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ABSTRAK

perubahan iklim tanpa melukai sektor manufaktur dan industrinya 

adalah pertanyaan nyata dan serius, dan telah banyak ditanyakan 

serta ingin dijawab oleh banyak orang di seantero dunia. 

Pengambilan risiko yang berani oleh Jerman dan pertanyaan 

mengenai peluang keberhasilannya inilah yang memicu Kepala 

Ekonom UL untuk melibatkan pihak-pihak dalam ekosistem 

energi di Jerman dan Amerika Serikat guna memahami mengapa 

Jerman, yang kini merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia, 

mau mengambil risiko ekonomi yang demikian signifikan pada 

energi terbarukan, mengapa mereka yakin bahwa mereka pada 

akhirnya akan berhasil dengannya, serta hal yang Amerika Serikat 

dan pasar lainnya dapat berikan dan pelajari dari pengalaman 

Jerman dalam upayanya melakukan transformasi di bidang energi. 

Hasil dari keterlibatan ini adalah gambaran yang lebih jelas akan 

hal yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang transformatif 

di sektor energi, dibandingkan transisi yang panjang dan berliku-

liku. Hal lain yang turut dijelaskan riset ini adalah cara inovasi 

teknologi dan perombakan tatanan lama oleh teknologi digital 

di bidang energi, yang dikembangkan dan dikomersialisasikan di 

Amerika Serikat, siap untuk membuat transformasi energi dalam 

jangkauan bagi banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk 

Jerman. Akan tetapi, masih belum jelas sampai sekarang apakah 

atau kapan transformasi ini akan terjadi di negara kita.

Negara-negara industri maju di dunia telah melakukan sejumlah 

kesalahan dalam membangun dan menyebarkan sumber energi 

terbarukan selama bertahun-tahun. Beberapa publikasi yang 

dihasilkan oleh National Academies of Sciences telah menunjukkan 

contoh-contoh kegagalan pemerintah untuk secara memadai untuk 

berfokus pada serta menanamkan modal dalam riset teknologi 

dan komersialisasi aneka gagasan produk yang dihasilkan di 

tempat-tempat seperti laboratorium nasional, universitas, serta 

wadah pemikir. Alih-alih, mereka kerap memilih praktik melakukan 

pertaruhan berisiko, mensubsidi teknologi yang pasarnya, dalam 

beberapa kasus tertentu, tidak anggap bernilai dan tidak siap untuk 

serap. Namun, meski segala kesalahan yang didokumentasikan 

dalam judul berita di media, kini, pada tahun 2015, sudah jelas 

bagi sebagian besar pelaku sektor energi, dan bahkan dalam pasar 

utama yang lebih luas di negara berpendapatan tinggi, bahwa 

energi terbarukan sedang berderap dan dengan cepat meraih 

kekuatan penggerak. Jerman layak mendapat banyak pujian di 

tingkat dunia atas kemajuan yang dilakukan di bidang energi 

terbarukan, terutama akibat hasil pertaruhan besarnya sendiri pada 

teknologi itu. Malahan, keputusan Jerman untuk menutup seluruh 

pembangkit listrik tenaga nuklirnya pada tahun 2022 membawa 

salah satu pertaruhan terbesar yang pernah dilakukan suatu negara 

maju dalam teknologi energi terbarukan. Pertanyaan apakah 

Jerman mampu memenuhi targetnya yang berat dalam menyikapi 

Pandangan, pendapat, atau asumsi apa pun yang diungkapkan dalam laporan lembaga ini adalah 
hasil kajian yang dirampungkan oleh Kepala Ekonom UL dan belum tentu mewakili sikap resmi UL LLC. 2
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Pandangan mengenai perubahan iklim dan penyebabnya, 

