberlanjutan dan pemanfaatan 
sumber daya alam sudah cukup mewadahi 
untuk pengelolaan energi baru dan terba-
rukan Indonesia, karena pada RPJPN 2005-
2025 sudah tertuang tentang pengelolaan 
energi baru dan terbarukan. Upaya yang 
perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan 
energi Indonesia yang bersumber dari 
energi baru dan terbarukan perlu ditempuh 
dengan caramemperkecil seminimal mung-
kin biaya pengolahan EBT dengan cara 
peningkatan sumber daya manusia yang 
menangani langsung pengolahan EBT. Se-
lanjutnya juga biaya produksi ditekan sekecil 
mungkin melalui penemuan-penemuan baru 
terhadap sistem dan infra struktur yang di-
gunakan terhadap pengelolaan EBT.

Menurut Dr. Herman, selaku anggota 
Dewan Energi Nasional, mengatakan 
memaksimalkan penggunaan energi ter-
barukan, ditempuh melalui mengalihkan 
subsidi BBM untuk energi terbarukan, 

serta menyediakan subsidi tambahan yang 
dapat diperoleh dengan mengenakan pa-
jak terhadap karbon (energi fosil) secara 
bertahap.Selain itu, juga perlu dibangun 
kemampuan produksi dalam negeri, seperti 
mengembangkan industri peralatan untuk 
energi mini hidro, solar, bio, angin, dan ener-
gi kelautan. Dr. Herman juga menyarankan 
mengenai perlunya mengombinasikan energi 
terbarukan dengan energi murah, khususnya 
batubara, yang sekaligus bermanfaat untuk 
menekan biaya rata-rata dan keamanan pa-
sokan. Dalam jangka pendek, perlu juga 
diprioritaskan sumber energi terbarukan dari 
yang paling ekonomis dan besar sehingga 
dapat menjaga agar biaya atau harga rata-
rata energi masih wajar4. 

Sinar matahari sebagai sumber energi 
utama di bumi jelas dapat digunakan sebagai 
sumber energi bagi pembangkit tenaga surya. 
Lautan yang melimpah menyimpan energi dari 
pergerakan ombak yang seharusnya juga 
dapat dimanfaatkan secara maksimal. Belum 
lagi, Indonesia menyimpan panas bumi yang 
potensinya setara 40% geotermal seluruh 
dunia, serta berbagai macam sumber daya 
biomassa yang potensial untuk digunakan 
sebagai sumber bioenergi. Hal ini membuat 
Indonesia menjadi negara dengan potensi 
geotermal dan bioenergi nomor satu di du-
nia. Namun, pengelolaan EBT tersebut masih 
belum optimal karena political will Indonesia 
yang belum mau memaksimalkannya. Untuk 
itu sangant diperlukan political will Indonesia 
dalam rangka memanfaatkan EBT sebagai 
energi dalam negeri dalam menghadapi 
ekonomi global saat ini.

Kendala yang dihadapi terhadap EBT 
dan perlu diatasi meliputi: pertama, ma-
salah keekonomisan dan tarif. Hingga saat 
ini, belum ada kata sepakat mengenai harga 
antara pelaku usaha dengan pemerintah 
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(PT. PLN). Contohnya, saat ini permintaan 
tarif geotermal dari pelaku usaha geotermal 
mencapai USD 4 per kiloWatt/hour (kWh). 
Angka ini lebih tinggi dari listrik yang di-
hasilkan dari sumber energi minyak (diesel) 
dan batubara. Kedua, kendala finansial dan 
investasi. Saat ini, berinvestasi di industri 
EBT membutuhkan dana yang lebih besar 
dari berinvestasi di industri konvensional 
(migas dan pertambangan). Kebutuhan 
pembangkitan EBT sendiri dapat mencapai 
USD 90 juta. Ketiga, mengenai peraturan 
dan kebijakan. Contohnya, panas bumi yang 
pada awalnya (sebelum RUU Panas Bumi 
disahkan) dikategorikan ke dalam pertam-
bangan sehingga sulit untuk mendapatkan 
izin eksplorasi ke wilayah hutan, padahal 
justru lokasi geotermal banyak di wilayah 
hutan. Keempat, sumber daya manusia dan 
teknologi. Dibutuhkan sumber daya manu-
sia serta teknologi yang memadai untuk riset 
dan pengembangan EBT dan ternyata, untuk 
mengembangkan EBT dibutuhkan 90.500 in-
sinyur per tahun pada seluruh sektor. Kuali-
tas pun sangat menentukan. Sementara 
itu, Indonesia saat ini baru bisa menghasil-
kan 75.000 insinyur. Belum lagi dari segi 
teknologi, nyatanya Indonesia masih kalah 
jauh dari negara-negara yang sudah lebih 
berhasil mengembangkan EBT5. 

Kendala tersebut di atas perlu diambil 
kebijakan oleh pemerintah dalam rangka 
peningkatan energi baru dan terbarukan 
Indonesia dalam ekonomi global melalui:
1. Pemerintah perlu menentukan harga 

antara pelaku usaha dengan pemerin-
tah dan mendapat kesepakatan tarif 
pengelolaan EBT yang dilakukan oleh 
pihak pelaku usaha atau bisnis.

2. Pemerintah menekan sekecil mungkin biaya 
investasi pelaku usaha EBT sehingga para 
pelaku usaha mau mengembangkan 

usahanya yang mampu meningkatkan 
energi dan bersaing pada ekonomi global.

3. Mempermudah regulasi dan peraturan 
bagi pelaku usaha EBT sehingga tidak 
mengganggu kelancaran pelaku usaha 
EBT untuk mengembangkan usaha energi 
terbarukan di Indonesia.

4. Meningkatkan sumber daya manusia dan 
teknologi, peningkatan sumber daya ma-
nusia dengan memperbanyak mencetak 
lulusan insinyur yang berkualitas pada 
bidang EBT sesuai dengan kebutuhan 
saat ini. Pemerintah perlu meningkat-
kan minat generasi muda untuk mau 
menimba ilmu pada bidang teknologi 
EBT yang dilaksanakan di dalam maupun 
di luar negeri atas biaya pemerintah. 
Hal ini akan memacu para generasi muda 
untuk mau mengabdikan dirinya sebagai 
insinyur EBT yang nantinya dimanfaatkan 
oleh pemerintah dalam peningkatan 
energi yang dapat bersaing pada ekonomi 
global.
Cara lain yang dilakukan adalah 

optimalisasi energi baru terbarukan. Sebe-
lumnya penulis telah menyatakan bahwa 
optimalisasi sumber energi dilakukan 
untuk meningkatkan kapasitas produksi, 
serta melakukan optimasi pembangkit untuk 
mempertahankan efisiensi dan instrumen-
tasi pembangkit agar tetap handal sehing-
ga produksi tetap dapat dipertahankan. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 
dapat mengoptimalkan sumber energi baru 
terbarukan di Indonesia adalah:
1. Melakukan riset.Riset merupakan salah 

satu cara untuk mengoptimalkan sum-
ber energi yang belum termanfaatkan 
dengan optimal. Melalui riset akan di-
dapatkan hasil serta penemuan-penemuan 
terbaru bagaimana memanfaatkan EBT 
yang belum termanfaatkan, belum 

tergali serta belum dikembangkan. Riset 
di bidang energi baru terbarukanperlu 
diarahkan untuk meningkatkan kemam-
puan nasional di bidang penguasaan 
Iptek, khususnya dalam rangka pengem-
bangan industri yang berkaitan dengan 
jasa dan teknologi energi terbarukan dan 
konservasi energi yang dilakukan melalui 
kerja sama dengan lembaga atau industri 
penelitian dan pengembangan unggulan. 
Selain programnya juga perlu dianggar-
kan dengan baik biaya untuk penelitian 
dan pengembangan yang diambil dari 
pengurangan subsidi, maupun anggaran 
khusus yang dapat mengurangi kerugian 
social ekonomi karena permasalahan 
pemborosan pemakaian energi. Angga-
ran pemerintah untuk energi alternatif di 
dari tahun ketahun diberikan prioritas ke-
naikan untuk mempercepat penyelesaian 
permasalahan energi.

2. Pembangunan infrastruktur energi. Infra-
struktur energi meliputi infrastruktur kon-
versi energi (pembangkit listrik, kilang 
minyak, kilang gas) serta infrastruktur 
transmisi dan distribusi energi (pipa gas, 
jaringan transmisi dan distribusi listrik, 
dstnya). Ketersediaan infrastruktur 
energi di Indonesia serta pengembangan 
infrastruktur energi yang harus dilaku-
kan untuk memenuhi kebutuhan energi 
dan memanfaatkanketersediaan sumber 
energi, khususnya domestik. Pembangu-
nan infrastruktur energi diarahkan untuk 
diversifikasi energi, baik yang terbarukan 
maupun yang tidak terbarukan, sehingga 
dicapai optimasi penyediaan energi 
regional dan nasional untuk mendapat-
kan manfaat yang sebesar-besarnya 
dan dapat mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur 
tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Memfasilitasi pengembangan pem-
bangunan infrastruktur energi yang 
mencakup fasilitas prosesing seperti 
kilang minyak, pembangkit tenaga 
listrik, berikutnya fasilitas transmisi 
dan distribusi pipa gas dan BBM dan 
fasilitas depot untuk penyimpanan.  

b. Memfasilitasi peningkatan investasi 
bidang infrastruktur energi. 

c. Memfasilitasi peningkatan peman-
faatan energi alternatif non-BBM ter-
masuk energi baru terbarukan seperti 
panas bumi, surya, mikrohidro, angin, 
dan biomassa sebagai bagian dari ke-
bijakan bauran energi, efisiensi dan 
diversifikasi serta mengurangi beban 
subsidi pemerintah. 

3. Perlu adanya perbaikan kebijaksanaan 
dalam harga biaya produksi dan pengem-
bangan EBT masih tergolong mahal 
karena harus mengunakan teknologi yang 
modern.Hal ini menyebabkan harga dari 
EBT masih tergolong mahal. Pemerintah 
sebaiknya mengurangi subsidi terhadap 
bahan bakar minyak dan memperbesar 
subsidi untuk energi terbarukan karena 
selama harga BBM lebih rendah dari 
harga energi terbarukan maka pengem-
bangan energi terbarukan tidak kompeti-
tif. Dengan adanya pengurangan subsidi 
untuk BBM dengan dialihkan ke pengem-
bangan EBT akan menjadikan harga BBM 
dan EBT menjadi kompetitif. Masyarakat 
akan mempunyai banyak pilihan dalam 
menggunakan energi. 

4. Pengembangan instrumen kebijaksanaan 
dibidang fiskal yang berkaitan dengan 
energi. Pengembangan instrumen kebi-
jakan fiskal diperlukan untuk mendorong 
perkembangan EBT oleh para perusahaan 
dan adanya berbagai insentif secara adil 
dan konsisten. Insentif yang diperlukan, 
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diantaranya adalah: 
a. pemberian insentif pajak berupa 

penangguhan, keringanan dan pem-
bebasan pajak pertambahan nilai, 
serta pembebasan pajak bea masuk 
kepada perusahaan yang bergerak 
dibidang energi terbarukan dan konser-
vasi energi;

b. penghargaan kepada pelaku usaha 
yang berprestasi dalam menerapkan 
prinsip konservasi energi dan peman-
faatan energi terbarukan; 

c. penghapusan pajak barang mewah 
terhadap peralatan energi terbarukan 
dan konservasi energi;

d. memberikan dana pinjaman bebas 
bunga untuk bagian rekayasa teknik 
pada investasi pengembangan energi 
terbarukan dan konservasi energi. 

5. Menerapkan prinsip-prinsip good gover-
nance dan transparansi. Salah satu fak-
tor yang mempengaruhi pengembangan 
dan pengelolaan EBT adalah tata kelola 
pemerintahan. Pemerintah yang bersih 
dan baik akan mendorong pengem-
bangan optimalisasi EBT. Salah satu cara 
untuk membangun pemerintahan yang 
bersih dan baik adalah dengan menerap-
kan prinsip good governance. Penerapan 
prinsip-prinsip good governance dilaku-
kan dengan menerapkan transparansi 
mekanisme open access pada infrastruk-
tur energi dan deregulasi di tingkat makro 
dan mikro (corporate). Penetapan kelem-
bagaan yang bertanggungjawab dalam 
pengaturan standarisasi danspesifikasi 
produk-produk EBT. Pemerintah juga per-
lu membenahi berbagai regulasi terkait 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang tidak efektif dan tumpang tindih. 

6. Mendorong investasi swasta bagi 
pengembangan energi, investasi dari 

pihak swasta akan sangat mendukung 
pengembangan energi di Indonesia 
karena biaya produksi dan pengembangan 
energi baru terbarukan masih relatif tinggi 
sehingga kurang menarik bagi investor. 
Investasi dari pihak swasta dapat berben-
tuk pembangunan perusahaan yang 
mengelola energi, penggunaan teknologi 
yang canggih dan modern serta pem-
bangunan infrastruktur. Kegiatan yang 
dapat dilakukan untuk mendorong in-
vestasi swasta adalah dengan menerap-
kan insentif ekonomi, baik dalam bentuk 
fiskal maupun non fiskal, khususnya untuk 
pasokan energi bagi kebutuhan domestik, 
pengembangan energi baru terbarukan dan 
peningkatan efisiensi energi; memberikan 
insentif ekonomi bagi investasi baru untuk 
pengembangan infrastruktur energi berupa 
pemotongan pajak.

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan pembangunan energi 
yang berkelanjutan,dilakukan dengan me-
nyelenggarakan sosialisasi energi alter-
natif secara kontinyu kepada masyarakat 
serta meningkatan kesadaran masyara-
kat dalam efisiensi dan hemat energi; 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang penggunaan lampu hemat energi 
agar dapat merubah mindset masyarakat 
dalam penggunaaan energi.

8. Peningkatan kegiatan eksplorasi kegiatan 
eksplorasi ini dilakukan untuk mencari 
sumber-sumber energi baru terbarukan 
yang masih belum ditemukan. Penemuan 
ladang energi baru akan menjadikan 
cadangan energi meningkat dan dapat di-
manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 
energi di Indonesia. Peningkatan kegiatan 
eksplorasi dapat dilakukan dengan mem-
berikan insentif ekonomi untuk meningkat-
kan investasi bagi kegiatan eksplorasi serta 

eksplorasi pencarian potensi-potensi baru6.
Diperlukan keberanian untuk memu-

lai hal baru dan berinvestasi untuk sesuatu 
yang belum pasti. Indonesia dapat belajar 
dari Brazil yang mampu mengatasi krisis 
energi dengan etanol. Indonesia dengan 
kekayaan potensi energi terbarukan yang 
melimpah pun pasti dapat melakukannya. 
Bahkan, Indonesia dapat menjadi pelopor 
dalam energi terbarukan, terutama geoter-
mal dan biomassa. Yang paling dibutuhkan 
sebenarnya adalah kemauan, kesungguhan, 
dan kerjasama antara pemerintah dan 
masyarakat untuk meningkatkan EBT dalam 
negeri yang mampu bersaing pada 
ekonomi global.

PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari pembahasan peningkatan energi diatas 
dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Peningkatan energi dalam negeri Indonesia 

menghadapi ekonomi global dilakukan 
dengan cara peningkatan energi yang 
bersumber dari energi tak terbarukan 
dan energi baru terbarukan. Peningkatan 
energi yang bersumber dari energi yang 
tak terbarukan diprioritaskan pada sum-
ber energi mineral alam dan gas bumi.

2. Peningkatan energi yang bersumber dari 
energi baru terbarukan perlu dikelola 
oleh pemerintah bersama dengan pihak 
pelaku usaha dengan saling mengisi se-
hingga diperoleh energi baru terbarukan 
Indonesia yang dapat bersaing pada 
ekonomi global.

3. Political will pemerintah bersama dengan 
pelaku usaha dan seluruh masyarakat 
Indonesia untuk mengembangkan 
energi baru terbarukan adalah modal 
utama yang diwujudkan berupa kemauan 
dan kesungguhan bekerjasama untuk 
mewujudkan peningkatan energi yang 
bersumber dari EBT.

Saran
1. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

terhadap peningkatan energi harus ber-
orientasi mempermudah pelaku usaha 
energi baru terbarukan guna mewujud-
kan EBT yang dapat bersaing pada 
ekonomi global.

2. Pemerintah, DPR dan seluruh masyara-
kat senantiasa mendukung untuk 
peningkatan energi yang bersumber 
dari EBT guna bersaing dalam ekonomi 
global sehingga dapat meningkatkan 
ketahanan nasional Indonesia.
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Mengurangi Ketergantungan pada 

BBM dan Pengaruh Gejolak
Harga Minyak Dunia 
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Peserta PPRA LV Tahun 2016 Lemhannas RI,

Kaprodi S1 Jemenkamtekpol STIK Lembaga Pendidikan Polisi 

PENDAHULUAN
Energi mempunyai peran sangat penting 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
berkelanjutan (sustainable development) 
untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan 
lingkungan, serta merupakan pendukung 
bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi nasional. 
Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional dan pertambahan jumlah 
penduduk serta peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, penggunaan energi di Indonesia 
pada dekade terakhir telah menunjukkan 
peningkatan yang sangat pesat. Adanya per-
tumbuhan ekonomi di masa depan akan me-
naikkan kebutuhan energi yang lebih banyak, ter-
utama dari sumber-sumber energi di dalam 
negeri. Namun penggunaan energi di dalam 
negeri dinilai kurang efisien yaitu terlihat 
dari elastisitas penggunaan energi Indonesia 
masih sangat tinggi yaitu 1.84. Sedangkan 
pertumbuhan permintaan energi primer di-
perkirakan masih lebih besar dari 7% sampai 
dengan tahun 2025. 

Dari seluruh hasil pengusahaan sumber 
energi, minyak dan gas bumi sampai saat ini 
masih merupakan andalan bagi penerimaan 
negara yang diperoleh dari hasil pajak dan 
bukan pajak, yang memberikan kontribusi 
sekitar Rp 200.1 triliun pada tahun 2006, ter-
diri dari minyak bumi sekitar Rp.136.4 triliun 
dan dari gas bumi sekitar Rp 63.7 triliun atau 
sekitar 30 % dari keseluruhan penerimaan 
negara (government revenue). Masih sangat 
besarnya ketergantungan terhadap penggu-
naan minyak bumi sebagai bahan baku BBM 
dan gas bumi sebagai sumber energi untuk 
kebutuhan dalam negeri, serta adanya BBM 
yang masih harus di impor, dapat mengurangi 
kemampuan minyak dan gas bumi sebagai 
penghasil devisa negara. 

Penggunaan sumber energi di Indonesia 
telah diatur dalam Undang Undang RI No 

Abstrak
Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 
Akibatnya, hampir setengah kebutuhan energi nasional tergantung dari satu sumber bauran 

yaitu dari bahan bakar minyak. Karena tidak dapat dipenuhi di dalam negeri, pemerintah 
pun harus melakukan impor BBM. Ketergantungan terhadap BBM yang mencapai setengah 
lebih dari bauran energi ini mendorong pemerintah untuk mencari alternatif energi lain agar 
tercapai swasembada energi. Oleh karena itu, energi alternatif perlu lebih dieksplorasi dan 
dikembangkan. Minyak bumi, batubara, dan bahan bakar nabati yang dibahas dalam tulisan 
ini merupakan beberapa jenis energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi 

ketergantungan pada energi bahan bakar minyak guna mendukung ketahanan energi nasional.

30 tahun 2007 tentang Energi, sesuai pasal 
1 ayat 3 bahwa sumber daya energi adalah 
sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, 
baik sebagai sumber energi maupun sebagai 
energi. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa 
sumber energi baru adalah sumber energi 
yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru 
baik yang berasal dari sumber energi terba-
rukan maupun sumber energi tak terbarukan, 
antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu 
bara (coal bed methane), batu bara tercair-
kan (liquified coal), dan batu bara tergaskan 
(gasified coal).1  Selanjutnya, dalam pasal 6 
menyebutkan bahwa sumber energi terbaru-
kan adalah sumber energi yang dihasilkan 
dari sumber daya energi yang berkelanjutan 
jika dikelola dengan baik, antara lain panas 
bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran 
dan terjunan air, serta gerakan dan perbe-
daan suhu lapisan laut. Menurut Peraturan 
Pemerintah no. 5 tahun 2006 tentang kebi-
jakan energi nasional, bahwa sumber energi 
alternatif adalah jenis sumber energi peng-
ganti bahan bakar minyak 2.  

Energi alternatif yang akan dibahas 
di sini dibatasi pada energi terbarukan 
mengingat energi ini merupakan salah satu 
sumber kekayaan alam yang sangat terse-
dia di negara Indonesia, dan akan terbuang 
percuma jika tidak diproses menjadi energi 
listrik, mulai dari pemanfaatan sumber energi 
matahari, angin, energi air, baik air sungai 
maupun air laut, dan energi panas bumi, 
serta energi biogas dari tumbuh tumbuhan. 
Energi tersebut dapat diperbaharui sehingga 
dapat digunakan secara berkesinambungan. 
Penggunaan energi alternatif secara optimal 
akan membantu cadangan energi nasional, 
sehingga dapat memperkuat ketahanan 
energi nasional bangsa Indonesia. Akibat 
energi berkurang dengan tidak mengop-
timalkan energi alternatif, pemerintah 

Sumber Google.com
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Indonesia memiliki kebijakan politik bidang 
energi yang lebih fokus pada pengelolaan 
energi minyak dan gas bumi.  

Persoalan yang dihadapi adalah kebi-
jakan politik pemerintah bidang Energi 
sesuai PP no. 5 tahun 2006 tentang kebi-
jakan energi nasional sampai tahun 2025 
bahwa pengembangan energi baru terbaru-
kan, sesuai Pasal 2 ayat 2 huruf b yakni “ter-
wujudnya energi (primer) mix yang optimal 
pada tahun 2025, yaitu peranan masing-
masing jenis energi terhadap konsumsi ener-
gi nasional: 1). Minyak bumi menjadi kurang 
dari 20%, 2). Gas bumi menjadi lebih dari 
30%. 3) Batubara menjadi lebih dari 33%. 
4) Biofuel menjadi lebih dari 5%. 5) Panas 
bumi menjadi lebih dari 5%. 6). Energi baru 
dan terbarukan lainnya, khususnya, Bio-
masa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga 
Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 
5%. 7). Bahan Bakar Lain yang berasal dari 
pencairan batubara menjadi lebih dari 2%. 

Penggunaan energi baru terbarukan 
yang hanya mencapai 5% seperti diuraikan 
di atas merupakan sebuah kebijakan yang 
tidak berwawasan lingkungan dan memak-
sakan penggunaan energi dari tambang 
batubara mencapai lebih dari 33%, energi 
gas bumi lebih dari 30%, serta energi 
minyak bumi kurang dari 20% yang akan 
habis dan tidak ramah lingkungan. Hal ini 
dapat dilihat pada beberapa daerah pertam-
bangan batubara seperti di Kalimantan dan 
pertambangan lainnya termasuk pengelo-
laan sumber energi gas di Lapindo, Kabupat-
en Sidoarjo, Jawa Timur, yang sangat meru-
sak lingkungan hidup akibat pemaksaan 
dalam mengoptimalkan pengelolaan energi 
fosil. Oleh karenanya, penggunaan energi 
alternatif membutuhkan sebuah kebijakan 
politik pemerintah, dengan mengoptimalkan  
energi baru terbarukan akan dapat mendo-

rong pemerintah dan masyarakat Indonesia 
untuk mencapai swasembada energi guna 
mendukung ketahanan energi nasional. 

Selain itu, Indonesia memiliki sum-
berdaya panas bumi (geothermal) dengan 
jumlah yang sangat besar yang mencapai 
14.080 (MW) dengan cadangan terbukti 
2.305 MW dan cadangan potensial sebesar 
10.755 MW. Cadangan ini berpotensi meng-
hasilkan kapasitas terpasang listrik sebesar 
3.000 MW, namun yang dimanfaatkan untuk 
pembangkit tenaga listrik sampai saat ini 
baru sebesar 807 MW. Panas bumi meru-
pakan energi yang bersih lingkungan (clean 
energi) namun pemanfaatannya masih san-
gat terbatas dan tidak dapat di ekspor. Pada 
saat ini pengembangan jenis energi ini ma-
sih terkendala oleh masalah lokasi yang um-
umnya jauh dari konsumen. Di samping itu, 
pembangunan pembangkit listrik tenaga pa-
nas bumi membutuhkan tersedianya lahan 
yang cukup luas dan dapat menimbulkan 
dampak lingkungan yang besar, sehingga 
akan mengakibatkan tingginya biaya yang 
dibutuhkan.

Untuk pengusahaan energi nuklir (nu-
clear energi), sesuai rencana pengem-
bangannya sampai dengan tahun 2010 
dilakukan eksplorasi pada daerah potensial 
dan pemilihan teknologi bahan bakar nuklir 
di samping melakukan kajian tekno-ekonomi 
bahan bakar nuklir. Sedangkan sampai 
dengan tahun 2015 antara lain akan dilaku-
kan rancang bangun fabrikasi bahan bakar 
nuklir dan limbah, desain pabrik pengola-
han bahan dan elemen bakar nuklir serta 
persiapan konstruksi pembangkit listrik 
tenaga nuklir. Diharapkan mulai tahun 
2016 pembangkit listrik energi nuklir per-
tama sudah dapat beroperasi dan diikuti 
dengan pembangunan pembangkit yang 
lainnya.

Potensi sumber energi terbarukan lain-
nya adalah energi matahari, energi angin, 
biomass dan bahan bakar nabati yang cukup 
besar tetapi pemanfaatannya masih terba-
tas, karena harganya yang belum kompeti-
tif terhadap energi konvensional . Pada saat 
ini sebagian besar teknologi energi sudah 
mulai dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia, 
sehingga ketergantungan terhadap tenaga 
ahli luar negeri secara bertahap dapat 
dikurangi. Selain itu, untuk menunjang 
kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan 
energi peranan penelitian dan pengem-
bangan terus ditingkatkan, termasuk pem-
binaan sumber daya manusianya. 

Tingginya ketergantungan penggunaan 
BBM dan adanya kenaikan harga minyak 
dunia, telah mendorong pemerintah un-
tuk mengatasi masalah energi secara kom-
prehensif dan integral. Untuk memberikan 
keseimbangan dalam penggunaan energi, 
pemerintah telah menyusun Kebijakan Ener-
gi Nasional yang terpadu melalui Peraturan 
Presiden Nomor : 5 Tahun 2006 dengan 
mengikutsertakan seluruh sektor terkait ser-
ta mempertimbangkan dinamika yang terjadi 
pada lingkungan strategis baik di tingkat nasi-
onal, regional dan global. Kebijakan Energi Na-
sional disusun dengan tujuan untuk men-
ciptakan keamanan pasokan energi (energi 
security of supply) nasional secara berkelan-
jutan (sustainable) dan pemanfaatan energi 
secara efisien. Kebijakan tersebut antara lain 
adalah : 1). Ketergantungan terhadap satu 
jenis sumber energi tertentu harus terus 
dikurangi dengan mengoptimalkan peman-
faatan sumber energi alternatif, terutama 
energi yang dapat diperbaharui, 2). Mening-
katkan penggunaan teknologi energi yang 
efisien, dan 3). Memberikan prioritas utama 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta me-
ningkatkan pemberdayaan daerah. Kebijakan 

Energi Nasional merupakan pembaharuan 
dari Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) 
tahun 1998, yang penyusunannya juga di-
lakukan bersama-sama dengan stakeholder 
di bidang energi. Pelaksanaan Kebijakan 
Energi Nasional secara konsisten diharapkan 
dapat menciptakan sektor energi menjadi 
efisien, transparan, serta mampu berkem-
bang secara pesat dan berkesinambungan, 
termasuk pelaksanaan pengembangan dan 
pengusahaan energi alternatif dalam mengu-
rangi ketergantungan terhadap BBM. 

Peningkatan konsumsi BBM terutama 
untuk jenis BBM tertentu yang bersubsidi, 
yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah 
penduduk, peningkatan kegiatan transpor-
tasi dan pertumbuhan industri; serta dengan 
meningkatnya impor BBM, mengakibatkan 
meningkatnya subsidi yang memberikan 
beban sangat berat bagi APBN. Di samping 
itu, menurunnya produksi minyak bumi se-
bagai sumber energi fosil yang tidak dapat 
diperbaharui mendorong Pemerintah mencari 
jalan untuk mengurangi penggunaan BBM 
melalui penggunaan sumber energi alterna-
tif. Pada saat ini Pemerintah memfokuskan 
penggunaan gas bumi, batubara dan bahan 
bakar nabati sebagai energi alternatif untuk 
mengurangi penggunaan BBM, sehingga 
kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi. 
Sesuai dengan arah Kebijakan Energi 
Nasional, pada bauran energi, di tahun 2025 
peranan gas bumi, batubara dan bahan 
bakar nabati akan ditingkatkan berturut-
turut menjadi lebih besar dari 29%, 15% 
dan 5%.

PEMBAHASAN
Penggunaan energi di Indonesia terus 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, 
yang ditunjukkan dengan  konsumsi energi 
yang  mengalami peningkatan rata-rata 
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sekitar 7% per tahun, terutama diakibatkan 
oleh peningkatan jumlah penduduk, pertum-
buhan kegiatan ekonomi dan perkembangan 
industri; yang didominasi oleh penggunaan 
BBM  mencapai 51.7% dari total bauran 
energi final. Terbatasnya cadangan minyak 
bumi serta menurunnya produksi minyak 
bumi secara alamiah disamping pertumbu-
han konsumsi BBM yang terus meningkat, 
dapat menimbulkan permasalahan di masa 
depan dalam pemenuhan BBM secara khusus 
dan energi secara umum, sehingga diper-
lukan suatu usaha yang dapat mendukung 
peningkatan pengusahaan dan pemanfaatan 
sumber energi lain sebagai pengganti BBM. 

Walaupun disadari bahwa harga BBM 
sangat dipengaruhi oleh tingkat harga 
minyak dunia, namun usaha untuk melaku-
kan konversi/substitusi BBM dengan energi 
alternatif tidak berlangsung secara otomatis, 
mengingat pengembangan energi alternatif 
selama ini masih terkendala oleh harga BBM 
yang murah karena adanya subsidi harga 
pada Jenis BBM tertentu. Sebagaimana 
diketahui harga pokok BBM dari kilang dalam 
negeri ditentukan oleh tingkat harga minyak 
mentah ditambah dengan biaya proses di 
kilang, biaya transportasi, biaya penyimpanan, 
pajak dan marjin untuk penyaluran. Na-
mun, untuk BBM bersubsidi, pemerintah me-
nentukan bahwa harga patokan didasarkan 
atas harga MOPS (Mean of Plats Singapore) 
ditambah alpha, dimana alpha ditentukan 
dari biaya transportasi dan marjin. Formula 
ini juga digunakan untuk penentuan harga 
patokan BBM bersubsidi yang berasal dari 
BBM impor. Karena adanya pemberian 
subsidi dari pemerintah, mengakibatkan 
harga jenis BBM tertentu dijual lebih 
rendah dari pada harga keekonomian-
nya. Hal ini menyebabkan potensi besar 
sumber energi alternatif seperti gas bumi 

dan batubara khususnya bahan bakar nabati 
belum dapat dikembangkan secara optimal 
karena harganya tidak dapat bersaing 
dengan BBM yang diberikan subsidi. 

Untuk menjamin keamanan pasokan 
energi dan mengembangkan energi alter-
natif serta untuk mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan (sustainable develop-
ment), Pemerintah telah mengeluarkan 
pedoman dalam pengelolaan energi nasional 
dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor: 
5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 
Nasional, yang bertujuan untuk mengarah-
kan upaya-upaya dalam mewujudkan 
keamanan pasokan energi dalam negeri. Se-
dangkan sasaran Kebijakan Energi Nasional 
adalah a). tercapainya elastisitas energi lebih 
kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025, dan  
b). Terwujudnya energi (primer) mix yang 
optimal pada tahun 2025, yaitu dengan 
peranan masing-masing jenis energi ter-
hadap konsumsi energi nasional. 

Khusus mengenai peningkatan 
pengusahaan pemanfaatan bahan bakar 
nabati sebagai salah satu sumber energi 
alternatif pengganti BBM, pemerintah telah 
menggariskan misi dalam kegiatan tersebut 
yaitu: a) menciptakan lapangan kerja dalam 
pembangunan mulai dari penyediaan bahan 
baku, industri, sarana dan prasarana serta 
kegiatan penunjang; b) meningkatkan 
kemandirian masyarakat pedesaan  dalam 
penyediaan energi melalui pengembangan 
Desa Mandiri Energi; c) meningkatkan 
peran dunia usaha melalui pengembangan 
kawasan khusus bahan bakar nabati (special 
biofuel zone); d) melaksanakan pengaturan 
usaha penyediaan dan pemanfaatan bahan 
bakar nabati dan bahan bakunya; serta e) 
mengembangkan iklim usaha yang kondusif 
melalui pemberian insentif fiskal maupun 
non fiskal. 

1. Gas Bumi
Gas bumi merupakan salah satu sum-

berdaya alam yang dimiliki Indonesia 
dengan cadangan yang cukup besar; yang 
terdapat di daratan (onshore) maupun 
di lepas pantai (offshore), dan pengusahaan 
serta pengelolaan wilayah kerjanya di-
lakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) baik perusahaan asing 
maupun nasional termasuk PT Pertamina 
(Persero). Pada masa lalu, pengusahaan 
kegiatan hulu gas bumi dilakukan me-
lalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 
untuk mencari serta memproduksikan 
cadangan-cadangan gas yang terdapat 
dalam reservoir, namun karena rendahnya 
harga gas bumi pada saat itu, hasil pengusa-
haan dan pemanfaatan gas bumi masih 
belum memberikan nilai usaha yang 
berarti. Dengan meningkatnya konsumsi 
energi masyarakat dan berkembangnya 
industri yang membutuhkan gas bumi 
sebagai bahan baku dan atau sebagai 
bahan bakar, serta terjadinya pening-
katan harga minyak bumi telah mendo-
rong terjadinya peningkatan perminta-
an gas bumi, sehingga pengusahaan dan 
pemanfaatan gas bumi juga ikut berkem-
bang dengan pesat.

Investasi yang dibutuhkan dalam 
proses pencairan gas ini sangat tinggi, 
sebagai ilustrasi, untuk kapasitas 600 
MMSCFD yaitu kapasitas minimal 
untuk mencapai skala ekonomis dalam 
pengembangan lapangan dan pabriknya 
diperlukan investasi sekitar US$ 1 miliar. 
Hal ini menjadi alasan bahwa pengem-
bangan kilang LNG membutuhkan 
adanya cadangan gas yang sangat besar. 
Saat ini, Indonesia memiliki kilang LNG 
di Arun (Aceh) dan Bontang (Kalimantan 
Timur) dengan status berjalan, sedang-

kan pada lokasi Tangguh (Papua) dalam 
status pembangunan dan pada lokasi 
Donggi (Sulawesi Tengah) dalam status 
perencanaan. Sedangkan untuk ke-
pentingan pasar dalam negeri, peman-
faatan gas bumi saat ini digunakan untuk 
industri pupuk, kilang petrokimia, pem-
buatan LPG, gas kota, pembangkit listrik 
serta industri lain seperti keramik, baja 
dan sebagainya. 

Pengusahaan dan pemanfaatan gas 
bumi untuk keperluan pemenuhan energi 
di dalam negeri apabila dibandingkan 
dengan minyak bumi saat ini masih be-
lum optimal. Salah satu penyebabnya 
adalah adanya perbedaan dalam 
pengusahaan antara minyak dengan 
gas bumi. Pada pengusahaan minyak 
bumi, setelah minyak bumi diproduksikan 
dari reservoir dapat langsung diangkut ke 
tangki penimbun untuk disimpan, dikirim 
ke pengolahan atau langsung diangkut 
kepada pembeli dengan menggunakan 
tranportasi darat maupun laut. Sedang-
kan untuk pengusahaan gas bumi, KKKS 
sebagai pemegang kontrak wilayah kerja, 
baru dapat mengembangkan lapangan-
nya apabila telah ada pembeli gas yang 
mengikatkan kesepakatan dalam kontrak 
jual beli gas. 

Keterbatasan infrastruktur yang di-
perlukan seperti ketersediaan fasilitas-
fasilitas produksi dan pengolahan serta 
jaringan pipa penyalur (pipe line) yang 
menghubungkan daerah penghasil gas 
bumi dengan lokasi dimana konsumen 
berada, juga menjadi penyebab belum 
optimalnya pengusahaan dan peman-
faatan gas bumi untuk keperluan do-
mestik. Keterbatasan infrastruktur gas 
bumi telah menyebabkan belum ter-
manfaatkannya sumber-sumber gas 
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secara optimal di luar Pulau Jawa untuk 
memenuhi kebutuhan gas yang sangat 
besar di Pulau Jawa. Dalam rangka 
meningkatkan pemanfaatan gas bumi, 
Pemerintah terus berupaya mendorong 
pemanfaatan gas bumi secara lebih 
luas, antara lain untuk keperluan trans-
portasi dalam bentuk CNG serta untuk 
mengkonversi minyak tanah dengan LPG 
sebagai bahan bakar gas untuk rumah 
tangga. 

Rendahnya pengusahaan dan pe-
manfaatan gas bumi untuk pemenuhan 
kebutuhan energi dalam negeri pada 
masa lalu terjadi karena gas bumi 
bukan merupakan energi yang banyak 
pemakaiannya dibandingkan dengan 
BBM, sehingga harganya sangat 
murah yang tidak memberikan daya 
tarik bagi pengusaha untuk mengem-
bangkan pengusahaan gas bumi. 
Pada masa itu, gas yang diproduksikan 
bersama minyak cenderung untuk 
dibakar, sehingga kebijakan pemerin-
tah pada masa itu telah mengaloka-
sikan cadangan-cadangan gas bumi 
yang besar digunakan untuk keperluan 
ekspor dalam bentuk kontrak jangka pan-
jang seperti LNG, sedangkan cadangan-
cadangan yang kecil digunakan untuk 
kepentingan domestik.  

Dengan meningkatnya kebutuhan 
gas bumi, pemerintah berusaha mengem-
bangkan dan meningkatkan produksi gas 
bumi tidak hanya pada sumber-sumber 
gas dari lapangan minyak dan atau 
lapangan gas, namun juga sumber gas 
yang berada di lapisan batubara, yang 
dikenal sebagai gas metana batubara 
(coal bed methane). Gas metana batuba-
ra adalah gas alam dengan komposisi 
utama gas metana, serta campuran gas 

hidrokarbon lainnya dan gas non-hidro-
karbon, yang terperangkap dalam lapisan 
batubara sebagai hasil proses kimia dan 
fisika. Gas metana batubara berdasarkan 
karakteristiknya hampir sama seperti gas 
alam konvensional, adapun perbedaan-
nya adalah gas metana batubara bera-
sosiasi dengan batubara sebagai batuan 
sumber (source rock) dan batuan reservoir 
(reservoir rock). Sedangkan gas bumi 
yang diperoleh dari lapangan minyak 
bumi dan atau gas bumi diproduksikan 
dari reservoir pasir (sandstone reser-
voir), gamping (limestone reservoir) 
maupun rekahan batuan beku. Selain itu, 
yang membedakan keduanya adalah cara 
penambangannya, gas metana batubara 
harus direkayasa reservoirnya sebelum 
gasnya dapat diproduksikan. 