dan kaitannya dengan keamanan nasional, serta penilaian 

suatu negara mengenai keunggulan dan kekuatan industrinya 

membentuk kebijakan dan aksi pasar terkait, serta menentukan 

apakah negara-negara akan mencapai transformasi energi berikut 

seluruh manfaat yang terkait dengannya, atau akan tertinggal 

dalam proses transisi yang berkepanjangan. Selagi Amerika Serikat 

dan banyak negara lainnya masih menimbang pilihan mereka 

mengenai hal ini, Jerman telah maju lebih dulu dengan membuat 

keputusan yang jelas didasari prinsip dan keyakinannya, dan 

berfokus pada penerapan. Tanpa menghiraukan sikap negara dalam 

hal transformasi energi, UL meyakini bahwa semua negara dapat 

memetik manfaat dari pemahaman yang lebih besar akan proses 

ini dari sudut pandang teknik dan teknologi, maupun implikasi 

pasar terkait. Kepala Ekonom UL mengundang seluruh individu 

dan lembaga, yang meyakini bahwa transisi dan transformasi 

energi menuju sistem pembangkit terdistribusi dengan makin 

bertambahnya sumber pembangkit listrik terbarukan mulai 

berpengaruh di seantero dunia, untuk bekerja sama dengan kami 

mengembangkan kemitraan luas untuk mengatasi masalah 

teknologi dan inovasi penting yang terkait dengan upaya 

mewujudkan sistem energi yang lebih canggih, berdaya tahan, 

sadar-lingkungan, dan sehat secara ekonomi demi masa depan.

Kepala Ekonom UL menemukan bahwa pengalaman Jerman 

dengan pembangkit listrik terdistribusi dan energi terbarukan 

sampai sekarang adalah bukti bahwa pertanyaan mengenai 

kelayakan suatu transformasi yang memungkinkan secara 

teknologi dan bertanggung jawab secara ekonomis sudah 

terjawab. Jerman terus melanjutkan kebijakan energinya tanpa 

terlihat adanya gangguan secara teknologi atau ekonomi yang 

bermakna dari dalam negeri. Sekarang, pertanyaan terbesarnya 

adalah, bagaimana cara terbaik memadukan "keterampilan" 

teknik Jerman dalam menyeimbangkan jaringan listrik pada skala 

besar dengan semakin meningkatnya porsi energi terbarukan 

yang ditambahkan, dengan keahlian inovasi teknologi Amerika 

Serikat di seluruh kisaran luas produk energi terbarukan, agar 

mampu mempercepat transformasi energi di seantero dunia 

serta menjadikan transformasi energi ini semakin menarik secara 

ekonomi dalam prosesnya. Seiring metode, sistem, dan teknologi 

lama yang memudar dan mencapai akhir masa aktifnya, semua hal 

tersebut akan digantikan oleh teknologi baru yang menyertakan 

harapan akan industri baru dan penciptaan nilai ekonomi di 

pasar, belum lagi manfaat terkaitnya bagi manusia dan planet 

ini. Jarak antara mempertahankan yang lama dan merangkul 

yang baru dalam sektor energi pada akhirnya dipertemukan 

melalui evaluasi dan penetapan nilai-nilai dan keyakinan tertentu. 
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KEPUTUSAN UNTUK “BERTRANSFORMASI” 
MENDORONG PASAR ENERGI TERBARUKAN

kondisi infrastruktur energi yang ada agar dapat melunturkan 

anggapan bahwa dua perjalanan bangsa menuju masa depan 

energi terbarukan ini dapat dibandingkan dengan setara. 

Meski demikian, perbedaan terbesar di antara keduanya dalam 

hal ini, yang paling jarang disebutkan tetapi sesungguhnya 

paling penting adalah, bahwa pemerintah federal Jerman telah 

membuat keputusan untuk mentransformasi pasar energinya. 

Istilah Energiewende, yang secara harfiah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia sebagai “putar haluan energi,” adalah nama 

yang diberikan ke sehimpunan iktikad dan rencana kebijakan 

yang digodok untuk memindahkan Jerman menuju portofolio 

energi yang didominasi sumber terbarukan, efisiensi energi, dan 

pembangunan berkelanjutan.

Seisi dunia sudah mengamati Jerman tahun-tahun belakangan, 

saat negara ini mencetak kecepatan memukau dalam 

meningkatkan jumlah listrik yang dibangkitkan oleh sumber daya 

terbarukan. Memang, negara itu melewati tonggak 30% pada 

tahun 2014, dan berencana mencapai 40-50% listrik dari sumber 

terbarukan di seantero negara pada tahun 2025 dan sebanyak 

80% pada tahun 2050. Meski Amerika Serikat memproduksi jauh 

lebih banyak energi terbarukan dibanding Jerman dalam dari segi 

jumlah total, Amerika Serikat sampai sejauh ini baru mencapai 13-

14% energi terbarukan dari total seluruh energi yang dibangkitkan, 

meski hampir semua itu berasal dari pembangkit tenaga air besar. 

Perbedaan antara kedua negara ini sungguh besar dan banyak 

kajian telah menyoroti masalah skala, kebijakan, homogenitas, dan 

PERBEDAAN TERBESAR ANTARA KEDUA NEGARA...ADALAH BAHWA PEMERINTAH FEDERAL 
JERMAN TELAH MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENTRANSFORMASI PASAR ENERGINYA.
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pada tahun 2000 menjadi 6,17 sen per kilowatt jam pada tahun 
2015 untuk menyokong transformasi infrastruktur, mayoritas 
penduduk negara itu tetap secara mantap mendukung peralihan 
teknologi yang sedang berlangsung. Dr. Nadia Horstmann, Kepala 
Bagian Koordinasi Energi Internasional untuk biro itu mengatakan 
bahwa, “Para pelanggan Jerman memang merasakan pengaruh 
dari revolusi hijau dan ingin melihat biaya itu pada akhirnya turun. 
tahun 2015 menandai tahun pertama tagihan RES nyatanya turun 
setelah satu dekade, namun meski biaya itu mungkin tetap atau 
turun sedikit pada masa depan, namun itu tidak akan pernah 
kembali ke tingkat biaya sebelumnya.”

Meski benar bahwa Energiewende memiliki kaitan kebijakan 
yang kuat dan dipimpin langsung oleh Kanselir Angela 
Merkel dan pemerintahannya, faktanya adalah keinginan 
untuk secara berangsur menggantikan total tenaga nuklir 
dan melakukan restrukturisasi sektor energi adalah hal yang 
kini didukung setidaknya 85% rakyat Jerman, adalah sesuatu 
yang tidak mendapatkan pengakuan yang cukup. Memang, 
bahkan ketika pemerintah Jerman mengawasi transformasi ini, 
Kementerian Ekonomi dan Teknologi Federal (Bundesnetzagentur), 
menggambarkan bahwa para pelanggan Jerman sudah 
menanggung berbagai kenaikan biaya, termasuk kenaikan Biaya 
Tambahan Energi Terbarukan (RES) dari 0,9 sen per kilowatt jam 
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Penduduk Jerman pada umumnya menghargai lingkungan dan peduli mengenai kontribusi negaranya terhadap 
perubahan iklim oleh sistem energi lama negaranya yang didasari bahan bakar fosil. 

Sebagian besar warga Jerman sepakat bahwa energi nuklir sebagai energi bersih pengganti bahan bakar fosil 
memiliki tantangan yang meresahkan, termasuk isu keamanan yang baru-baru ini menjadi sorotan dengan 
adanya bencana Fukushima Daiichi tahun 2011 di Jepang atau Chernobyl tahun 1986. Warga Jerman juga 
peduli mengenai cara dan tempat pembuangan limbah nuklir, belum lagi hubungan antara teknologi nuklir dan 
persenjataan nuklir yang menghadirkan masalah keamanan internasional yang serius.

Warga Jerman umumnya setuju bahwa mencapai kadar kemandirian energi yang lebih besar itu bermanfaat bagi 
cita-cita keamanan nasional, termasuk rasa lega dari biaya gas alam yang tinggi di wilayah itu. 

Mungkin salah satu alasan paling nyata warga Jerman tetap mendukung hal ini karena negara itu mendekati upaya 
ini sebagai suatu tantangan keteknikan yang para pakarnya sudah merasa yakin dapat mereka pecahkan dan pada 
akhirnya mereka kuasai. Sehingga dalam melaksanakannya, mereka akan menciptakan industri yang baru dan 
produktif di negara itu yang menciptakan nilai tambah dan menyokong ekonomi sampai jauh ke masa depan.