Saat ini potensi gas metana batubara 
di Indonesia cukup besar, dengan total 
sumberdaya sekitar 453.3 Tcf, yang terse-
bar di 11 cekungan, yaitu cekungan Suma-
tera Selatan dengan potensi sumberdaya 
sebesar 183 Tcf, cekungan Sumatera 
Tengah sebesar 52.5 Tcf, Cekungan 
Ombilin  sebesar 0,5 Tcf, cekungan Beng-
kulu sebesar 3,6 Tcf, cekungan Jatiba-
rang  sebesar 0,8 TcF, cekungan Barito 
sebesar 101,6 Tcf, cekungan Kutei sebe-
sar 80,4 Tcf,  cekungan Tarakan sebesar 
17,5 Tcf, cekungan Pasir dan Asem-asem 
sebesar 3,0 Tcf, cekungan Berau sebesar 
8,4 Tcf dan cekungan Sulawesi sebesar 
2,0 TCF. Seluruh potensi yang ada terse-
but sampai saat ini masih dalam tahap 
persiapan untuk dikembangkan.

2. Batubara
Pada saat ini, potensi sumber daya 

batubara di Indonesia mencapai jum-
lah sebesar 61.27 miliar ton, dengan 

cadangan sebesar 6.76 miliar ton dengan 
sebaran terbesarnya berada di Sumatera 
dan Kalimantan. Pelaku usaha batubara 
yang ada berjumlah total 81 perusahaan 
dengan perincian 35 perusahaan sudah 
berproduksi, 30 perusahaan dalam tahap 
kontruksi dan 16 perusahaan dalam 
tahap survei umum dan eksplorasi. Dari 
81 perusahaan tersebut, 63 perusahaan 
merupakan perusahaan swasta nasional 
dan 18 perusahaan merupakan perusa-
haan asing.

Kualitas batubara berdasarkan 
nilai kalori dapat dikelompokkan atas : 
a) Kalori Rendah  (< 5100),   b) Kalori 
Sedang (5100 - 6100), c). Kalori Tinggi 
(6100 - 7100), dan d) Kalori Sangat 
Tinggi (> 7100). Indonesia memiliki 
cadangan batubara kalori rendah-sedang 
yang jumlahnya mencapai 5.41 miliar ton 
atau sekitar 80 % dari cadangan yang 
ada. Berdasarkan nilai kalori tersebut 
dapat diketahui bahwa sumber daya 
batubara di Indonesia sekitar 62% 
merupakan batubara berkalori sedang, 
24% kalori rendah, 13% berkalori tinggi 
dan 1% merupakan batubara berkalori 
sangat tinggi. Batubara kalori sedang 
kebanyakan dipakai di dalam negeri dan 
ekspor, adapun batubara kalori tinggi 
dan sangat tinggi kebanyakan di ekspor. 
Sedangkan batubara kualitas rendah ke-
banyakan untuk keperluan lokal karena 
tidak ekonomis untuk di ekspor. Di 
samping itu, penggunaannya di dalam 
negeri juga masih sangat terbatas, 
yaitu hanya sebagai bahan campuran 
batubara yang berkualitas, Dalam rangka 
memanfaatkan batubara peringkat ren-
dah-sedang, pembangkit tenaga listrik 
mulut tambang dapat menggunakan je-
nis batubara ini sebagai bahan bakarnya. 

Dengan demikian, di masa yang akan 
datang, batubara jenis ini akan dapat 
memberikan nilai tambah, terutama jika 
tenaga listrik yang dihasilkan dapat di 
ekspor.

Selama ini pemanfaatan batubara 
terbesar hanya untuk pembakaran langsung 
yang dikonversi menjadi tenaga listrid-
nas bagi industri. Pemanfatan ini kurang 
menguntungkan ditinjau dari aspek 
lingkungan global. Dengan penerapan 
teknologi, batubara dapat diproses untuk 
menghasilkan gas (gasification), dimana 
batubara diproses pada suhu tinggi, yang 
energi panasnya dapat dipasok dari 
tenaga nuklir. Gasifikasi batubara akan 
menghasilkan gas sintetik yang dapat 
dipakai untuk pengembangan industri 
petrokimia berbasis batubara. Gas sinte-
tis dari batubara dapat dikonversi men-
jadi berbagai BBM sintetik.

Penggunaan batubara di Indonesia 
pada saat ini dan ke depan cenderung 
akan terus meningkat, karena didorong 
oleh gejolak harga minyak dunia yang 
mengakibatkan meningkatnya harga 
BBM serta masih terbatasnya jumlah gas 
yang digunakan untuk pembangkit listrik. 
Guna mendorong pengusahaan batubara 
peringkat rendah (low rank) sebagai ba-
han baku batubara cair (coal liquefaction) 
yang jumlahnya mencapai 34.7 miliar 
ton (60% dari total cadangan) saat ini 
sedang dirumuskan tentang pemberian 
insentif, yang antara lain berupa penye-
derhanaan perijinan, perpajakan, dan 
jaminan pasokan bahan baku.

3. Bahan Bakar Nabati
Bahan bakar nabati merupakan bahan 

bakar yang diperoleh dari pengolahan me-
lalui proses berbagai tumbuh-tumbuhan 
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yang banyak terdapat di Indonesia, an-
tara lain kelapa sawit (palm oil), jarak 
pagar (jatropha), singkong (cassava) dan 
tebu (sugar cane). Sedangkan pengem-
bangan pengusahaan dan pemanfaatan 
bahan bakar nabati sekaligus ditujukan 
untuk mengurangi tingkat kemiskinan; 
mendorong kegiatan ekonomi berkelan-
jutan melalui penyediaan bahan bakar 
nabati dengan jumlah yang cukup, kuali-
tas yang baik, harga yang wajar, efisien, 
handal, aman, dan akrab lingkungan 
serta mengurangi konsumsi BBM dalam 
negeri. Adapun visi pengembangan 
bahan bakar nabati sebagai bahan ba-
kar alternatif adalah tercapainya pengu-
rangan pengangguran dan pengentasan 
kemiskinan dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Semen-
tara itu, misinya adalah a) Menciptakan 
lapangan kerja; b) meningkatkan ke-
mandirian masyarakat pedesaan melalui 
pengembangan Desa Mandiri Energi; 
c) Meningkatkan peran dunia usaha; 
d) melaksanakan pengaturan usaha 
penyediaan bahan bakar nabati dan 
bahan bakunya; dan e) mengembangkan 
iklim usaha yang kondusif melalui 
pemberian insentif.

Pengembangan bahan bakar nabati 
yang saat ini sedang digalakkan di 
Indonesia merupakan program yang 
sangat tepat untuk segera dilaksanakan, 
karena saat ini konsumsi BBM dalam 
memenuhi kebutuhan energi nasional 
sangat besar, kapasitas produksi minyak 
bumi terus mengalami penurunan, dan 
adanya kecenderungan harga minyak 
yang tinggi. Selain itu, Indonesia saat ini 
dihadapi dengan besarnya jumlah 
pengangguran yang mencapai sekitar 40 
juta orang dengan dengan angka kemiskinan 

mencapai 39.1 juta orang, sehingga dengan 
adanya pengusahaan bahan bakar na-
bati, selain akan memberikan persediaan 
energi di dalam negeri juga akan dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan dan 
mengurangi pengangguran dan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat pede-
saan. Tingginya beban subsidi BBM yang 
mencapai angka Rp 60.5 triliun pada ta-
hun 2006 dan masih tingginya BBM im-
por yaitu sekitar 43 % kebutuhan BBM 
dalam negeri mendorong pemerintah un-
tuk mencarikan jalan mengurangi beban 
keuangan negara tersebut. Di samping 
itu, Indonesia memiliki lahan yang cukup 
luas dan subur dengan agroklimat yang 
cocok untuk pengembangan bahan baku 
bahan bakar nabati, termasuk telah mulai 
dikuasainya teknologi bahan bakar nabati 
oleh tenaga-tenaga nasional. 

Untuk menunjang kesuksesan 
kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan 
bahan bakar nabati ini, selain memerlu-
kan adanya koordinasi lintas sektor dan 
program yang tepat, juga akan mem-
butuhkan partisipasi masyarakat secara 
luas termasuk para petani, sehingga 
dapat dijadikan sebagai salah satu mo-
tor penggerak ekonomi kemasyarakatan. 
Program pemerintah ini di masa depan 
akan dapat memberikan kontribusi nyata 
dalam pemenuhan energi serta dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap 
BBM sehingga akan memperkuat ke-
tahanan energi nasional. Program Desa 
Mandiri Energi tersebut bertujuan agar 
masyarakat pedesaan dapat memenuhi 
atau memproduksi kebutuhan energinya 
sendiri dan tidak lagi tergantung pada 
pihak lain, disamping diharapkan juga 
dapat meningkatkan pendapatan, mengu-
rangi kemiskinan dan pengangguran yang 

ditandai tumbuhnya kehidupan eko-
nomi lokal serta mewujudkan usaha 
pelestarian lingkungan.

PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis dan perumu-

san tersebut diatas, dalam penulisan essai 
ini terdapat kesimpulan dan saran, sebagai 
berikut.

Kesimpulan
Dengan meningkatnya pengusahaan 

gas bumi, batubara dan bahan bakar nabati 
melalui kebijakan, strategi dan upaya yang 
telah ditetapkan, pemanfaatannya dapat 
pula ditingkatkan sehingga dapat mengurangi 
ketergantungan atas penggunaan BBM. 

Pengusahaan dan pemanfaatan energi 
alternatif harus berpegang kepada konsep 
pembangunan nasional berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan sehingga dapat 
memberikan manfaat pada peningkatan 
perekonomian nasional melalui pemenuhan 
kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat 
sehingga dapat menghindari terjadinya krisis 
energi dan memperkuat ketahanan energi 
yang pada gilirannya akan memperkokoh 
Ketahanan Nasional.  

Saran
Dengan masih tingginya  penggunaan 

BBM bersubsidi serta dalam rangka menye-
hatkan keuangan negara, Gerakan Nasional 

Penghematan Energi harus terus digalakkan 
di kalangan masyarakat, sehingga penggu-
naan BBM bersubsidi dapat ditekan seren-
dah mungkin dan penggunaan keuangan 
negara yang diperuntukkan untuk subsidi 
dapat dialihkan untuk kepentingan pemenu-
han peningkatan kesejahteraan masyarakat 
di bidang lainnya.  

Penggunaan bahan bakar alternatif 
gas bumi, batubara dan bahan bakar na-
bati harus terus digalakkan secara luas 
pada kalangan masyarakat dan industri 
untuk mengurangi ketergantungan kepada 
BBM yang dapat memberikan kesempatan 
berkembangnya pengusahaan dan peman-
faatan energi alternatif lainnya.

Referensi: 
 1Undang Undang RI No. 30 Tentang Energi
 2Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2006 ten-
tang Kebijakan Energi Nasional.
3Ukar W Soelistijo, Triswan Suseno, Ijang 
Suherman - Peneliti pada Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Teknologi Mineral dan 
Batubara, September 2001; ”Tinjauan Eko-
nomi Pengembangan Briket Batubara Se-
bagai Salah Satu Sumber Energi Altenatif 
BBM”, Bandung.
4Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 
2006 ; “Indonesia Petroleum Bidding Round 
2006”, Jakarta.
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Aktualisasi Peran Pemimpin
Nasional yang Visioner dapat 
Mengembangkan Pariwisata
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Abstrak
Pemerintah yang diawaki oleh para pemimpin nasional mempunyai peran yang sangat 
penting dalam pengembangan pariwisata berupa memberikan perlindungan terhadap 
wisatawan termasuk melindungi terhadap sumber daya alam yanmg berkaitan dengan 

pariwisata. Perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti flora dan fauna 
yang langka, air, tanah, dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat 

mengganggu bahkan akan merusak suatu ekosistem. Dalam tulisan ini, dibahas secara 
komprehensif tentang peran pemimpin nasional, bagaimana mengembangkan pariwisata, 
dan korelasi aktualisasi peran yang dimiliki oleh pimpinan nasional untuk mengembangkan 

sektor pariwisata.

PENDAHULUAN
Pemimpin dan kepemimpinan adalah 

hal yang menarik dalam kehidupan manusia 
dan merupakan fenomena universal yang di-
ibaratkan sebagai dua sisi mata uang, dapat 
dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. 
Dikatakan demikian oleh karena antara pe-
mimpin dan kepemimpinan merupakan suatu 
kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan se-
cara struktural maupun fungsional. Termi-
nologi kepemimpinan sendiri lahir sebagai 
suatu konsekuensi logis dari perilaku dan 
budaya manusia yang terlahir sebagai indi-
vidu yang memiliki ketergantungan sosial-
politik (zoon politicon) yang sangat tinggi 
dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.
Berbicara kepemimpinan berarti membahas 
tentang pemimpin, pengikat serta lingkungan 
yang sangat mempengaruhi kualitas 
pemimpin dan kepemimpinannya.

Memperhatikan keadaan dan perma-
salahan saat ini maupun akan datang, maka 
posisi dan eksistensi seorang pemimpin 
sangatlah penting. Pemimpin merupakan 
penggerak dan motivator seluruh komponen 
bangsa untuk menjalankan kehidupan 
nasional dalam rangka pencapaian tujuan 
nasional. Bagi bangsa Indonesia, yang dibu-
tuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional 
yang dapat menjalankan visi pembangunan 
nasional dari berbagai aspek sendi kehidu-
pan yang meliputi aspek ideologi, politik, 
sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan 
dan keamanan. Dalam aspek ekonomi mau-
pun budaya didalamnya ada aspek pari-
wisata yang harus disentuh oleh pimpinan 
nasional. Dengan sentuhan aspek pariwisata 
oleh pimpinan nasional diharapkan aspek 
pariwisata ini bisa dikembangkan yang se-
lanjutnya bisa menjadikan kehidupan ma-
syarakat Indonesia yang sejahtera. 

Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa 

pengembangan pariwisata memiliki tiga 
fungsi, yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, 2) 
memelihara kepribadian bangsa dan keles-
tarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3) 
memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. 
Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut 
maka diperlukan pengembangan obyek 
wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan 
dan mengembangan promosi dan pemasa-
ran, serta meningkatkan pendidikan dan 
pelatihan kepariwisataan. Dikemukakan pula 
oleh Pendit (1990) bahwa pariwisata mam-
pu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, 
karena dapat menyediakan lapangan kerja, 
menstimulasi berbagai sektor produksi, serta 
memberikan kontribusi secara langsung bagi 
kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha 
pembuatan dan perbaikan pelabuhan, 
jalan raya, pengangkutan, serta mendorong 
pelaksanaan program kebersihan dan kese-
hatan, proyek sasana budaya, pelestarian ling-
kungan hidup dan sebagainya yang dapat 
memberikan keuntungan dan kesenangan 
baik kepada masyarakat setempat maupun 
wisatawan dari luar. 

Pemerintah yang diawaki oleh para 
pemimpin nasional mempunyai peran yang 
sangat penting dalam pengembangan pari-
wisata berupa memberikan perlindungan 
terhadap wisatawan termasuk melindungi 
terhadap sumber daya alam yang berkaitan 
dengan pariwisata. Perlindungan terhadap 
pengelolaan sumber daya alam seperti flora 
dan fauna yang langka, air, tanah, dan juga 
udara agar tidak terjadi pencemaran yang 
dapat mengganggu bahkan akan merusak 
suatu ekosistem. Peranan pemerintah dalam 
mengembangkan pariwisata secara 
garis besar adalah menyediakan infrastruk-
tur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas 
berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi 
antara aparatur pemerintah dengan pihak 

Sumber Google.com
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wisata, pengaturan dan promosi umum 
keluar negeri. Dengan demikian terlihat peran 
pemerintah melalui pemimpin nasionalnya 
sangat diperlukan dalam pengembangan 
pariwisata. Dari uraian peran pemimpin nasional 
dalam mengembangkan pariwisata sebagaima-
na diatas, maka dalam esai ini akan  meng-
kaji suatu permasalahan yang terdiri dari:
a. Bagaimana peran  pemimpin nasional 
b. Bagaimana pengembangan pariwisata
c. Korelasi aktualisasi peran pimpinan nasional 

yang visioner dapat mengembangkan 
pariwisata

PEMBAHASAN
Peran Pemimpin Nasional
1. Pengertian Pemimpin Nasional

Kepemimpinan adalah suatu fenomena 
kemasyarakatan yang berpengaruh ter-
hadap kelangsungan hidup suatu bangsa 
dalam menata kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  Kepemimpinan juga meru-
pakan salah satu fungsi strategis yang 
dapat mendorong terwujudnya cita-cita, 
aspirasi, dan nilai-nilai yang berkembang 
dalam kehidupan masyarakat karena 
adanya interaksi antara pemimpin dan 
yang dipimpin. Adapun pengertian pe-
mimpin nasional menurut Modul Bidang 
Studi Kepemimpinan Lembaga Ketahanan 
Nasional adalah kelompok orang/
pemimpin bangsa pada segenap strata 
kehidupan nasional didalam setiap gatra 
(asta gatra) pada bidang/sektor profesi, 
baik formal, non formal dan informal di 
tingkat suprastruktur, infrastruktur dan 
substruktur politik yang memiliki kemam-
puan dan kewenangan untuk menga-
rahkan/mengerahkan segenap potensi 
nasional (bangsa dan negara) dalam 
rangka pencapaian tujuan nasional 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 

1945, serta memperhatikan dan mema-
hami perkembangan lingkunagn strategis 
guna mengantiusipasi berbagai kendala 
dalam memanfaatkan peluang. Dalam 
tulisan esaiini yang dimaksud dengan 
pemimpin tingkat nasional adalah pe-
mimpin pada tingkat suprastruktur poli-
tik yaitu gubernur, bupati, walikota serta 
ketua lembaga legislatif dan yudikatif.

2. Peran Pemimpin Nasional
Keberhasilan para pemimpin masa 

depan tidak terlepas dari peran pemimpin 
dalam memimpin organisasinya. Seorang 
pemimpin harus mampu mengajak para 
pengikutnya untuk melaksanakan visi 
yang sudah ditetapkan demi terca-
painya tujuan organisasi. Adapun peran 
pemimpin sesuai Modul Bidang Studi 
Kepemimpinan Lembaga Ketahanan 
Nasional yang menyitir pendapat dari 
Burt Nanus,2001, mengisyaratkan 4 (em-
pat) peran kepemimpinan yang efektif, 
yaitu penentu arah, agen perubahan, 
juru bicara, pelatih. Adapun penjelasan-
nya sebagai berikut:
a. Penentu Arah. Pemimpin menyeleksi 

dan menetapkan sasaran dengan 
mempertimbangkan lingkungan 
eksternal masa depan yang men-
jadi tujuan dengan pengerahan selu-
ruh sumber daya organisasi. Untuk 
menjadi seorang penentu arah yang 
baik, setiap pemimpin harus mampu 
menyusun berbagai langkah menuju 
sasaran yang dapat diterima sebagi 
suatu kemajuan Riil bagi semua orang 
didalam organisasi.

b. Agen Perubahan. Pemimpin ber-
tanggung jawab untuk merangsang 
perubahan dilingkungan internal 
misalnya: dibidang personalia, sum-

ber daya dan fasilitas sehingga me-
mungkinkan pencapaian sebuah 
visi dimasa depan. Untuk menjadi 
seorang agen perubahan yang baik, 
dibutuhkan kemampuan mengantisi-
pasi berbagai perkembangan didunia 
luar, memperkirakan implikasi terha-
dap organisasi, menciptakan sense of 
urgency dan prioritas bagi perubahan 
yang disyaratkan oleh visi, mempro-
mosikan eksperimentasi dan mem-
berdayakan orang-orang untuk meng-
hasilkan perubahan yang diperlukan.

c. Juru Bicara. Pemimpin sebagai 
seorang pembicara yang trampil, 
pendengar yang penuh perhatian 
dan pengejawantahan visi organisasi 
adalah promoter dan negosiator bagi 
organisasi dan visinya kepada pihak 
luar. Untuk menjadi seorang juru bi-
cara yang efektif pemimpin harus 
menjadi negosiator utama dalam 
berhubungan dengan organisasi-or-
ganisasi lain dan pembentuk jaringan 
hubungan eksternal guna menghasil-
kan gagasan, sumberdaya,dukungan 
atau informasi yang bermanfaat bagi 
organisasi yang dipimpinnya.

d. Pelatih. Seorang pemimpin adalah 
pembentuk tim yang memberdayakan 
orang-orang dalam organisasi serta 
“menghidupkan visi”, dan karenanya 
berperan sebagi mentor dan teladan 
dalam berbagai usaha yang diperlu-
kan untuk merealisasikan visi terse-
but. Untuk menjadi seorang pelatih 
yang efektif, perlu memberitahu 
orang lain ketika anda berpijak, apa 
arti visi bagi anda, dan apa yang 
akan dilakukan untuk merealisasi-
kannya.