Mengapa mayoritas penduduk Jerman bersedia menanggung beban ekonomi transformasi 
sistem energinya dan memengaruhi sistem energi dunia?  
Ada sejumlah alasan, namun empat alasan muncul sebagai yang paling menonjol dalam pembicaraan kami lintas negara itu 

dengan para pemangku kepentingan utama dalam ekosistem energi Jerman yang amat besar. 
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bagian yang condong berpikiran maju seperti California, Hawaii, 
dan New York, yang benar-benar sangat mendorong, baik dari 
sisi peraturan dan perspektif pasar untuk mencapai perubahan 
besar-besaran demi membuat sistem jaringan listrik mereka lebih 
berkelanjutan, dan bahkan kota-kota seperti Burlington, Vermont 
dan Aspen, Colorado telah mengambil tindakan serupa yang 
tidak bergantung pada negara bagian mereka. Namun, secara 
keseluruhan, negara ini kurang berada dalam keadaan transformasi 
dan lebih berada dalam keadaan transisi, dengan pendekatan 
yang kebanyakan tak terkoordinasi dilakukan dengan tidak merata 
dan tersendat-sendat lintas negara ini. Presiden Amerika Serikat, 
Barack Obama, secara konsisten telah mendukung transisi di sektor 
energi menjauhi bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dan 
menuju sumber energi yang bersih dan terbarukan, yang lebih baik 
untuk planet ini sepanjang masa kepresidenannya. Pada bulan 
November 2014, Amerika Serikat dan Tiongkok mengumumkan 
bahwa pada tahun 2025 kedua negara akan memenuhi target 
mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26-28 persen di 
bawah tingkat emisi 2005 dan meningkatkan porsi sumber energi 
bukan fosil ke 20% pada tahun 2030. Pada bulan Agustus 2015, 
US Environmental Protection Agency merampungkan Clean Power 
Plan [Rencana Energi Bersih] sebagai strategi melawan perubahan 
iklim berupa mengurangi sumber energi berbasis karbon dalam 
sektor energi. Rencana ini memuat langkah-langkah yang secara 
keseluruhan diperkirakan dapat mencapai 32 persen pengurangan 
polusi karbon, terutama dari penghentian aktivitas pembangkit 
listrik tenaga batu bara dan gas alam yang relatif tidak efisien atau 
pembangkit listrik tenaga minyak, yang meliputi sepertiga emisi 
gas rumah kaca dalam negeri. 

Bahkan perwakilan perusahaan utilitas di Jerman sekarang sepakat 
bahwa transformasi energi dapat dicapai dan pasti akan terjadi. 
Clemens Cremer, Pakar Kelompok mengenai Ekonomi dan Pasar 
untuk EnBW, salah satu dari empat perusahaan utilitas nasional, 
menunjukkan bahwa baru lima tahun belakangan perusahaan 
menyadari bahwa transformasi energi di Jerman akan menjadi 
kebijakan yang langgeng. Ia menyebutkan khusus bahwa dulu 
Jerman lebih terbelah mengenai isu ini pada tahun 1990-an, dan 
EnBW, seperti perusahaan utilitas besar lainnya, sedang menunggu 
pemerintahan Konservatif untuk berkuasa kembali dan melakukan 
revisi kebijakan. Baru pada tahun 2010 mereka menyadari bahwa 
kebijakan itu akan permanen. “Bahkan pada tahun 2008, ketika 
saya bergabung dengan perusahaan, kami tidak benar-benar 
merasakan transisi energi. Penanaman modal yang saat itu kami 
lakukan dalam energi terbarukan dilandasi mentalitas lama. 
Misalnya, karena pembangkit listrik tenaga angin lepas lepas 
pantai itu mahal dan tidak terbuka bagi banyak investor lainnya, 
kami memusatkan ke bidang itu lebih dulu.” Kini, Cremer melihat 
bahwa EnBW terlibat dalam balapan raksasa untuk menciptakan 
ulang identitasnya melalui inovasi, memikirkan produk dan 
layanan baru yang dapat diberikannya dalam bidang otomatisasi 
rumah, perawatan kawasan pembangkit tenaga angin, dan bahkan 
rancangan lampu jalan cerdas. “Kita perlu belajar bagaimana 
bekerja bersama pelanggan dengan cara yang berbeda. Sejak lama, 
kami dikenal karena menyediakan listrik yang andal,” kata Cremer. 
“Orang-orang memiliki lebih banyak tuntutan di zaman sekarang 
terhadap perusahaan listrik, termasuk menyediakan inovasi energi.”