3. Permasalahan Pemimpin Nasional 
Saat Ini

Adapun permasalahan pemimpin 
nasional yang terjadi di negara Indonesia 
saat ini antara lain :
a. Belum memiliki kualitas moral yang 

tangguh dan terpercaya, belum me-
miliki integritas sebagai seorang 
pemimpin, belum memiliki keberani-
an serta etika dalam hal kepemimpi-
nan sehingga berakibat pemimpin 
belum dapat melaksanakan tugas 
kepemimpinan dan komunikasi so-
sial secara efektif. Apabila pemimpin 
mampu dan dapat menjaga kualitas 
moral dan etika yang dilandasi keya-
kinan diri maka pemimpin akan bisa 
tampil secara profesional dan ber-
tanggung jawab dalam melaksanakan 
misi sebagai pemimpin nasional, lebih 
konsepsional dan lebih obyektif.

b. Banyaknya kasus konflik yang bersifat 
horisontal maupun vertikal yang ter-
jadi ditanah air, kesenjangan sosial, 
kasus KKN, mengindikasikan bahwa 
para pemimpin pada tataran tertentu 
sebenarnya belum memahami bah-
wa bangsa Indonesia adalah bangsa 
yang plural, terdiri dari berbagai suku, 
agama, ras maupun adat istiadat 
sehingga sangat rawan apabila pe-
mimpin tidak bijak dalam mengambil 
keputusan politik yang bisa berakibat 
terjadinya konflik vertikal maupun 
horizontal.

c. Prokontra dalam regulasi pemilihan 
kepala daerah yang terjadi dengan 
jelas dan gamblang menampilkan 
potret para pemimpin nasional yang 
berada pada posisi sebagai anggota 
legislatif yang mestinya sangat di-
hormati. Regulasi sistem rekruitmen 
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pemimpin yang ada saat ini sering 
menghasilkan pemimpin yang 
populer tapi minim kapasitas dan 
minim kapabilitas sebagai seorang 
pemimpin produk demokrasi, belum 
teruji dan belum matang dalam bidang 
politik serta kualitas pendidikannya 
sering diragukan. 

d. Kurangnya pengawasan fungsional 
maupun pengawasan masyarakat ter-
hadap peran pemimpin tingkat nasi-
onal dalam mengambil kebijakan. Fak-
ta selalu mencatat bahwa Indonesia 
selalu berada pada peringkat bawah 
dalam penanganan tindak pidana 
korupsi, bahkan jauh di bawah Thai-
land dan Vietnam. Padahal, pemerin-
tah mereka cukup lugas mengatakan 
bahwa Indonesia kerapkali menjadi 
ladang percontohan bagi penataan 
tata pemerintahan di negara mereka. 

4. Peran Pemimpin Tingkat Nasional 
Yang Diharapkan
a. Memiliki Integritas sebagai 

Pemimpin Tingkat Nasional.
 Pemimpin yang mempunyai integritas 

memilik kepribadian yang bagus, tidak 
tercela, jujur dan dihormati orang lain. 
Pemimpin nasional kedepan dibutuh-
kan orang yang memiliki integritas 
tinggi. Artinya tingkat hubungannya 
dengan yang dipimpin menyatu ber-
dasarkan pertimbangan prestasi, 
dedikasi, loyalitas dan tidak tercela, 
bukan popular, emosional. Keadaan 
ini akan melahirkan pemimpin yang 
mempunya sifat perpaduan karakter 
manajer, pemimpin, dan negarawan. 
Kemampuan dari pemimpin dalam 
memberantas KKN sangat diperlukan 
saat ini untuk membawa bangsa ini 

maju dan bersaing dengan bangsa 
lain, serta harus dapat memahami 
secara tepat esensi plural. 

b. Mengimplementasikan Moral dan 
Etika Kepemimpinan.

  Implementasi etika dan moral pe-
mimpin akan memberikan panduan 
bagi seorang pemimpin dalam melak-
sanakan tugas dan fungsinya. Krisis 
yang melanda bangsa Indonesia tidak 
lepas dari kemerosotan moral dan 
etika pemimpin. Disamping kondisi 
moral dan etika, perlunya seorang 
pemimpin nasional yang memiliki ke-
cerdasan individual. Pemimpin nasi-
onal harus menjadi bagian integral 
dari kepemimpinan nasional secara 
keseluruhan yang selalu berorientasi 
pada terciptanya interaksi harmo-
nis dengan masyarakat yang ber-
tumpu pada paradigma nasional dan 
mempunyai kemampuan merespon 
perubahan jaman. 

c. Menata Regulasi Sistem Rekruit-
men Pemimpin Nasional.

  Lahirnya regulasi yang mendukung 
seleksi calon kepemimpinan nasional 
ini akan  dapat melahirkan pemimpin 
nasional yang berkualitas. Diharap-
kan pemimpin yang terpilih adalah 
pemimpin yang berkapasitas, memi-
liki moral dan kompetensi yang baik, 
teruji melalui proses pematangan 
politik serta memiliki keunggulan 
pengalaman dan kemampuan akade-
mis yang baik. Kualitas proses seleksi 
calon pimpinan nasional baik di pusat 
dan daerah pun masih belum mema-
dai ditingkat pusat dan wilayah. 

d. Pengawasan dan penegakan 
hukum secara tegas.

 Upaya memberantas korupsi secara 

optimal haruslah dimulai dari 
pemimpin negeri ini. Pentingnya pe-
mimpin yang tegas juga memberikan 
koridor yang jelas bahwa pemberan-
tasan korupsi bukan sekedar pemanis 
b i b i r  s ema ta  a t au  men jaga 
image yang bersih. Tentunya semua 
ini akan tercipta dengan sendiri apabi-
la korupsi betul-betul telah diberangus 
dan para pelakunya dikenakan sanksi 
yang berat. Seorang pemimpin mam-
pu menunjukkan ketegasan, minimal 
kekuasaan yang dipegang tidak 
disalahgunakan.

5. Pengembangan Pariwisata 
a.                            Faktor-Faktor Pendorong Kegiatan 

Kepariwisataan
Dewasa ini maupun pada masa 

yang akan datang, kebutuhan un-
tuk berwisata akan terus meningkat 
seiring dengan pertambahan jumlah 
penduduk dunia, serta perkem-
bangan penduduk dunia yang se-
makin membutuhkan refreshing aki-
bat dari semakin tingginya kesibukan 
kerja. Menurut Fandeli (1995:50-51) 
faktor yang mendorong manusia ber-
wisata adalah: 1) keinginan untuk 
melepaskan diri tekanan hidup sehari-
hari di kota, keinginan untuk men-
gubah suasana dan memanfaatkan 
waktu senggang; 2) kemajuan pem-
bangunan dalam bidang komunikasi 
dan transportasi; 3) keinginan untuk 
melihat dan memperoleh pengala-
man-pengalaman baru mengenai 
masyarakat dan tempat lain; 4) me-
ningkatnya pendapatan yang dapat 
memungkinan seseorang dapat 
dengan bebas melakukan perjala-
nan yang jauh dari tempat tinggal-
nya. 

Faktor-faktor pendorong pengem-
bangan pariwisata di Indonesia 
menurut Spilane (1987:57), adalah 
: 1) berkurangnya peranan minyak 
bumi sebagai sumber devisa negara 
jika dibanding dengan waktu lalu; 2) 
merosotnya nilai ekspor pada sektor 
nonmigas; 3) adanya kecenderungan 
peningkatan pariwisata secara kon-
sisten; 4) besarnya potensi yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia bagi pengem-
bangan pariwisata.

Situasi dan kondisi sosio-ekonomi 
Indonesia saat ini, yang memperli-
hatkan bahwa semakin berkurangnya 
lahan pertanian dan lapangan peker-
jaan lainnya serta semakin rusaknya 
lingkungan akibat kegiatan manufak-
tur dan kegiatan-kegiatan ekonomi 
lainnya yang mengeksploitasi sum-
berdaya alam, maka pariwisata perlu 
dikembangkan sebagai salah satu 
sumber produksi andalan. Sektor pari-
wisata selain dapat meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi, juga tidak meru-
sak lingkungan bahkan sebaliknya 
merangsang pelestarian lingkungan 
hidup. Hal ini dapat dimengerti karena 
pengembangan pariwisata tidak dapat 
dipisahkan dari lingkungan hidup se-
bagai salah satu sasaran atau obyek 
wisata.

Dari laporan dan analisis World 
Tourism Organization (WTO) diperoleh 
bahwa sumbangan pariwisata amat 
berarti bagi penciptaan lapangan ker-
ja. Disebutkan bahwa dari setiap sem-
bilan kesempatan kerja yang tersedia 
secara global saat ini, satu diantaranya 
berasal dari sektor pariwisata. Diduga 
pula bahwa daya serap tenaga kerja 
pada sektor pariwisata lebih besar di 
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negara-negara berkembang. Selain 
itu, pariwisata dapat membuka pasar 
baru bagi produksi pertanian dan hasil 
kerajinan rumah tangga yang ma-
sih tradisonal maupun usaha-usaha 
jasa seperti tukang pijit, penginapan, 
transportasi dan guide yang dengan 
sendirinya membuka peluang kerja 
baru bagi para pencari kerja yang 
terus meningkat setiap tahun, serta 
meningkatkan output negara. Sehu-
bungan perekonomian negara, sektor 
pariwisata terbukti telah memberikan 
kontribusi yang cukup pada perolehan 
devisa, sektor pariwisata juga me-
mainkan peranan yang penting. Hasil 
studi World Travel and Tourism Coun-
cil (WTTC) menyimpulkan bahwa per-
tumbuhan kontribusi pariwisata ter-
hadap GDP rata-rata sebesar 8% dan 
merupakan yang tercepat di dunia. 

b. Sumber Daya Pariwisata serta 
Objek Daerah Tujuan Wisata 

Potensi pengembangan pariwisa-
ta sangat terkait dengan lingkungan 
hidup dan sumberdaya. Menurut Fan-
deli (1995:48-49), sumberdaya pari-
wisata adalah unsur fisik lingkungan 
yang statik seperti: hutan, air, lahan, 
margasatwa, tempat-tempat untuk 
bermain, berenang dan lain-lain. 
Karena itu pariwisata sangat terkait 
dengan keadaan lingkungan dan sum-
berdaya. Ditambahkan pula bahwa 
Indonesia yang memiliki keragaman 
sumberdaya yang tersebar pada 
ribuan pulau, dengan lautannya yang 
luas memiliki potensi yang baik untuk 
kegiatan pariwisata. 

Dari berbagai sumber informasi 
dan surat kabar, diberitakan bahwa 
Indonesia memiliki banyak potensi di 

daerah-daerah yang belum dikem-
bangkan atau dijadikan daerah 
tujuan wisata (DTW). Sekitar 212 
obyek wisata, berupa peninggalan 
bersejarah, gunung, air tejun, danau, 
hutan, dan lain-lain yang ada di Su-
matera Selatan yang belum dikelola.
Daerah Lampung yang kaya dengan 
peninggalan-peninggalan bersejarah, 
gunung-gunung, pantai-pantai dan 
berbagai keindahan alam yang ter-
ukir pada beberapa lokasi, belum di-
jadikan obyek wisata secara optimal.  
NTT yang kaya akan obyek wisata laut 
juga belum dikembangkan, dan masih 
banyak obyek wisata lainnya yang be-
lum dimanfaatkan sebagai DTW guna 
mendatangkan keuntungan secara 
sosial ekonomi. Sumberdaya alam 
hayati, seperti Taman Nasional Tan-
jung Puting (Kaltim), Taman Nasional 
Ujung Kulon (Jabar), Taman Na-
sional Komodo (NTT) dan berbagai 
sumberdaya alam hayati lainnya, 
merupakan potensi bagi sasaran 
kunjungan pariwisata.

c. Kendala dalam Pengembangan 
Pariwisata 

Indonesia dengan keragaman 
suku, agama dan ras (SARA) yang 
memiliki kebudayaan yang berbeda-
beda, berupa tari-tarian dan upacara-
upacara adat juga merupakan hal 
yang sangat potensial bagi pengem-
bangan pariwisata.  Dengan keragaman 
SARA tersebut juga mengandung 
potensi konflik yang seringkali dapat 
menimbulkan kerusuhan sosial, kare-
na itu dalam rangka pengembangan 
pariwisata, selain terdapat sejumlah 
potensi yang dapat diandalkan, juga 
terdapat sejumlah hal yang dapat 

menjadi kendala. Adapun kendala-
kendala yang akan dihadapi dalam 
pengembangan pariwisata, antara lain 
adalah: 

Pertama, sering timbulnya kon-
flik dan kerusuhan sosial serta situasi 
dan kondisi politik yang masih mema-
nas, berakibat pada kurang terjamin-
nya keamanan bagi para wisatawan. 

Kedua, rendahnya mutu pelayanan 
dari para penyelenggara pariwisata, 
persaingan yang tidak sehat di antara 
para penyelenggara pariwisata serta 
kurangnya pemahaman terhadap 
pentingnya pelindungan konsumen 
yang sangat ditekankan di Eropa, 
Amerika dan Australia, merupakan 
kendala yang sangat menghambat 
pariwisata di Indonesia.

Ketiga, rendahnya kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya 
pengembangan pariwisata merupakan 
kendala, sebab banyak rencana 
pengembangan yang gagal karena 
kurang mendapat dukungan dari ma-
syarakat akibat rendahnya kesadaran 
tersebut. 

Keempat, kurangnya modal 
dan rendahya sumberdaya manusia, 
terutama tenaga yang terampil dan 
profesional dalam hal manajerial di 
bidang pariwisata merupakan kendala 
yang seringkali muncul terutama pada 
negara-negara berkembang, terma-
suk Indonesia. Sumberdaya manusia 
merupakan komponen utama dan 
penentu, terutama dalam menjalan 
pekerjaan pada jajaran frontlinters, 
yakni mereka yang bertugas mem-
berikan pelayanan langsung kapada 
para wisatawan .

Kelima, sistem transportasi yang 

belum memadai seringkali menjadi 
kendala dalam pariwisata yang perlu 
ditinjau kembali, untuk meningkatkan 
pelayannya dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya.

Keenam, pengelolaan pari-
wisata yang bersifat top-down meru-
pakan salah satu kendala yang banyak 
menghambat pariwisata, terutama 
pada masa Orde Baru yang terlalu 
otoriter dan sentralistis. Selama ini, 
banyak DTW yang tidak dikembang-
kan karena berbagai keterbatasan 
dari pemerintah pusat, sementara itu 
pihak swasta dan pemerintah dae-
rah harus menunggu petunjuk dari 
pemerintah pusat.

d. Peluang Dalam Pengembangan 
Pariwisata

Beberapa hal yang dapat menjadi 
peluang bagi pengembangan pari-
wisata saat ini, antara lain adalah: 

Pertama, turunnya nilai mata 
uang rupiah terhadap dolar, dapat 
memicu meningkatnya jumlah, karena 
dengan turunnya nilai mata uang ru-
piah memungkinkan biaya-biaya yang 
dikeluarkan wisman jauh lebih ren-
dah dibanding sebelumnya. Dengan 
demikian, hal ini merupakan peluang 
yang akan dimanfaatkan oleh wisman 
maupun penyelenggara pariwisata 
untuk mengembangkan pariwisata 
dengan lebih mudah.

Kedua, adanya kecenderungan 
pihak wisatawan asing dewasa ini untuk 
berwisata dalam dimensi tradisional, 
seperti mengunjungi desa-desa yang 
memiliki keunikan baik untuk sekedar 
mengunjungi maupun untuk wisata 
ilmiah. Kecenderungan ini harus di-
manfaatkan sebaik-baiknya oleh 
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Indonesia yang masih memiliki banyak 
desa tradisonal serta berbagai obyek 
penelitian. Peluang ini selain kurang 
membutuhkan modal yang besar, 
wisata ilmiah juga dapat memberikan 
kontribusi ilmiah bagi Indonesia.   

Ketiga, jumlah penduduk Indonesia 
yang jumlahnya lebih dari 200 juta, 
juga merupakan peluang pasar yang 
baik selain para wisatawan asing. 
Hal ini didukung oleh data dari hasil 
Sensus Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) BPS menunjukkan adanya 
peningkatan wisatawan dalam negeri 
dari 2010 hingga 2015 sebesar 22,8%, 
sebanyak 64,5 juta orang .

Keempat, data yang diperoleh 
dari BPS (2014) menunjukan bahwa 
jumlah angkatan kerja di Indonesia 
pada tahun 2014 adalah 94.847.178 
orang, jumlah yang bekerja 88.816.859 
orang dan yang tidak bekerja 
6.030.319 orang. Angkatan kerja yang 
belum bekerja ini diharapkan dapat 
terserap dalam sektor pariwisata.

Kelima, adanya kecenderungan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek), transportasi, komu-
nikasi dan informasi yang terus me-
ningkat dapat membuka peluang bagi 
pengembangan pariwisata. Walaupun 
mungkin kondisi Iptek, transportasi, 
dan lain-lain tersebut, saat ini belum 
memadai tetapi kecenderungan 
kemajuan telah memberikan kemung-
kinan bahwa di waktu yang akan 
datang, akan lebih baik.

e. Tantangan Dalam Pengembangan 
Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada 
saat ini maupun yang akan datang 
akan dihadapkan pada tantangan-

tantangan, sebagai berikut.
Pertama, adanya berita-berita 

tantang kerusuhan, kebakaran hutan, 
dan kondisi lain yang kurang baik di 
Indonesia cukup menjadi komoditas 
yang laku dijual oleh negara-negara 
yang kurang senang dengan 
Indonesia. Contoh kasus berita ten-
tang kebakaran hutan di Kalimantan 
dan kerusuhan etnik dan Teror Bom 
diberitakan setiap saat oleh siaran 
Amerika dan Eropa sehingga cukup 
pengaruh bagi pasar wisata, bahkan 
pada waktu itu, beberapa negara 
potensial melarang warganya berkun-
jung ke Indonesia. Hal ini merupakan 
tantangan bagi Indonesia untuk 
segera menciptakan keamanan.  

Kedua, sistem informasi yang 
kurang memadahi juga tantangan 
yang perlu mendapat perhatian serius 
dalam pengelolaan pariwisata. Hal 
ini menjadi penting agar pengalaman 
masa lalu tidak terulang. Akibat 
sistem informasi yang kurang me-
madai pandangan dunia terhadap 
Indonesia menjadi miring. Sistem infor-
masi ini bertugas untuk memberikan 
klarifikasi, sekaligus secara proaktif 
menyiapkan dan memberikan infor-
masi tentang obyek wisata, kesiapan 
sarana, prasarana dan lain-lain

Ketiga, masalah SDM merupa 
kan tantangan yang cukup berat bagi 
pengembangan pariwisata, karena 
SDM sangat menentukan segala se 
suatu yang perhubungan dengan 
pariwisata. Pariwisata sangat me-
mentingkan profesionalisme baik 
dalam pengelolaan investasi maupun 
dalam bidang perhotelan, transpor-
tasi, komunikasi dan informasi. Selain 

itu, walaupun pariwisata telah mem-
buka peluang pasar bagi sektor-sektor 
lain, akibat dari rendahnya SDM pelu-
ang tersebut tidak dapat dimanfaat-
kan secara optimal. 

Keempat, akibat rendahnya SDM 
dan kurangnya modal dalam negeri 
akan membuka kemungkinan bahwa 
pariwisata akan dikuasai oleh pihak 
asing yang memiliki SDM yang lebih 
baik dan lebih siap dari segi modal. 
Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya 
khusus untuk menghindari hal tersebut.  

Kelima, belum meratanya arus 
penerimaan wisatawan, di mana ada 
DTW tertentu sangat ramai dikun-
jungi wisatawan sementara  itu DTW 
yang lain sangat sepi. Peristiwa ini 
mengindikasikan bahwa selain kurang 
menarik, dapat terjadi karena belum 
diketahui oleh wisatawan. Tantangan 
ini perlu dihadapi antara lain dengan 
meningkatkan promosi dan melaku-
kan upaya-upaya tertentu agar DTW 
yang kurang menarik menjadi DTW 
yang senangi oleh para wisatawan. 

Keenam, adanya kemungkinan 
pariwisata dapat merusak budaya, 
seperti pergeseran nilai upacara adat 
yang dapat mengarah kepada komer-
sialisasi, timbulnya industri seks, dan 
sebagainya. Hal ini harus diwaspadai 
dengan agar keutuhan dan nilai-nilai 
budaya tetap diperhatikan.

6. Korelasi Aktualisasi Peran Pemimpin 
Nasional Yang Visioner Dalam 
Pengembangkan Pariwisata.

Kualitas manajerial seorang pemimpin 
nasional yang visioner perlu ditingkat-
kan agar dapat melaksanakan program 
pemerintah antaralain dalam sektor 

ekonomi berupa pengembangan pari-
wisata. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka aktualisasi peran pemimpin yang 
diharapkan dalam mengembangkan pari-
wisata adalah:
a. Memiliki keunggulan dalam mema-

hami wawasan kebangsaan.
Pemimpin Nasional dalam 

mengembangkan pariwisata diharap-
kan dapat berperan untuk mewu-
judkan cara pandang, cara bersikap 
dan cara bertindak bangsa Indonesia 
tentang kebangsaan Indonesia yang 
walaupun terdiri dari berbagai suku, 
agama, ras dan golongan akan tetapi 
tetap satu dalam bingkai negara ke-
satuan Republik Indonesia yang ber-
landaskan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Memiliki keunggulan dalam 
menetapkan visi yang berorien-
tasi pada masa depan.

Pemimpin nasional dalam 
mengembangkan pariwisata diharap-
kan mampu melihat masa depan di-
tuangkan dalam bentuk visi, misi dan 
rencana strategik yang jelas dan ter-
arah serta ditetapkan dalam jangka 
waktu tertentu, misalnya untuk jang-
ka waktu selama 5 (lima) tahun ke 
depan. Sebagai bentuk pertanggung-
jawaban akan keberhasilan maupun 
kegagalan organisasi sesuai visi, misi 
dan rencana strategik, dilakukan eva 
luasi  yang dilaksanakan pada setiap 
akhir tahun anggaran.  

c. Memiliki keunggulan menumbuh-
kan karakter dan integritas.

Pemimpin nasional dalam 
pengembangan pariwisata diharapkan 
dapat menjadi panutan dan teladan, 
karena tindakannya sesuai dengan 
perbuatannya dapat berperan untuk 
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menumbuhkan karakter dan integritas 
kepada masyarakat luas. Pemimpin 
yang seperti ini, mempunyai semangat 
melayani dan penuh pengorbanan 
untuk kepentingan rakyat banyak, 
jujur dan terpercaya, bertanggung 
jawab, punya disiplin tinggi atau di-
simpulkan sebagai pemimpin memiliki 
integritas dan karakter yang kuat. 

d. Memiliki keunggulan ketaatan 
terhadap ketentuan hukum.

Pemimpin nasional dalam pengem-
bangan pariwisata dimanapun ditun-
tut untuk selalu taat kepada aturan 
dan perundang-undangan yang ber-
laku tanpa berharap adanya toleransi 
karena dirinya berkuasa. Substansi 
dari hal ini adalah nilai-nilai keadilan, 
kearifan, tidak diskriminatif, konsisten 
serta dan  konsekwen dari seorang 
pemimpin  tidak lagi dibedakan dengan 
warga masyarakat lainnya terutama 
terhadap warga yang dipimpinnya. 

e. Memiliki keunggulan Kepemimpi-
nan yang berkualitas

Terbentuknya Pemimpin nasional 
yang akan mengembangkan pariwisata 
diharapkan telah matang karena me-
lalui kaderisasi yang baik dan berkuali-
tas serta memiliki moral dan mentali-
tas yang baik. Proses pengkaderannya 
tidak mengenal money politics, akan 
tetapi terseleksi oleh  kemampuan dan 
integritas pribadinya sebagai seorang 
pemimpin. Pemimpin Nasional adalah 
pribadi-pribadi yang mengorbankan 
dirinya untuk kepentingan masyara-
kat, bangsa dan negara serta pro-
fesional dalam pelaksanaan tugas-
nya. Kualitas pemimpin dapat dilihat 
dari kecerdasan intelektual (Intelec-
tual Quotient), kecerdasan emosional 

(Emotional Quotient) dan kecerdasan 
spiritual (Spiritual Quotient).  

Dengan teraktualisasi peran 
pimpinan nasional yang visioner 
dalam pengembangan pariwisata 
dengan baik, maka diharapkan sektor 
pariwisata kedepan bisa maju dan 
berkembang yang akhirnya mening-
katkan kesejahteraan masyarakat dan 
mewujudkan pembangunan nasional 
yang baik.

PENUTUP
Kesimpulan

Dari pembahasan diatas tentang peran 
pemimpin nasional yang visioner dalam 
pengembangan pariwisata dapat disimpul-
kan sebagai berukut:
1. Kepemimpinan nasional merupakan ke-

lompok pemimpin bangsa yang memiliki 
kemampuan dan kewenangan menga-
rahkan kehidupan nasional dalam rangka 
pencapaian tujuan nasional berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Kepemimpinan 
nasional menjadi salah satu penentu ter-
capainya tujuan dan cita-cita nasional. 
Pemimpin nasional mempunyai peran 
sebagai penentu arah, agen perubahan, 
juru bicara dan pelatih bagi kelompoknya, 
dan dalam pelaksanaan kepemimpinan 
nasional di Indonesia masih banyak dite-
mukan permasalahan dimana ini akan 
mempengaruhi dalam organisasi.

2. Indonesia memiliki berbagai sumber 
kekayaan alam sebagai pendukung pari-
wisata yang perlu dikembangkan, yang 
hasilnya digunakan untuk kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat, untuk tanggung 
jawab mengendalikan sumber kekayaan 
alam sebagai pendukung pariwisata 
berada pada negara yang pelaksanaan 
pengelolaannya ditangan pemimpin 

nasional. Dalam pengembangan pari-
wisata Indonesia agar selalu memperha-
tikan beberapa hal meliputi: faktor-faktor 
pendorong kegiatan kepariwisataan, 
sumber daya pariwisata dan objek dae-
rah tujuan wisata, peluang dan kendala 
serta tantangan yang dihadapi dalam 
pengembangan pariwisata.

3. Dalam pengembangan pariwisata di 
Indonesia akan dipengaruhi oleh kepe-
mimpinan nasional dalam hal ini para 
pemimpin yag mengawaki atau yang 
mengelola pariwisata baik di tingkat pusat 
maupun daerah, para pemimpin nasional 
diharapkan bisa mengaktualisasi dengan 
baik dalam mengembangkan pariwisata 
dengan memiliki kemampuan dan keung-
gulan dalam hal: wawasan kebangsaan, 
mempunyai visi ke depan, berkarakter 
dan berintegritas, ketaatan terhadap ke-
tentuan hukum dan moralitas yang baik.

 
Saran

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk 
mengaktualisasikan peran pemimpin nasional 
yang visioner dalam pengembangan pari-
wisata perlu kiranya disarankan beberapa 
hal:
1. Perlunya diberikan kepada para pemimpin 

nasional berupa pengetahuan tentang 
wawasan kebangsaan, kepemimpinan, 
moralitas dari pimpinan tingkat pusat 
sampai tingkat daerah.

2. Perlunya meningkatkan dan mengem-
bangkan serta menjadikan sektor pari-
wisata di Indonesia sebagai pemasukan 
negara non migas sehingga untuk menaik-
kan citra Indonesia dimata dunia. 

3. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata 
dilaksanakan secara baik dan terkonsep 
serta mendapat dukungan dari pemerin-

tah termasuk DPR dan dilaksanakan 
secara merata di wilayah Indonesia.
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Pengembangan Energi Nuklir
sebagai Solusi Memenuhi Kebutuhan 

Energi Listrik Nasional dapat
Meningkatkan Ketahanan Nasional

Kombes Pol. Rudy Sumardiyanto, S.H.M.Si
Peserta PPRA LV Lemhannas RI, Kepala Biro Ops Polda Sulut

Abstrak
Seperti disebutkan dalam UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pemerintah berkewajiban 
menjadi ketersedian dan pengelolaan energi untuk masyarakat. Terjadinya pertumbuhan   

ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan energi. 
Oleh sebab itu, diperlukan ketahanan energi yang tangguh guna mendukung pembangunan 

nasional berkelanjutan.Kondisi energi nasional yang masih bergantung pada energi tidak     
terbarukan. Diperlukan sebuah terobosan untuk bauran sumber energi nasional terbarukan. 
Tulisan ini membahas tentang energi tenaga nuklir sebagai solusi energi terbarukan, yang 

masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan proses 

yang diselenggarakan secara berkelanjutan 
untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan 
bangsa. Hal itu tercermin dari pertumbuhan 
ekonomi yang disertai dengan perbaikan 
kualitas hidup masyarakat secara berkelanju-
tan baik dari kualitas maupun kuantitasnya, 
sehingga stabilitas keta hanan ekonomi 
dapat terjaga. Pertumbuhan ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk tidak dapat dipisah-
kan dari energi. Semakin masif pertumbu-
han ekonomi dan pertumbuhan penduduk, 
semakin tinggi intensitas penggunaan energi. 
Undang-Undang RI Nomor  30 Tahun 2007  
tentang Energi, menyatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk memperoleh energi 
dan merupakan kewajiban pemerintah 
untuk menjamin ketersediaan energi dan 
pengelolaannya harus dilaksanakan secara 
berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal 
dan terpadu. 

Pemerintah melakukan pengelolaan  
energi yang meliputi  penyediaan dan pe-
manfaatannya. Oleh karena itu, seiring den-
gan pertumbuhan ekonomi dan pertumbu-
han penduduk, diperlukan ketahanan energi 
yang tangguh guna mendukung pem-
bangunan nasional berkelanjutan. Ketahanan 
energi dan kestabilan pasokan energi masa 
kini dan dimasa mendatang merupa kan 
suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
Ketergantungan terhadap energi berbasis 
fosil perlu dikurangi dengan memanfaatkan 
potensi sumber-sumber energi baru terba-
rukan (EBT) sebagai penyeimbang. Dalam 
konferensi perubahan iklim 2015, Indone-
sia berkomitmen mendukung pengurangan 
emisi gas rumah kaca sebesar 29%, atas 
dasar itu pengggunaan EBT menjadi syarat 
utama karena sifatnya yang bersih, ramah 
lingkungan dan berkelanjutan. Di sisi lain, 

kondisi energi nasional saat ini 90% berasal 
dari energi tidak terbarukan berbasis fosil, 
yang sudah semakin berkurang ketersedia 
annya. Pemerintah sedianya telah menarget-
kan 23% bauran energi primer pada 2025, 
berasal dari EBT. Namun hingga tahun 2016, 
pemanfaatan energi baru maupun energi 
terbarukan masih sangat minim dibanding-
kan dengan potensinya.

Terdapat permasalahan yang terkait 
dengan energi nasional selama ini, antara 
lain adalah : 
1. Kebutuhan dan pasokan energi. Per-

soalan ini menyangkut tingginya 
konsumsi energi nasional yang tidak 
sebanding dengan suplai energi. 

2. Dorongan untuk melakukan diversifikasi 
energi melalui pemanfaatan energi dari 
sumber energi baru terbarukan (renew-
able energi). Dengan semakin menipis-
nya ketersediaan energi konvensional, 
dan sementara itu potensi sumber energi 
baru terbarukan (EBT) belum sepenuhnya 
dapat dikembangkan, serta ada upaya 
untuk menekan mitigasi dampak energi 
terhadap lingkungan sebagai akibat dari 
rumah kaca dan emisi CO² yang dihasilkan 
oleh energi konvensional.
Pemerintah telah mengubah paradigma 

kebijakan dari Supply Side Policy (SSP) men-
jadi Demand Side Policy (DSP). SSP mengatur 
jaminan pasokan dalam bentuk eksplorasi, 
produksi, dan konservasi (optimasi), sedang-
kan DSP mendorong kesadaran masyarakat 
agar melakukan diversifikasi dan konservasi 
(efisiensi). SSP dan DSP menjadi landasan 
kebijakan harga energi dalam bentuk sub-
sidi langsung, karena itu sistem ketahanan 
energi nasional dibangun berdasarkan  SSP 
dan DSP. 

Salah satu kebutuhan energi nasional 
yang sangat mendasar dan strategis adalah 

Sumber Google.com
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energi listrik.  Energi ini erat kaitannya 
dengan peningkatan kesejahteraan dan ke-
makmuran rakyat pada umumnya serta un-
tuk mendorong peningkatan kegiatan eko-
nomi pada khususnya. Dengan demikian, 
pembangunan ketenagalistrikan bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan ke-
makmuran rakyat secara adil dan merata 
serta mondorong peningkatan kegiatan 
ekonomi. Tersedianya pasokan energi listrik 
yang kontinu dan berkualitas menjadi tun-
tutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. 

Konsumsi energi listrik di Indonesia, 
terutama di wilayah Jawa, Madura, dan Bali 
(Jamali) terus mengalami peningkatan 
sejalan dengan pertumbuhan perekonomian 
nasional dan pertumbuhan penduduk 
Indonesia. Kosumsi listrik yang begitu be-
sar telah mejadi masalah nasional, antara 
penyediaan energi listrik dengan kebutuhan 
atau penggunaan energi listrik tidak sejalan. 
Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerin-
tah (PLN) dalam penyediaan energi listrik se-
makin menunjukkan ketidakmampuan dalam 
memenuhi kebutuhan energi listrik nasional 
dengan menggunakan jenis energi konven-
sional. Walaupun pengeluaran subsidi listrik 
untuk rakyat terus ditekan, namun hal ini-
tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh 
pasal 33 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang 
RI Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. 
Karena itu diperlukan alternatif penggunaan 
jenis EBT.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No-
mor  30 Tahun 2007  tentang Energi, me-
nyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 
memperoleh energi, dan merupakan kewa-
jiban pemerintah untuk melakukan penge-
lolaan, sehingga ketersediaan energi dapat 
terjamin. Pengelolaan energi meliputi  pe-
nyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan-
nya harus dilaksanakan secara berkeadilan, 

berkelanjutan, rasional, optimal, dan ter-
padu. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
ketahanan energinasional yang tangguh 
untuk mendukung pembangunan nasional 
berkelanjutan. Sistem ketahanan energi na-
sional sangat penting bagi Indonesia, kare-
na selain sebagai kemampuan merespon 
dinamika perubahan energi global (ekster-
nal), juga sebagai kemandirian untuk menja-
min ketersediaan energi nasional (internal). 

Diperkirakan pertumbuhan energi listrik 
kedepan masih cukup besar (sekitar 9-10%) 
per tahun. Pertumbuhan energi tersebut 
selain menopang laju pertumbuhan ekonomi 
nasional (sekitar 6-7% per tahun), juga me-
naikkan rasio kelistrikan dari 65% menjadi 
lebih dari 90% pada tahun 2025.  Dengan 
demikian dalam jangka waktu 20 tahun, di-
perlukan tambahan energi listrik lebih dari 
60 GWe.Pembangunan di bidang ke-
tenagalistrikan memerlukan upaya opti-
mal melalui pemanfaatan sumber-sumber 
energi lain, salah satunya adalah pengua-
saan dan pemanfaatan teknologi nuklir guna 
memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, 
khususnya di pulau Jawa dan Bali. Yang 
menjadi permasalahan adalah “pengem-
bangan energi tenaga  nuklir sebagai solusi 
untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 
nasional masih menimbulkan pro dan kontra 
dikalangan pemerintah, politisi dan masyara-
kat, yang pada muaranya sehinggabelum 
dapat meningkatkan ketahanan nasional, 
khususnya dibidang energi listrik”.

PEMBAHASAN
Krisis energi listrik di Indonesia sudah 

dirasakan sejak terjadinya krisis multi dimen-
si pada tahun 1997, ketika permintaan listrik 
lebih besar dari kemampuan penyediaan lis-
trik. Krisis energi listrik selalu memicu perde-
batan. Permasalahan yang dilatarbelakangi 

defisit anggaran yang dialami PLN telah me-
micu efek domino terhadap berbagai sendi 
kehidupan bangsa. Di satu sisi pemerintah 
merasa terlalu berat bila harus menam-
bah anggaran subsidi guna menutupi biaya 
produksi listrik, disisi lain PLN sudah tidak 
mampu lagi menambah kebutuhan energi 
listrik nasional yang terus meningkat melaui 
subsidi anggaran yang ada. Terdapat empat 
pilar untuk dapat mewujudkan ketahanan 
listrik nasional, yaitu; 
1. Ketersediaan pasokan listrik yang cukup 

dan merata di seluruh daerah di Indone-
sia dengan kualitas yang memadai (avail-
ability);

2. Harga listrik yang sesuai keekonomian-
nya namun terjangkau oleh masyarakat 
(Affordable bagi kedua belah pihak, yaitu 
pemasok dan pengguna) (affordability);

3. Kontinuitas pasokan listrik yang tetap 
terjaga yaitu melalui :Kemampuan ber-
investasi yang berkelanjutan; Jaminan 
atau prioritas pasokan energi primer un-
tuk kepentingan domestik; Mengurangi 
ketergantungan bahan bakar fosil melalui 
pengembangan dan penerapan teknologi 
energi alternatif baik renewable  maupun 
non renewable sebagai komplemen dari 
teknologi energi fosil pada pembang-
kit-pembangkit yang akan datang (sus-
tainability);

4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 
(tanah, air dan udara) maupun lingkun-
gan sosial di sekitarnya (environmentaly 
friendly).
Salah satu kebijakan pemerintah yang 

kurang popular dan kurang mencerminkan 
nilai keekonomian bagi masyarakat adalah 
selalu menaikan tarif dasar listrik (TDL). 
Kenaikan TDL untuk mengatasi krisis bahan 
baku pembangkit energi listrik yang selama 
ini mengandalkan BBM, dan didukung oleh 

sumber alternatif seperti batubara dan gas 
alam ternyata telah membebani masyarakat, 
terutama yang ekonominya lemah. Kenaikan 
TDL merupakan solusi sesaat apabila dilihat 
dari semakin meningkat kebutuhan energi 
listrik jangka panjang yang berkelanjutan. 
Pemerintah melalui PLN terus memaksakan 
menggunakan energi berbasis fosil (tidak 
terbarukan) walaupun telah diketahui bahwa 
cadangannya sudah sangat terbatas, teruta-
ma BBM. Sistem ketahanan energi nasional 
mengacu pada kebijakan pengembangan 
energi  (Undang-Undang Energi Nomor 30 
Tahun 2007).