Meski Jerman sudah jelas mengumumkan niatnya untuk 
mentransformasi sistem energinya dan telah mengambil langkah 
besar untuk mewujudkan cita-cita itu, Amerika serikat sebagai 
suatu negara belum melakukan hal-hal ini. Ada banyak negara 

SECARA KESELURUHAN, NEGARA INI (AMERIKA SERIKAT) KURANG BERTRANSFORMASI DAN 
LEBIH BERADA DALAM KEADAAN TRANSISI.
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61%

Namun, meski komitmen Rencana Energi Bersih terhadap 
pengurangan emisi gas rumah kaca agaknya terlihat seperti 
perintah nyata untuk transformasi di sektor energi, faktanya 
proposal dilemahkan oleh terus terbelahnya sikap politik 
mengenai masalah iklim dan karena rencana ini dibentuk meski 
mengetahui akan adanya serangkaian rintangan hukum pasti 
muncul setelah penerapannya. Pandangan masyarakat Amerika 
pada umumnya sedang berubah mengenai nilai lingkungan. 
Namun, perubahan iklim tetap merupakan masalah yang sebagian 
besar orang terpecah menurut aliran ideologi mereka. Kajian 
Pew Research tahun 2014 mengenai Tipologi Politik menemukan 
bahwa 61% penduduk Amerika Serikat memercayai bahwa bumi 
semakin memanas, dibanding 35% yang tidak setuju. Meski 40% 
mengatakan bahwa mereka memercayai bahwa pemanasan 
terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, 18% masyarakat 
mengatakan bahwa pemanasan ini terutama adalah akibat dari 
pola lingkungan yang alami. 

Suatu kajian Pew Research 2015 membandingkan sampel 
pendapat penduduk biasa dengan sampel pendapat dari 
ilmuwan yang berhubungan dengan American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) [Asosiasi Amerika untuk Kemajuan 
Ilmu Sains] mencatat adanya kesenjangan persepsi antara 
dua kelompok ini belum banyak berubah sejak jajak pendapat 
sebelumnya pada tahun 2009. Misalnya, meski 87% ilmuwan 
mengatakan bahwa aktivitas manusia mengakibatkan pemanasan 
global, hanya separuh dari masyarakat Amerika (50%) dalam 
jajak pendapat itu yang menyetujui pandangan ini. Namun, jajak 
pendapat Pew Research lainnya pada tahun 2014 yang dilakukan 
bersama dengan USA Today mengenai pandangan masyarakat 
seputar ancaman pemanasan global dan peran Amerika dalam 
menyelesaikannya, menunjukkan bahwa isu perubahan iklim 
terkait erat dengan aliran politik mereka. Bagi pendukung partai 
Demokrat, perubahan iklim global tercatat di antara berbagai 
ancaman terbesar bagi 68% pendukungnya, sedangkan hanya 
25% pendukung partai Republik memandang perubahan iklim 
sebagai ancaman besar. Sebagian besar pendukung partai Republik 
mengatakan perubahan iklim global itu adalah ancaman ringan 
(32%) atau sama sekali bukan ancaman (40%). Maka tidaklah 
mengherankan bahwa para calon presiden dari kubu partai 
Republik tahun 2012 terdiri dari mereka yang tidak percaya akan 
perubahan iklim, dan seiring ajang pemilihan presiden tahun 2016 
bergulir, ketidakpercayaan akan perubahan iklim masih bertahan. 

35%

4%

61% orang Amerika berpendapat bahwa 
bumi semakin panas

35% % orang Amerika tidak setuju

4% Lainnya

87% ilmuwan berpendapat bahwa justru 
aktivitas manusia yang menimbulkan 
pemanasan global

50% orang Amerika berpendapat bahwa aktivitas 
manusia menimbulkan pola lingkungan

87%

50%
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Teluk Persia untuk menjaga jalur minyak ini. Kami menghabiskan 
puluhan miliar dolar setahun di wilayah Timur Tengah, wilayah 
sama yang memunculkan terorisme dan rezim teroris.” Tentu saja, 
alasan seperti ini telah disuarakan di tempat umum oleh pihak 
yang berbeda selama beberapa dekade terakhir tanpa banyak 
perubahan dalam sikap politik dan ekonomi seputar masalah ini 
secara keseluruhan di Amerika Serikat.