Indonesia adalah salah satu negara 
berkembang pertama yang menjadi anggota 
International Atomic Energi Agency (IAEA) 
pada saat didirikan tahun 1957. Sejak saat 
itu, Indonesia secara konsisten mendukung 
kegiatan IAEA dalam penguasaan dan pe-
manfaatan teknologi nuklir untuk tujuan 
damai dan aktif  didalam riset dan peman-
faatan teknologi nuklir untuk berbagai ke-
pentingan umat manusia, misalnya untuk 
kesehatan, pertanian, pendidikan dan kelis-
trikan. Agar Indonesia segera keluar dari kri-
sis listrik yang berkepanjangan, terutama di 
pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali), maka 
penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
nuklir guna pemenuhan kebutuhan energi 
listrik layak dipertimbangkan dan dikaji 
secara ilmiah, komprehensif, dan integral 
guna meningkatkan ketahanan energi nasional.  
Rencana pemanfaatan teknologi nuklir untuk 
memenuhi kebutuhan energi listrik nasional 
sudah cukup lama. Ide pertama dimulai 
tahun 1956 dalam bentuk pernyataan dalam 
seminar-seminar yang diselenggarakan di 
beberapa universitas, seperti di Bandung 
dan Yogyakarta, namun belum berhasil me-
manfaatkan teknologi nuklir untuk pemenu-
han kebutuhan energi listrik nasional.
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Pemerintah sebenarnya sudah ada 
rencana memanfaatkan teknologi nuklir 
guna pemenuhan kebutuhan energi listrik 
dengan membangun PLTN Muria di kabu-
paten Jepara Jawa Tengah. Namun, telah 
terjadi pro dan kontra yang bernuansa politik 
bermunculan, baik dilingkungan pemerintah 
pusat dan daerah (eksekutif dan legislatif) 
maupun dilingkungan masyarakat. Bagi yang 
kontra, memanfaatkan masyarakat (khu-
susnya sekitar lokasi pembangunan PLTN) 
secara vokal menentang rencana tersebut, 
karena yang ditampilkan adalah berbagai 
“cerita” tentang dampak negatif dari pengua-
saan dan pemanfaatan teknologi nuklir. 
Kelompok kontra tersebut juga tidak mau 
memberikan informasi secara berimbang 
dari segi positifnya, sehingga membentuk 
opini masyarakat menjadi paranoid terhadap 
teknologi nuklir. Apabila bangsa ini masih terus 
terjebak oleh ketakutan akan penguasaan dan 
pemanfaatan teknologi nuklir, tentu akan sulit 
untuk keluar dari permasalahan krisis energi 
listrik nasional.

Perkembangan tenaga nuklir untuk ke-
hidupan manusia di dunia sudah sangat 
maju, oleh karena itu pemanfaatan dan 
pengembangan PLTN guna memenuhi kebu-
tuhan energi listrik nasional perlu diwujudkan 
di Indonesia. Hal ini untuk mengatasi krisis 
energi listrik nasional, serta mengurangi be-
ban subsidi BBM, yang pada muaranya dapat 
mendorong peningkatan ketahanan energi 
nasional, meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat, dan meningkatkan kualitas daya 
saing bangsa. Indonesia sebagai satu-satu-
nya negara G-20 yang tidak menggunakan 
PLTN. Dari negara dengan penduduk 10 ter-
besar di dunia, yang tidak/belum meng-
gunakan PLTN sebagai pembangkit listrik 
adalah Indonesia, Bangladesh, dan Nigeria. 
Sedangkan negara di dunia yang telah meng-

gunakan PLTN sebagai pembangkit tenaga 
listrik sebanyak 31 negara, dengan total unit 
PLTN sebanyak 442 unit. Dalam waktu dekat 
jumlah tersebut akan bertambah sebanyak 
25 negara, diantaranya Vietnam, Malaysia, 
dan Thailand. PLTN adalah stasiun pem-
bangkit listrik termal, dengan panas yang di-
hasilkan diperoleh dari reaktor nuklir. Secara 
sederhana proses pemanasan hasil fisi yang 
menghasilkan energi listrik di dalam PLTN, 
sebagai berikut.

Bahan bakar nuklir melakukan reaksi 
fisi, sehingga dilepaskan energi dalam ben-
tuk panas yang sangat besar. Panas hasil 
reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk 
menguapkan air pendingin, bisa pendingin 
primer maupun sekunder bergantung pada 
tipereaktor nuklir yang digunakan. Uap air 
yang dihasilkan dipakai untuk memutar 
turbin, sehingga dihasilkan energi gerak 
(kinetik). Energi kinetik dari turbin ini selan-
jutnya dipakai untuk memutar generator, 
sehingga dihasilkan arus listrik.

Keuntungan dari penggunaan PLTN 
apabila dibandingkan penggunaan pem-
bangkit listrik tenaga utama lainnya,adalah 
tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca; 
tidak mencemari udara; tidak menghasil-
kan gas-gas berbahaya sepert karbon 
monoksida, sulfur dioksida, aerosol, atau 
asap fotokimia; biaya bahan bakar PLTN 
rendah; hanya sedikit bahan bakar yang di-
perlukan, dan sedikit menghasilkan limbah 
padat; ketersediaan bahan bakar yang me-
limpah, karena sangat sedikit bahan bakar 
yang diperlukan PLTN; baterai nuklir sangat 
irit karena bisa menyediakan energi hingga 
12 tahun.

Sedangkan yang menjadi kelemahan 
penggunaan PLTN dibandingkan dengan 
penggunaan PLT utama lainnya, antara lain 
adalah pertama, resiko kecelakaan nuklir. 

Kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan 
Chernobyl yang terjadi karena tidak mempu-
nyai containment building. Kedua, limbah 
nuklir adalah  limbah radioaktif tingkat tinggi 
yang dihasilkan, dapat bertahan hingga 
ribuan tahun. Selain itu, pembangunan PLTN 
memerlukan investasi yang cukup besar, 
tetapi pada saat PLTN beroperasi hanya me-
merlukan biaya bahan bakar yang jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan pembangkit 
yang lain. Biaya bahan bakar yang rendah 
menjadikan biaya produksi listrik dengan 
menggunakan energi nuklir akan kompetitif 
terhadap pembangkit lain, serta lebih sta-
bil karena tidak rentan terhadap perubahan 
harga bahan bakar dunia. 

Di banyak negara biaya pembangkitan 
listrik PLTN sudah dapat bersaing dengan 
PLTU batubara maupun gas. Terlebih jika 
biaya lingkungan atau eksternalitas ikut di-
perhitungkan. Saat ini dibeberapa negara 
menggunakan pola BOT (Build Operate and 
Transfer) untuk membangun PLTN, seperti di 
Turki dan Uni Emirat Arab. Rusia dan Turki 
sepakat untuk membangun PLTN 1.200 
MW dengan Model BOT. Listrik  akan dibeli 
oleh perusahaan listrik Turki dengan harga 
12,35 Cent $/KWh selama 15 tahun, sedang-
kan Korea Selatan akan membangun empat 
unit PLTN dengan total daya 5.600 MW di Uni 
Emirat Arab dengan masa kontrak BOT 
selama 60 tahun. Menurut Nuclear Technology 
Review 2009, IAEA, Vienna 2009, biaya untuk 
pembangunan PLTN di wilayah Asia adalah 
yang paling rendah berdasar pada pengala-
man terkini membangun PLTN. Biaya di Asia 
sekitar 1.500 US$/kWe dan tertinggi sekitar 
3.600 US$/kWe. Biaya investasi tertinggi di 
Asia adalah di Jepang, mengingat daerahnya 
mempunyai intensitas dan frekuensi kegem-
paan yang tinggi, sehingga memerlukan 
standar konstruksi yang lebih tinggi.

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
nuklir atau pembangunan PLTN merupakan 
poyek multiyear  yang membutuhkan pem-
biayaan cukup besar. Pembiayaan tersebut 
bisa dari pinjaman World Bank ataupun bank-
bank luar negeri yang memiliki kemampuan 
membangun PLTN. Selain itu, pembangu-
nan PLTN memerlukan waktu yang tidak 
sebentar. Diperlukan komitmen atau political 
will yang kuat agar tidak dipengaruhi oleh 
dinamika perkembangan politik domestik 
dan global yang setiap saat dapat berubah 
secara cepat, serta bisa menjadi isu sensi-
tif yang dapat menghentikan atau menunda 
pembangunan PLTN.  

Berdasarkan uraian diatas, pokok 
persoalan yang ditemukan, antara lain:
1. Pembangunan PLTN membutuhkan biaya 

investasi yang besar. Indikasinya antara 
lain kemampuan negara sangat terba-
tas, belum ada investor asing yang mau 
mendukung pembiayaan pembangunan 
PLTN, dan masih ada alternatif EBT yang 
dapat digunakan dengan biaya yang lebih 
murah.

2. Belum ada kesamaan persepsi dalam 
pemanfaatan teknologi nuklir guna 
pemenuhan kebutuhan energi listrik 
nasional. Indikasinya antara lain belum 
adanya komitmen yang kuat dan kesa-
maan pandang antara kementerian/lem-
baga dan pemerintah dengan DPR dalam 
membangun PLTN, pembangunan PLTN 
masih menimbulkan pro dan kontra,dan 
masih ada aktor-aktor non state yang 
memprovokasi isu bahaya nuklir.

3. Kurangnya sosialisasi yang mengiringi 
pembangunan PLTN. Indikasinya anta-
ra lain pembangunan PLTN masih me-
nimbulkan masalah dari sudut pandang 
sosial, masyarakat belum paham akan 
manfaat dan keamanan teknologi nuklir, 
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serta masih menjadi isu politik yang 
sensitif. 
Pengembangan energi nuklir sebagai 

salah satu solusi EBT untuk memenuhi 
kebutuhan energi listrik nasional, karena 
itu penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
nuklir dapat diimplementasikan agar mem-
berikan perubahan yaitu meningkatkan ke-
tahanan energi  nasional. Selain itu, rakyat 
akan dapat menikmati listrik dengan murah, 
perekonomian nasional daerah dan ma-
syarakat akan tumbuh, ramah lingkungan, 
yang pada muaranya dapat memberikan 
reaksi berantai secara positif dalam berbagai 
sektor kehidupan nasional. Pengembangan 
energi nuklir yang diharapkan sebagai salah 
satu solusi EBT untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik nasional, diwujudkan antara 
lain dengan
1. Meningkatkan kemampuan negara dalam 

menyiapkan anggaran pembangunan 
PLTN, antara lain diwujudkan dengan me-
ningkatkan diplomasi luar negeri untuk 
mendapat pinjaman lunak melalui World 
Bank ataupun dengan negara-negara 
maju yang memiliki kemampuan mem-
bangun PLTN; adanya jaminan hukum, 
politik dan sosial  agar World Bank atau 
investor asing mau mendukung dalam 
pembangunan PLTN; adanya pemaha-
man bahwa pembangunan PLTN adalah 
solusi EBT terbaik untuk menghasilkan 
kebutuhan energi listrik dengan kapa-
sitas yang sangat besar dibandingkan 
alternatif penggunaan EBT lain yang jauh 
lebih kecil kapasitasnya walapun dengan 
biaya yang lebih murah.

2. Meningkatkan kesamaan persepsi dalam 
pemanfaatan teknologi nuklir, antara 
lain diwujudkan dengan meningkatkan 
sinergitas untuk menyamakan per-
sepsi antar pejabat pemerintah, an-

tar pemerintah dengan DPR, maupun 
antar pemerintah dan masyarakat tentang 
penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
nuklir guna pemenuhan kebutuhan energi 
listrik nasional; meningkatkan komitmen 
dan kesamaan pandang antara kementeri-
an/lembaga dan pemerintah dengan DPR 
dalam membangun PLTN; meningkatkan 
kewaspadaan terhadap aktor-aktor non 
state yang memprovokasi isu-isu tentang 
bahaya nuklir, sehingga menimbulkan 
keresahan di masyarakat apabila PLTN 
dibangun.

3. Meningkatkan Sosialisasi tentang rencana 
penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
nuklir atau pembangunan PLTN, antara 
lain diwujudkan dengan meningkatkan 
sosialisasi dilingkungan birokrat, dan elit 
politik tentang perlunya pembangunan 
PLTN guna mengatasi krisis energi listrik, 
khususnya di Jamali, serta manfaat dan 
keamanan teknologi nuklir; meningkat-
nya sosialisasi dilingkungan masyarakat 
tentang murahnya harga tarif listrik apa-
bila PLTN dibangun, serta manfaat dan 
keamanan teknologi nuklir; meningkat-
nya kewaspadaan pembangunan PLTN 
dapat dijadikan isu politik yang sensitif 
untuk kepentingan tertentu. 
Berdasarkan uraian diatas, diketahui 

bahwa pengembangan energi nuklir sebagai 
salah satu solusi pemanfaatan EBT untuk 
memenuhi kebutuhan energi listrik nasional 
dapat meningkatkan ketahanan nasional.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Pemanfaatan energi nuklir memiliki 

potensi menyediakan pasokan energi 
listrik sangat besar dengan biaya terjang-
kau, handal, aman dan berkeselamatan. 
Secara praktik, pemanfaatan energi 

nuklir menawarkan sumber energi tak 
terbatas, karena energi nuklir lebih ber-
tumpu pada perkembangan teknologinya 
dibanding dengan sumber dayanya, dan 
penggunaannya dapat mengurangi polusi 
udara terhadap lingkungan hidup, terma-
suk mengurangi emisi gas CO2 yang 
dianggap sebagai pemicu terjadinya 
pemanasan global.   

2. Ketenaganukliran untuk memenuhi paso-
kan kebutuhan  energi listrik nasional me-
merlukan transformasi penguasaan iptek 
tinggi (high-tech). Pembangunannya 
harus dilakukan oleh tenaga ahli dari luar 
negeri dan dipadukan dengan tenaga ahli 
dari dalam negeri, karena menyangkut  
kehidupan maupun keselamatan orang 
banyak, oleh karena itu, penguasaan dan 
pemanfaatan teknologi nuklir harus 
dikendalikan dan diatur oleh pemerintah 
secara terintegrasi.

3. Hiruk pikuk politik, serta terjadinya pro 
dan kontra dalam pemanfaatan energi 
nuklir guna meningkatkan kebutuhan 
energi listrik nasional secara signifikan 
dikarenakan sosialisasi tentang peman-
faatan energi nuklir belum optimal, baik 
dilingkungan birokrat, politisi maupun 
masyarakat.

4. Pembangunan PLTN membutuhkan biaya 
investasi yang besar, tetapi pada saat 
beroperasi yang diperlukan hanya  biaya 
bahan bakar, dan harganya jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan pembangkit 
energi tenaga listrik yang lain. Bahan baku 
nuklir ada didalam negeri, serta sangat 
kompleks dan mempunyai kandungan 
energi lebih besar dibandingkan dengan 
bahan bakar fosil ataupun minyak. 

Saran.
1. Diperlukan regulasi hukum terhadap 

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 

1997 Tentang Ketenaganukliran (UUK) 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta-
hun 2006 tentang Perijinan Reaktor Nuklir.

2. Diperlukan ketegasan pemerintah dalam 
membangun PLTN di Indonesia, dan  
peningkatan sosialisasi secara terpa-
du dan  terencana untuk membangun 
pengertian dan  pemahaman masyarakat 
bahwa solusi dalam pemanfaatan energi 
nuklir untuk  meningkatkan ketahanan 
energi listrik nasional secara signifikan.
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Optimalisasi peran Kepemimpinan 
Nasional pada Era Perubahan dapat 

Meningkatkan Pengembangan
Pariwisata di Indonesia

Kolonel Inf. Chanlan  Adilane, S.I.P
Peserta PPRA LIV Tahun 2016 Lemhannas RI, Asren Kostrad TNI AD

Abstrak
Implementasi program pengembangan pariwisata Indonesia masih terhambat oleh berbagai 
persoalan bersifat intern dan eksteren. Peran kepemimpinan nasional di tingkat pusat dan 

daerah diperlukan untuk mengubah visi pariwisata menjadi gagasan praksis melalui program 
dan rencana pembangunan nasional bidang kepariwisataan jangka panjang, menengah dan 
pendek yang lebih komprehensif dan terpadu. Untuk meningkatkan pengembangan 
pariwisata di Indonesia, tulisan ini mengulas tentang peran pemimpin nasional yang 
ideal serta hambatan pariwisata yang sekarang dihadapi, untuk merumuskan peran apa 

saja yang dapat dioptimalkan oleh pimpinan pusat dan daerah, serta program dan ren-
cana pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam sektor pariwisata.

Sumber Google.com
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara bangsa (nation 

state), negara yang dibentuk dari kesepaka-
tan pra-nation untuk menjadi nation baru 
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Kesepakatan yang dibuat oleh para 
pendiri negara (founding fathers) menun-
jukkan kesadaran akan rasa senasib 
dan memahami arti pluralisme yang diakui 
sebagai sebuah keniscayaan untuk bersatu, 
merdeka serta membentuk suatu bangsa 
dan negara Indonesia. Hal ini didasarkan 
atas teori Ernest Renan “Le desir d’etre 
ensemble” (bangsa dibentuk karena adanya 
kesamaan jiwa dan kehendak akan bersatu), 
dan teori Otto Bouer bahwa suatu bangsa 
dibentuk karena adanya kesamaan pengala-
man. Atas dasar itu, maka bangsa Indonesia 
melaksanakan pembangunan nasional dise-
gala bidang kehidupan guna mewujudkan 
cita-cita dan tujuan nasional yang hendak 
dicapai.

Ditengah-tengah dinamika perkem-
bangan lingkungan strategis pada era  
global yang semakin dinamis dan terbuka, 
seperti pasar bebas barang dan jasa, serta 
dengan diberlakukannya masyarakat eko-
nomi Asean (MEA) tahun 2015, Indonesia 
terus melangkah dan berusaha mem-
bangun disegala aspek kehidupan nasional 
agar mampu menjadi negara maju baru yang 
mandiri dan demokratis serta dapat berdiri 
terhormat dan sejajar dengan bangsa-bang-
sa maju di dunia. Salah satu program pem-
bangunan nasional yang tercantum dalam 
RPJMN 2015-2019 adalah program mengem-
bangkan industri kepariwisataan Indonesia. 
Hal ini dilakukan karena potensi pariwisata 
Indonesia yang beraneka ragam jenisnya, 
seperti : wisata laut, wisata alam, wisata 
religi, wisata sejarah, belum sepenuhnya 

dikembangkan dengan baik  sebagai industri 
penghasil keuangan dan devisa negara .

Dunia pariwisata merupakan salah satu 
sektor yang sangat strategis untuk dikem-
bangkan sebagai penghasil keuangan dan 
devisa negara yang potensial. Sektor ini 
merupakan sektor yang inheren dengan 
kehidupan masyarakat modern, dan akan 
mengalami perkembangan seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan manusia, karena 
semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi 
individu  atau masyarakat maka akan sema-
kin besar pula kebutuhan pariwisata. Dalam 
waktu jangka panjang sektor pariwisata telah 
menjadi salah satu sektor andalan ekonomi 
yang dapat tumbuh dan berkembang seiring 
dengan kemajuan dan dinamika masyarakat 
dunia, sehingga tidaklah mengherankan 
apabila banyak negara-negara didunia ter-
masuk Indonesia menjadikan sektor pari-
wisata sebagai salah satu tumpuan sumber 
penggerak ekonomi masa depan.  Disisi lain, 
pariwisata juga dapat mendorong proses 
perlindungan terhadap suatu lingkungan 
fisik maupun sosial budaya dari masyara-
kat setempat. Objek wisata merupakan aset 
yang dapat dijual kepada wisatawan man-
canegara maupun lokal sehingga masyara-
katpun memiliki kesadaran dan keinginan 
besar untuk selalu menjaga segenap potensi 
objek wisatanya hingga dapat dilirik dan 
tetap dikunjungi oleh wisatawan. 

Namun pada kenyataannya implemen-
tasi program pengembangan pariwisata 
Indonesia masih terhambat oleh berbagai 
persoalan bersifat intern dan ekstern. Kondi-
si ini akan dapat diwujudkan apabila peran 
kepemimpinan nasional di tingkat pusat dan 
daerah punya visi jauh kedepan yang diter-
jemahkan ke dalam gagasan praksis melalui 
program dan rencana pembangunan nasional 
bidang kepariwisataan jangka panjang, 

menengah dan pendek yang lebih kompre-
hensif dan terpadu. Yang menjadi perma-
salahan adalah “Peran kepemimpinan 
nasional baik ditingkat pusat dan dae-
rah pada era perubahan saat ini be-
lum sepenuhnya dapat meningkatkan 
pengembangan pariwisata di Indonesia”. 

PEMBAHASAN
Kepemimpinan nasional merupakan 

fenomena kemasyarakatan yang sangat 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 
suatu bangsa dan negara, serta salah satu 
fungsi strategis yang mendorong terwujud-
nya cita-cita dan tujuan nasional, terwujud-
nya aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang 
dalam kehidupan masyarakat karena adanya 
interaksi antara pemimpin dengan yang 
dipimpin . Dari aspek sejarah, kepemimpi-
nan nasional lahir melalui fase perjuangan 
yang panjang mulai dari tingkat lokal 
hingga tingkat nasional yang mempunyai  
keinginan untuk menata serta membangun 
masa depan bangsa dan negara Indonesia 
kearah yang lebih baik. Sedangkan dari aspek 
filosofis, kepemimpinan merupakan opera-
sionalisasi segala daya upaya untuk suatu 
”kebenaran”, melalui cipta, rasa, dan karsa 
dalam proses berpikir yang sehat dan positif. 
Karena itu, paradigma nasional merupakan 
cara pandang dalam berpikir untuk menata 
kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara Indonesia kearah yang lebih baik. 

Untuk melahirkan seorang pemimpin 
nasional, baik ditingkat pusat dan daerah 
maka dilakukan dengan melalui proses 
pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan 
kepala daerah (pilkada). Namun, dalam 
penyelenggaraannya masih banyak terdapat 
berbagai kelemahan, antara lain : 
1. Sistem rekruitmen calon-calon  peserta 

pemilu dan pilkada  yang akan diusung 

oleh partai politik maupun yang dilakukan 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan 
Komisi Pemilihan Kepala Daerah (KPUD) 
belum optimal, salah satunya adalah 
karena masih terjadinya praktek 
transaksional. 

2. Persyaratan menjadi calon  peserta 
pemilu dan pilkada sangat sederhana, 
dan tidak dilakukan uji kelayakan (fit and 
profer test) melalui tolak ukur indeks 
kepemimpinan nasional sebelum calon-
calon tersebut diumumkan kepada publik. 

3. Masih terjadinya berbagai kecurangan 
pada proses pelaksanaan pemilu dan 
pilkada, hal ini terlihat pada banyaknya 
gugatan hasil pemilu dan pilkada ke 
Mahkamah Konstitusi. 

4. Tingkat pendidikan politik masyarakat 
masih rendah, sehingga mudah dipen-
garuhi dengan kebiasaan politik uang. 
Atas dasar fakta-fakta itu maka hasil 
Pemilu dan Pilkada menjadi tidak optimal 
dan berdampak pada peran dan kemam-
puan kepemimpinan nasional dalam tata 
kelola pemerintahan maupun dalam 
pembangunan nasional menjadi tidak 
optimal. Karena itu diperlukan sistem 
rekruitmen calon pemimpin nasional 
yang lebih baik serta menggunakan tolok 
ukur indeks kepemimpinan nasional.
Era globalisasi dan era reformasi 

disebut juga sebagai era transisi dan trans-
formasi menuju kearah perubahan pada 
semua aspek kehidupan secara demokratis. 
Pada situasi dan kondisi seperti ini, pimpinan 
nasional harus memahami serta menyadari 
bahwa transisi dan transformasi tidak 
terjadi secara otomatis tetapi karena adanya 
proses perubahan. Pemerintahan tidak bisa 
terus menerus dikelola dengan mengulangi 
praktik yang kurang baik pada masa lalu 
namun transisi dan transformasi muncul 
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karena adanya kehendak untuk berubah 
kearah yang lebih lebih baik dan lebih maju. 
Dengan melalui transisi dan transformasi 
yang baik diharapkan akan menempatkan 
manusia kedalam siklus perubahan yang 
bersifat internal: kualitas, profesionalisme, 
karakter, jati diri, sikap dan perilaku; 
maupun yang bersifat eksternal: kebijakan, 
praktik, dan struktur yang ingin diwujudkan. 
Perubahan tersebut mencakup tiga proses , 
yaitu pertama, meninggalkan cara-cara lama 
yang membuat tidak sukses di masa lampau; 
kedua, merubah menjadi netral, mengatasi 
ketidakpastian dan mengerjakan apa yang 
diminta; ketiga, bergerak maju berperilaku 
dengan cara yang baru. Untuk melakukan 
perubahan dalam segala aspek kehidupan 
nasional, maka kebijakan yang ditetapkan 
melalui visi pembangunan nasional tahun 
2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia 
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 
berlandaskan gotong-royong”.  Sedangkan 
misi pembangunan nasional,  adalah :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang 

mampu menjaga kedaulatan wilayah, 
menopang kemandirian ekonomi dengan 
mengamankan sumber daya maritim, dan 
mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju, ber-
keseimbangan, dan demokratis berlandas-
kan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-
aktif dan memperkuat jati diri sebagai 
negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara 

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 
berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berke-
pribadian dalam kebudayaan.
Visi dan misi tersebut diatas merupakan 

kebijakan pimpinan nasional guna meman-
tapkan ketahanan nasional, sehingga 
terbangun keuletan dan ketangguhan 
bangsa dan negara yang mengandung ke-
mampuan untuk mengembangkan kekuatan 
nasional, dalam rangka melaksanakan pem-
bangunan nasional; menghadapi dan menga-
tasi segala tantangan, ancaman, hambatan, 
dan gangguan, baik yang datang dari luar 
maupun dari dalam negeri; menjamin iden-
titas, integritas, kelangsungan hidup bangsa 
dan negara; serta perjuangan mencapai 
cita-cita dan tujuan nasional. Namun visi dan 
misi itu akan dapat diimplementasikan secara 
konsisten ke dalam program dan rencana 
pembangunan nasional secara tepat dan 
benar sangat  tergantung dari peran kepe-
mimpinan nasional. Dengan demikian se-
tiap pemimpin nasional memiliki ciri, model, 
dan gaya (style) yang berbeda-beda sesuai 
dengan karakter, pengalaman, pengetahuan 
dan ketrampilan yang dimiliki olehnya untuk 
menentukan keberhasilan dalam membawa 
organisasi mencapai tujuannya. Karena itu 
kepemimpinan nasional mengandung makna 
sebagai suatu proses yang terus menerus 
mulai dari yang sederhana sampai dengan 
yang rumit dan komprehenship. 

Untuk menjadi pemimpin nasional yang 
tangguh dan ulet dibutuhkan pengalaman 
yang dapat menempa pemimpin tersebut  
melalui suatu proses pendewasaan dan 
pematangan pada waktu dan situasi yang 
berbeda. Menurut Ermaya Suradinata, kepe-
mimpinan adalah kemampuan seorang 
pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, 
mempengaruhi pikiran, perasaan atau 
tingkah laku orang lain untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Menurut Burt Nanus (1992), 
aspek peran pemimpin nasional visioner 
adalah sebagai penentu arah kebijakan (di-
rection sefter), agen perubahan (change 
agen), juru bicara (spokes person), dan 
pelatih (coach). Peran kepemimpinan nasional 
dalam pembangunan, khususnya  bidang 
kepariwisataan belum optimal, salah satu 
disebabkan oleh pengaruh perkembangan ling-
kungan strategis, baik yang bersifat global, 
regional maupun  nasional. 

Bagi Indonesia, pariwisata merupakan 
sektor ekonomi penting. Pada tahun 2009, 
pariwisata menempati urutan ketiga dalam 
hal penerimaan devisa setelah komoditi 
minyak dan gas bumi serta minyak kelapa 
sawit. Berdasarkan data tahun 2014, jumlah 
wisatawan mancanegara yang datang 
ke Indonesia sebanyak 9,4 juta orang lebih 
atau tumbuh sebesar 7.05% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Terdapat sebelas provinsi 
yang paling sering dikunjungi oleh para turis 
adalah Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Suma-
tera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, 
Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera 
Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke 
Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 
38% untuk tujuan bisnis. Dari kawasan 
Asean, Singapura dan Malaysia adalah 
negara dengan jumlah wisatawan terbanyak 
datang ke Indonesia, dari kawasan Asia (ti-
dak termasuk Asean) adalah RRC, Jepang, 
Korea Selatan, Taiwan dan India, dari ka-
wasan Eropa adalah Britania Raya, Belanda, 
Jerman dan Perancis. Data tersebut diatas 
belum termasuk wisatawan lokal (nasional) 
yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Pengembangan industri pariwisata 
Indonesia sangat penting untuk meningkat-
kan kontribusinya pada produk domestik bruto 
(PDB), hal ini akan memicu lebih banyak 

pendapatan devisa negara. Berdasarkan data 
badan statistik nasional, kunjungan wisata 
asing ke Indonesia, sebagai berikut. Tahun 
2013 sebanyak 8.802.129 orang, tahun 
2014 sebanyak 9.435. 411 orang, ta-
hun 2015 sebanyak 9.729.828 orang, dan 
pada Januari 2016 sudah mencapai 740.750 
orang.Setiap turis asing yang berkunjung 
ke Indonesia rata-rata menghabiskan 1.100-
1.200 dollar AS per kunjungan dan juga me-
nyediakan kesempatan kerja untuk masyara-
kat serta diperkirakan hampir 9% dari total 
angkatan kerja nasional dipekerjakan pada 
sektor pariwisata. Saat ini, sektor pariwisata 
Indonesia hanya berkontribusi 4% dari total 
pendapatan nasional (PDB) dan masih dapat 
dikembangkan dengan melalui peningkatan 
peran kepemimpinan nasional. Pokok per-
soalan dalam mengembangkan pariwisata 
Indonesia, antara lain :
1. Peran kepemimpinan nasional belum 

optimal menjadikan sektor  pariwisata 
sebagai industri yang dapat diandalkan 
sebagai salah satu komoditas andalan 
yang dapat meningkatkan devisa negara. 
Indikasinya antara lain pertama, masih 
rendahnya kontribusi terhadap PDB 
nasional; kedua, pembangunan infra-
struktur kepariwisataan  antar daerah di 
Indonesia belum optimal; ketiga, sinergi-
tas antar lembaga pemerintah terkait dan 
antar lembaga pemerintah dengan swasta  
dalam mengembangkan pariwisata 
Indonesia belum optimal.

2. Pengembangan teknologi komunikasi dan 
informasi bidang kepariwisataan 
Indonesia belum optimal. Indikasinya 
antara lain adalah kemampuan pemerintah 
dan swasta dalam menyediakan infor-
masi yang menarik tentang kepariwisa-
taan Indonesia belum sepenuhnya dapat 
diakses melalui internet oleh wisatawan 
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mancanegara maupun nasional, terutama 
bagi kelompok negara penyumbang wisa-
tawan terbesar di dunia: Amerika Serikat, 
Jerman, Jepang dan Inggris. Wisatawan 
saat ini tidak sabar menunggu informasi 
yang biasanya diberikan melalui biro jasa 
perjalanan ataupun organisasi lainnya. 
Mereka lebih senang mencari sendiri me-
lalui media media elektronik atau inter-
net sehingga mampu meyakinkan bahwa 
produk yang dipilih adalah yang terbaik.

3. Community-based tourism belum ter-
integrasi (CBT). Indikasinya antara lain : 
adventure travel, cultural travel and eco-
tourism belum bersinergi dengan baik, 
seperti ketersediaan akomodasi yang di-
miliki oleh masyarakat atau disebut small 
family-owned hotels. 

4. Belum dikembangkan secara optimal 
Tourism Satellite Account (TSA) atau 
Neraca Satelit Pariwisata Nasional 
(NESPARNAS), yaitu penerapan standar 
kualifikasi kajian internasional tentang 
sumbangan pariwisata terhadap pereko-
nomian dan keterkaitan dengan berbagai 
sektor ekonomi lainnya, konsumsi yang 
dilakukan oleh wisatawan baik untuk sek-
tor pariwisata maupun sektor lainnya.  
Hal ini dikarenakan kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia dibidang 
kepariwisataan masih rendah.
Dalam menghadapi peluang dan tan-

tangan diatas, pengelolaan dan  pengem-
bangan industri pariwisata di Indonesia 
memerlukan peran dari   kepemimpinan 
nasional ditingkat pusat maupun daerah 
yang mampumelakukan perubahandi bi-
dang kepariwisataan. Pada masa lalu peran 
pemerintah hanya sebagai pelaksana pem-
bangunan di sektor kepariwisataan, namun 
saat ini harus lebih difokuskan sebagai peran 
sebagai fasilitator agar kegiatan kepariwisa-

taan di Indonesia dapat lebih berkembang 
dengan baik. Peran sebagai fasilitator dapat 
diartikan sebagai menciptakan iklim yang 
nyaman agar para pelaku kegiatan pari-
wisata dapat berkembang secara aman, ter-
kendali, efisien dan efektif. Selain itu, sektor 
pariwisata diharapkan dapat menggerakan 
ekonomi rakyat karena sektor ini dianggap 
yang paling siap ditinjau dari segi fasilitas, 
sarana, dan prasarana dibandingkan 
dengan sektor usaha lainnya. Berdasar-
kan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II 
Pasal 3 menyebutkan bahwa usaha-usaha 
pengembangan pariwisata di Indonesia 
bersifat suatu pengembangan yaitu “indus-
tri pariwisata” dan merupakan bagian dari 
usaha pengembangan dan pembangunan 
serta kesejahteraan masyarakat dan negara. 
Dalam tujuan tersebut terlihat jelas bahwa 
industri pariwisata Indonesia dikembang-
kan sebagai usaha yang bersifat  komersial 
dengan tujuan utama untuk mendatangkan 
devisa negara. Disamping itu, juga bertu-
juan untuk memperkenalkan dan mendaya-
gunakan keindahan alam dan kebudayaan 
Indonesia. Dengan demikian pengembangan 
pariwisata di Indonesia tidak telepas dari 
potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk 
mendukung pariwisata tersebut.

Keragaman budaya nasional yang 
dilatari oleh adanya keragaman agama, adat 
istiadat, kesejarahan, dan kebudayaan lokal 
yang dimiliki ada di Indonesia. Di samping itu, 
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 
Indonesia memiliki panorama  alam yang 
indah. Kondisi ini akan memberikan daya 
tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara 
maupun nasional. Agar industri pariwisata 
Indonesia bisa dinikmati dan menjadi daya 
tarik bagi wisatawan, diperlukan sarana pen-
gungkap yang mampu mendeskripsikan ke-

budayaan bangsa Indonesia  dan keindahan 
alamnya secara utuh. Alat pengungkap 
kebudayaan itu antara lain melalui sarana 
komunikasi dan informasi internet yang ter-
koneksi keseluruh mancanegara, terjemahan 
bahasa Indonesia  kedalam bahasa asing, 
khususnya bahasa Inggis. Pada tahun 2019, 
pemerintahingin meningkatkan angka dua 
kali lipat kontribusi sektor pariwisata 
Indonesia menjadi 8% dari PDB, sebuah 
target yang ambisius yang mengimplikasikan 
dalam waktu 4 tahun mendatang, jumlah 
pengunjung harus ditingkatkan dua kali lipat 
menjadi kira-kira 20 juta. Harapan ituakan 
dapat menjadi kenyataanbila peran kepe-
mimpinan nasional tingkat pusat dan daerah 
mampu meningkatkan pariwisata Indonesia-
berbasis kerakyatan atau community-based 
tourism development, serta fokus pada me-
ningkatkan pembangunan infrastruktur yang 
mendukung kepariwisataan (termasuk 
infrastruktur teknologi informasi dan komu-
nikasi), akses internet, kesehatan,dan keber-
sihan, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum (termasuk dalam berlalu-
lintas), serta kampanye promosi pariwisata 
Indonesia dengan melalui media online 
(marketing) dari luar negeri.

Kebijakan pemerintah memberikan tam-
bahan akses bebas visa masuk ke Indonesia 
kepada warga dari 45 negara (Peraturan 
Presiden No. 69/2015 tentang Bebas Visa 
Kunjungan) dalam rangka mendongkrak 
industri pariwisata sehingga pada saat ini 
terdapat 90 negara yang warganya tidak 
memerlukan visa untuk datang dan tinggal 
di Indonesia (maksimum 30 hari). Selain itu, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan baru 
tentang menghapuskan kewajiban cabotage 
untuk kapal-kapal pesiar dan yacht interna-
sional berarti kapal pesiar internasional bisa 
menaikkan dan menurunkan penumpang 

di lima pelabuhan Indonesia. Perubahan-
perubahan dan kebijakan itu dilakukan untuk 
menarik lebih banyak pengunjung asing. 
Meskipun membuka lebih banyak akses 
bebas visa ke Indonesia menyebabkan 
negara ini kehilangan ±11,3 juta dollar AS 
per tahun (biaya 35 dollar AS ditetapkan un-
tuk visa kedatangan), namun tindakan itu di-
perkirakan akan menarik tambahan 450.000 
turis asing per tahun yang dikonversikan 
dengan setiap turis asing yang berkunjung 
ke Indonesia rata-rata menghabiskan 1.100-
1.200 dollar AS per kunjungan, maupun 
pendapat dari pajak hotel dan transportasi 
darat, laut dan udara, jasa dan perdagangan 
lainnya. Berdasarkan uraian diatas, diketahui 
bahwa optimalisasi peran kepemimpinan 
nasional dapat meningkatkan pengem-
bangan pariwisata di Indonesia.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Kepemimpinan nasional merupakan 

fenomena dalam kehidupan masyarakat 
yang berpengaruh pada kelangsungan 
hidup suatu bangsa dan negara, serta 
mendorong tercapainya tujuan nasional 
maupun bagi terwujudnya aspirasi ma-
syarakat. Karena itu penyelenggaraan pe-
milu dan pilkada serta sistem rekruitmen 
KPU/KPUD dan partai politik pemimpin 
nasional tingkat pusat dan daerah terha-
dap calon pimpinan nasional dan daerah 
harus dapat  ditingkatkan kualitasnya.

2. Pengembangan  pariwisata di Indonesia 
saat ini masih belum optimal  karena kon-
tribusinya baru mencapai 4% dari PDB 
nasional, pokok persoalannya antara lain: 
a. Pengembangan teknologi komunikasi 

dan informasi bidang kepariwisataan 
Indonesia belum optimal. 

b. Community-based tourism belum 
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Peran Pemimpin Nasional dalam 
Pengembangan Pariwisata dapat 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
DR. H. SUMARWOTO, MSc

PPRA LIV Lemhannas RI, 
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo

Abstrak
Dalam era global seperti saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat 
dalam pembiayaan ekonomi global dan terbukti (relatif) kebal dari krisis global. Indonesia, 

sebagai negara yang dianugerahi dengan berbagai keindahan alam di darat, laut, dan udara, 
sektor pariwisata Indonesia sangat berpotensi menjadi unggulan devisa negara dan dapat 

memberikan kebermanfaatan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah, sebagai 
representasi pemimpin nasional, mempunyai peran signifkan dalam pengelolaan sektor 
pariwisata Indonesia, yang meliputi pembuatatan kebijakan, pembangunan, dan pembua-
tan serta penegakan peraturan perundangan untuk mengoptimalkan sektor pariwisata 
di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi peran pemimpin nasional, 

dalam hal ini pemerintah, dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia.

terintegrasi. Indikasinya antara lain : 
adventure travel, cultural travel and 
ecotourism belumbersinergi dengan 
baik. 

c. Belum dikembangkan secara optimal 
Tourism Satellite Account (TSA) atau 
Neraca Satelit Pariwisata Nasional 
(NESPARNAS). 

d. Kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia dibidang kepari-
wisataan masih rendah.

3. Dengan melalui optimalisasi peran kepe-
mimpinan nasional diharapkan akan ter-
jadi berbagai perubahan kebijakan yang 
semula sebagai pelaksana menjadi sebagai 
fasilitator guna meningkatkan pariwisata 
di Indonesia agar menjadi industri yang 
dapat diandalkanuntuk meningkatkan 
devisa negara. Dengan demikian, opti-
malisasi peran kepemimpinan nasional 
dapat meningkatkan pariwisata di 
Indonesia.

Saran
1. Perlu optimalisasi peran kepemimpinan 

nasional untuk mensinergikan dan meng-
koordinasikan secara lintas sektoral guna 
meningkatkan pariwisata Indonesia.

2. Diperlukan optimalisasi peran kepe-
mimpinan nasional dalam implementasi 
RPJMN 2015-2019, khususnya pada 
sektor kepariwisataan agar kontribusi 
terhadap PDB lebih meningkat.
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Pendahuluan
Perkembangan global memberikan 

peluang sekaligus ancaman bagi setiap neg-
ara. Persaingan pariwisata di kawasan ASE-
AN sudah menajam. Negara-negara sep-
erti Malaysia dan Thailand, dalam 2 tahun 
terakhir mampu meninggalkan kita dalam 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 
asing. Data BPS sebagaimana dikutip Ke-
menterian Pariwisata (www.kemenpar.go.id) 
menunjukkan bahwa rangking devisa pari-
wisata terhadap 11 ekspor barang terbesar 
selama lima tahun terakhir (2010-2014) sela-
lu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, 
pariwisata menyumbang angka 7,6 miliar 
dollar AS. Angka ini terus naik dari tahun 
ke tahun. Tahun 2011 menjadi 8,5 miliar dollar 
AS, tahun 2012 menjadi 9,1 miliar dollar AS, 
tahun 2013 menembus angka 10 miliar 
dollar AS, dan tahun 2014 mendekati 
11,2 miliar dollar AS .

Posisi pariwisata dibanding komoditas 
lain juga relatif stabil. Pada tahun 2010-
-2012 berada pada posisi ke-5, tepat di 
bawah karet olahan. Pada tahun 2013 posisi 
pariwisata naik ke posisi ke-4, menggantikan 
karet olahan yang turun pada posisi ke-5. 
Pada tahun 2014 posisi pariwisata tetap di 
urutan ke-4, sementara karet olahan kian 
terpuruk pada urutan ke-6 (urutan ke-5 di-
tempati komoditas pakaian jadi). 

Posisi tiga teratas ditempati komoditas 
minyak dan gas bumi, batu bara, serta 
minyak kelapa sawit. Meskipun demikian, 
nilai ketiga komoditas ini selama tiga tahun 
terakhir umumnya terus menurun. Komo-
ditas minyak dan gas bumi turun dari 36,9 
miliar dollar AS (2012) menjadi 32,6 miliar 
dollar AS (2013) dan 30,3 miliar dollar AS 
(2014). Komoditas batu bara selama tiga 
tahun terakhir juga turun dari 26,1 miliar 
dollar AS (2012) menjadi 24,5 miliar dollar 

AS (2013) dan 20,8 miliar dollar AS (2014). 
Hal yang agak berbeda terjadi pada komodi-
tas minyak kelapa sawit yang turun dari 18,8 
miliar dollar AS (2012) menjadi 15,8 miliar 
dollar AS (2013) dan kemudian naik men-
jadi 17,4 miliar dollar AS (2014). Meskipun 
demikian, angka kenaikan komoditas minyak 
kelapa sawit tahun 2014 masih di bawah 
angka pada tahun 2012 . 

Dari angka-angka di atas terlihat jelas 
bahwa pariwisata relatif lebih bisa bertahan 
di berbagai kondisi ekonomi dibanding 
komoditas lain. Tidak mengherankan jika 
kemudian Biro Analisa Anggaran dan Pelak-
sanaan APBN DPR mengunggah sebuah 
tulisan berjudul “Menjadikan Pariwisata se-
bagai Sektor Unggulan Penghasil Devisa” 
(www.dpr.go.id). Bahkan, di bagian awal 
tulisan tersebut disebutkan bahwa dalam 
era global seperti saat ini, sektor pariwisa-
ta merupakan industri terbesar dan terkuat 
dalam pembiayaan ekonomi global dan 
terbukti (relatif) kebal dari krisis global. 

Lantas bagaimana posisi daya saing 
Indonesia dibanding negara lain di sektor 
pariwisata? Berdasarkan laporan World Eco-
nomic Forum, pada tahun 2015 daya saing 
pariwisata Indonesia berada di peringkat 
ke-50 dari 141 negara. Angka ini merupakan 
sebuah lompatan yang luar biasa karena 
pada tahun 2013 Indonesia masih berada di 
urutan ke-70 dari 140 negara, tahun 2011 
di urutan ke-74 dari 139 negara, dan tahun 
2009 di urutan ke-81 dari 133 negara. 

Angka-angka di atas kiranya sudah 
cukup untuk dijadikan sebagai alasan guna 
mengangkat pariwisata sebagai sektor ung-
gulan dalam upaya mendulang devisa. Lang-
kah ini kemudian diikuti oleh pemerintah 
dalam lingkup yang lebih sempit (pemprov 
maupun pemkab) yang ingin ikut menikmati 
manisnya “madu” pariwisata dalam lingkup 

yang juga lebih sempit (baca: pendapatan 
asli daerah). Jalan pintas pun ditempuh, 
antara lain dengan menggunakan perhi-
tungan ekonomi sederhana ala pedagang 
bahwa dengan modal (investasi) sekian dan 
(perkiraan) pendapatan sekian maka akan 
diperoleh laba atau keuntungan sekian. Na-
mun, ada satu pertanyaan. Apakah arti dari 
angka-angka tersebut? Pun halnya dengan 
hitung-hitungan sekian rupiah yang ter-
kumpul, untuk siapa dan ke mana larinya? 
Apakah semua itu pada akhirnya menyentuh 
kesejahteraan rakyat? Apakah hanya seba-
tas angka-angka tanpa makna sama sekali 
bagi kesejahteraan rakyat?

Bukan sebuah kekeliruan memang ketika 
sektor pariwisata dijadikan sebagai sumber 
pendapatan asli daerah. Akan tetapi, menja-
dikan pariwisata sebagai sumber pendapa-
tan hanya dengan mengedepankan aspek 
ekonomi juga tidak bisa dibenarkan. Ada 
biaya lain yang sering dilupakan, yaitu bi-
aya lingkungan yang menyangkut komponen 
fisik (abiotik), biologi (biotik), dan budaya. 
Tentu kita tidak ingin lingkungan (biotik, 
abiotik, dan budaya) yang juga merupakan 
sumber daya pariwisata harus rusak justru 
oleh kegiatan pariwisata.

Pariwisata adalah masa depan Indonesia. 
Ungkapan ini bisa jadi ada benarnya. Meskipun 
demikian, hendaklah kita bijaksana dalam 
menyikapi pariwisata yang berkembang 
dengan begitu cepat. Ingat sampai ke puncak 
anak tangga karena setelah itu hanya ada 
satu jalan, turun ke bawah.”

Peran pemimpin nasional sangat sentral 
dalam pengembangan pariwisata, karena 
dalam struktur pemerintahan di Indonesia 
kebijakan pemimpin nasional memberi 
pengaruh terhadap penganggaran dan 
dukungan kebijakan dari semua kalangan. 
Kondisi sampai dengan tahun 2016, belum 

nampak signifikan dukungan atau peran dari 
pemimpin nasional secara nyata dalam me-
ningkatkan daya saing pariwisata, oleh kare-
na itu penulis mencoba mengangkat  judul 
“Peran Pemimpin Nasional dalam Pengem-
bangan Pariwisata guna meningkatkan 
Ekonomi Masyarakat”.

PEMBAHASAN
Dalam Buku Modul Kepemimpinan  yang 

diterbitkan oleh Lemhannas RI halaman 227 
disebutkan bahwa pemimpin visioner 
memiliki peran 4 hal yakni, pertama sebagai 
penentu arah, kedua sebagai agen pe-
rubahan, ketiga sebagai juru bicara dan 
ke empat sebagai pelatih. 

Sebagai industri perdagangan jasa, ke-
giatan pariwisata tidak terlepas dari peran 
serta pemimpin nasional yang terealisasi-
kan dalam kebijakan pemerintah baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Pemerintah bertanggung jawab 
atas empat hal utama yaitu; perencanaan 
(planning) daerah atau kawasan pariwisata, 
pembangunan (development) fasilitas utama 
dan pendukung pariwisata, pengeluaran ke-
bijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan 
dan penegakan peraturan (regulation). Beri-
kut ini adalah penjelasan mengenai peran-
peran pemerintah dalam bidang pariwisata 
tersebut di atas.

Perencanaan Pariwisata
Pemimpin nasional memiliki peran strategis 

dalam perencanaan pengembangan 
pariwisata yang diharapkan dapan menjadi 
salah satu faktor untuk meningkatkan devisa 
negara. Salah satu faktor yang perlu diper-
timbangkan adalah faktor geopolitik Indone-
sia atau wawasan nusantara. Dalam aplikasi 
perencanaan, hendaknya memperhatikan 
letak geografi dan tata-ruang dan memper-

Jurnal Kajian Lemhannas09016-01.indd   54-55 02/01/2017   22:07:40



Jurnal Kajian Lemhannas RI    Edisi 27    September 2016 5756 Jurnal Kajian Lemhannas RI    Edisi 27    September 2016

hitungkan faktor keamanan wilayah negara 
kita. Pariwisata merupakan industri yang 
memiliki kriteria-kriteria khusus, mengaki-
batkan dampak positif dan negatif. Untuk 
memenuhi kriteria khusus tersebut, memak-
simalkan dampak positif dan meminimalkan 
dampak negatif yang ditimbulkan sehu-
bungan dengan pengembangan pariwisata 
diperlukan perencanaan pariwisata yang 
matang. Kesalahan dalam perencanaan akan 
mengakibatkan munculnya berbagai macam 
permasalahan dan konflik kepentingan 
di antara para stakeholders. Masing-masing 
daerah tujuan wisata memiliki permasalahan 
yang berbeda dan memerlukan jalan keluar 
yang berbeda pula. 

Dalam pariwisata, perencanaan bertu-
juan untuk mencapai cita-cita atau tujuan 
pengembangan pariwisata. Secara garis 
besar perencanaan pariwisata mencakup 
beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan 
pembangunan ekonomi yang bertujuan 
untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis 
industri yang berkaitan dengan pariwisata; 
(2) perencanaan penggunaan lahan; (3) 
perencanaan infrastruktur yang berhubungan 
dengan jalan, bandar udara, dan keperluan 
lainnya seperti listrik, air, pembuangan sampah 
dan lain-lain; (4) perencanaan pelayanan 
sosial yang berhubungan dengan penyediaan 
lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, 
pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan (5) 
perencanaan keamanan yang mencakup ke-
amanan internal untuk daerah tujuan wisata 
dan para wisatawan. Di samping itu, juga 
menjadi faktor penting yang harus diperhi-
tungkan adalah faktor keamanan bangsa 
dan negara dan ketahanan nasional.

Pembangunan Pariwisata
Pembangunan pariwisata umumnya 

dilakukan oleh sektor swasta terutama 

pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. 
Namun, pengadaaan infrastruktur umum 
seperti jalan, listrik dan air yang ber-
hubungan dengan pengembangan pariwisa-
ta terutama untuk proyek-proyek berskala 
besar yang memerlukan dana sangat besar 
seperti pembangunan bandar udara, jalan 
untuk transportasi darat, proyek penyediaan 
air bersih, dan proyek pembuangan limbah 
merupakan tanggung jawab pemerintah. 
Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai 
penjamin dan pengawas para investor yang 
menanamkan modalnya dalam bidang pem-
bangunan pariwisata.

Sarana-sarana umum seperti toilet, bak 
sampah dan infrastruktur lainya seperti jalan 
dan transportasi dan penginapan atau hotel 
juga sangat penting, kadang ada wisatawan 
yang begitu tiba di tempat kunjungan sudah 
sangat lelah, mencari penginapan saja susah 
dan semua fasilitas sangat tidak memenuhi 
standar kesehatan. Sampah bertumpuk 
disana sini sehingga memberi kesan tidak 
sehatnya lingkungan. Akibatnya, wisatawan  
memperpendek waktu kunjungan dan ber-
sumpah tidak akan datang lagi.

Kebijakan Pariwisata
Kebijakan merupakan perencanaan 

jangka panjang yang mencakup tujuan pem-
bangunan pariwisata dan cara atau prose-
dur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat 
dalam pernyataan-pernyataan formal seperti 
hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. 
Kebijakan yang dibuat pemimpin nasional 
yang terepresentasikan oleh pemerintah, 
harus sepenuhnya dijadikan panduan dan 
ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan ke-
bijakan yang harus dibuat dalam pariwisata 
adalah kebijakan yang berhubungan dengan 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan 
kesempatan kerja, dan hubungan politik 

terutama politik luar negeri bagi daerah 
tujuan wisata yang mengandalkan wisa-
tawan mancanegara.

Umumnya kebijakan pariwisata dima-
sukkan ke dalam kebijakan ekonomi 
secara keseluruhan yang kebijakannya men-
cakup struktur dan pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang 
harus dibuat sehubungan dengan pem-
bangunan pariwisata adalah kebijakan 
mengenai ketenagakerjaan, penanaman 
modal dan keuangan, industri-industri 
penting untuk mendukung kegiatan pari-
wisata, dan perdagangan barang dan jasa. 
Tidak kalah pentingnya kebijakan strategis 
seperti pembebasan visa bagi wisatawan 
asing dengan tetap mempertimbangkan fak-
tor ketertiban masyarakat dan keamanan 
bangsa dan negara.

Peraturan Pariwisata
Peraturan pemerintah memiliki peran 

yang sangat penting terutama dalam 
melindungi wisatawan dan memperkaya 
atau mempertinggi pengalaman perjalanan-
nya. Peraturan-peraturan penting yang ha-
rus dibuat oleh pemerintah untuk ke-
pentingan tersebut adalah (1) peraturan 
perlindungan wisatawan terutama bagi biro 
perjalanan wisata yang mengharuskan wisa-
tawan untuk membayar uang muka (deposit 
payment) sebagai jaminan pemesanan jasa 
seperti akomodasi, tur, dan lain-lain; (2) 
peraturan keamanan kebakaran yang men-
cakup pengaturan mengenai jumlah minimal 
lampu yang ada di masing-masing lantai 
hotel dan alat-alat pendukung keselamatan 
lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan 
kesehatan yang mengatur mengenai stan-
dar kesehatan makanan yang disuguhkan 
kepada wisatawan; (4) peraturan standar 
kompetensi pekerja-pekerja yang mem-

butuhkan pengetahuan dan keahlian khusus 
seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda. 
Selain itu, pemerintah juga bertanggung 
jawab atas pengelolaan sumber daya alam 
seperti flora dan fauna yang langka, air, ta-
nah dan udara agar tidak terjadi pencemaran 
yang dapat mengganggu bahkan merusak 
suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan 
semua peraturan pemerintah dan undang-
undang yang berlaku mutlak dilaksanakan 
oleh pemerintah.

Edukasi kepada Masyarakat
Sektor pengembangan pariwisata yang 

tidak kalah pentingnya adalah memberi edu-
kasi kepada masyarakat agar sadar wisata. 
Kondisi respon dan layanan masyarakat 
yang ramah dan memberi rasa nyaman dan 
aman akan sangat mendukung terciptanya 
iklim pariwisata yang baik, masih banyak 
masyarakat yang kurang sadar wisata, 
mereka tidak ramah, kurang memberikan 
rasa nyaman dan aman dan memberlaku-
kan wisatawan sebagai target dan obyek 
kejahatan seperi penipuan bahkan sampai 
kriminal. untuk itu diperlukan kebijakan edu-
kasi bagi masyarakat secara komprehen-
sif oleh pemerintah pusat dan daerah, baik 
provinsi maupun kabupaten kota.

Sinergitas Pemimpin Pusat dan Daerah 
dalam Menetapkan Kebijakan

Struktur dalam masyarakat Indonesia 
selalu terbiasa dengan kebijakan top down, 
yakni kebijakan yang lahir dari pemimpin 
nasional yang selanjutnya secara simultan 
langsung dijabarkan dan dilaksanakan 
secara berjenjang mulai dari pemimpin 
provinsi sampai di kabupaten/kota. Namun, 
untuk era seperti sekarang ini, sektor pari-
wisata kondisinya agak berbeda, karena 
dampaknya akan langsung berpengaruh 
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terhadap kehidupan masyarakat. Untuk 
itu harus ada komitmen yang kuat antara 
pemerintah (pemerintah pusat) dan pemerin-
tah daerah melalui para pemimpinnya.

Khusus dalam pengembangan kepari-
wisataan ada baiknya antara pemimpin 
nasional dan pemimpin daerah harus ber-
sinergi dalam membuat kebijakan, misalnya 
dalam penetapan lokasi wisata unggulan, 
mau tidak mau pemimpin nasional harus 
mendengarkan potensi dan kebijakan para 
pemimpin daerah, sehingga kebijakan yang 
ditetapkan menjadi komitmen bersama. Keti-
ka pemimpin nasional sudah menetapkan ke-
bijakan, maka pemimpin daerah juga harus 
bersinergi dan mendukung dengan sepenuh-
nya agar kebijakan tersebut berhasil. Ben-
tuk dukungan dapat berupa penganggaran 
dan kebijakan publik lainnya yang diarahkan 
untuk mendukung kebijakan pemimpin 
nasional tersebut. Dengan demikian di 
tingkat kementerian juga akan terjadi 
dukungan dari lintas kementerian dan lem-
baga, misalnya sektor infrastruktur transpor-
tasi, perizinan, pengembangan SDM dan lain 
sebagainya.

Contoh sebuah usulan riil di propinsi 
Gorontalo, yakni dengan anugerah dari Allah 
SWT, munculnya fenomena hiu paus tutul di 
perairan Desa Botubarani, Kabupaten Bine 
Bolango Provinsi Gorontalo, memberi pelu-
ang luar biasa untuk datangnya kunjungan 
wisman ke daerah tersebut. Kendala yang 
dihadapi adalah minimnya infrastruktur 
seperti akomodasi/hotel, transportasi, dan 
lain sebagainya.

Gubernur Gorontalo Bapak Drs. H. Rusli 
Habibie langsung menetapkan sektor pari-
wisata sebagai salah satu sektor unggulan 
di tahun anggaran 2017, sehingga kebijakan 
penganggaran akan banyak mendukung sek-
tor pariwisata ini. Ke depan diharapkan siner-

gitas pemimpin nasional untuk menetapkan 
kebijakan yang selaras untuk mendukung 
kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut. Jika 
hal ini terwujud, maka kebijakan yang lahir 
berupa sinergitas antara pemimpin nasional 
dan pemimpin daerah akan membawa dam-
pak yang sangat positif terhadap upaya 
peningkatan ekonomi masyarakat.

PENUTUP
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian Latar belakang dan 
pembahasan diatas dapat di simpulkan hal-
hal sebagai berikut :
1. Pemimpin nasional memiliki peran strategis 

dalam pengembangan pariwisata karena 
kebijakan pemimpin nasional akan ber-
pengaruh positif terhadap dukungan baik 
anggaran dan kebijakan dari berbagai 
kementerian dan lembaga.

2. Peran pemimpin nasional dalam pengem-
bangan pariwisata terimplementasi dalam 
kebijakan pemerintah.

3. Dalam mengembangkan pariwisata dibu-
tuhkan inovasi dari pemimpin nasional  
berupa kebijakan, perencanaan, regulasi, 
dan pembangunan pariwisata.

4. Pemimpin nasional perlu melakukan 
terobosan yang inovatif untuk mengem-
bangkan pariwisata guna meningkatkan 
ekonomi masyarakat.

5. Pengembangan pariwisata akan ber-
pengaruh positif  terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat.

Saran
1. Dalam memaksimalkan peningkatan 

pengembangan pariwisata, penulis me-
ningkatkan peran swata dalam penge-
lolaan obyek-obyek wisata, agar mampu 
pengelolaannya makin profesional.

2. Pemimpin nasional berani melahirkan 

kebijakan baru untuk memangkas  
birokrasi  dan pelayanan yang kurang 
baik di bandara internasional dan ban-
dara lainya, dalam rangka memberi-
kan kenyamanan dan keamanan pada 
wisatawan.
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