Ketidaksesuaian pada seputar masalah yang lebih berdasarkan 
nilai-nilai, seperti yang Paus Francis uraikan dalam surat kepausan 
bercakupan luas setebal 184 halaman mengenai perubahan iklim 
pada bulan Juni 2015, mendahului ketidaksesuaian lainnya yang 
bahkan semakin besar di Amerika Serikat mengenai cara terbaik 
untuk mencapai perubahan sistem energi, yang mana Jerman pun 
sudah menemukan konsistensi dalam hal ini secara nasional.

urangnya konsistensi mengenai prinsip mendasar tentang 
perubahan iklim dan penyebabnya ini, belum lagi soal nilai relatif 
atau kepentingannya sehubungan dengan masalah keamanan 
besar lainnya di dalam negeri dan di dunia yang membutuhkan 
tindakan, menandakan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya 
harus bergulat tanpa memiliki mandat transformasi. Alih-alih, 
kami menemukan berkelompoknya warga di tingkat negara bagian 
atau kota yang entah memiliki aliran ideologi yang condong ke 
lingkungan dan berusaha memerangi perubahan iklim (misalnya 
California; Hawaii; dan Aspen, CO), sehingga berusaha mendukung 
makin meningkatnya teknologi terbarukan dan sistem jaringan 
listrik canggih, atau lebih terdorong oleh potensi manfaat ekonomi 
dan keamanan yang dapat diberikan ke warga dari sistem jaringan 
listrik yang lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih stabil (misalnya 
New York). Bencana akibat cuaca yang melanda pada tahun 2012 
yang secara tidak resmi dijuluki “Badai Super Sandy” di New 
York, menyebabkan terputusnya sambungan listrik yang sangat 
merusak sehingga mengakibatkan para pemimpin politik mengkaji 
kembali teknologi pembangkit energi terdistribusi dengan lebih 
saksama agar dapat menciptakan sistem jaringan listrik yang lebih 
tahan. Menyadari bahwa mereka berpeluang untuk maju lebih 
duluan dan mengambil keuntungan ekonomis dari gelombang 
teknologi pembangkit listrik yang tersebar dan sumber daya 
teknologi informasi yang meledak ke pasar menyebabkan pejabat 
New York mengidentifikasi alasan ekonomis untuk mendorong 
adanya perubahan di bagian dari negara tersebut. Meskipun jajak 
pendapat Gallup tahun 2013 mengungkap bahwa alasan ekonomis 
memang mendapatkan tanggapan simpatik oleh rakyat Amerika, 
menyebabkan 75% dari mereka memberikan dukungan untuk 
lebih banyak tenaga surya, dan 71 persen lainnya mendukung 
pengembangan tenaga angin lebih lanjut, masih tersisa banyak 
ketidaksesuaian mengenai pendorong perubahan sistem energi 
secara keseluruhan, atau alasan di balik suatu gerakan perubahan. 

James “Jim” Chen, Wakil Presiden Bidang Perundang-undangan 
untuk Tesla Motors, berpendapat, bahwa kekhawatiran terhadap 
keamanan nasional semestinya akan memicu lebih banyak upaya 
untuk merombak sistem energi nasional dibanding yang kini 
sedang dilakukan. “Separuh minyak kami datang dari luar negeri, 
dengan porsi besar minyak itu datang dari Timur Tengah dan jika 
sumber itu ditutup, maka itu hakikatnya perang ekonomi. Kami 
mempertahankan keberadaan pasukan militer yang cukup besar di 
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SENI MEMBUAT HAL MENJADI MUNGKIN:  
JERMAN MEMUSATKAN PADA MENAMBAH ENERGI TERBARUKAN 
DAN MEMPERTAHANKAN STABILITAS JARINGAN LISTRIK

perjalanan ini, sebagian besar, atau mungkin semua profesional 

ini tidak berpikir bahwa hal ini bisa dilakukan. Seperti yang 

Clemens Cremer uraikan, “Ada mentalitas yang tersebar luas dalam 

perusahaan utilitas besar bahwa kami tidak bisa memasukkan 

lebih dari 10% porsi energi terbarukan karena jaringannya tidak 

akan berfungsi.” Tentu saja hal yang gagal diantisipasi operator 

sistem jaringan listrik tradisional adalah terciptanya sarana dan 

sumber daya teknologi informasi untuk membantu membuat 

keseimbangan ini dapat dicapai disertai tingkat energi terbarukan 

yang lebih tinggi.

Kisah pengalaman Jerman selama lima tahun terakhir 

meningkatkan jumlah sumber energi terbarukan ke jaringan 

listrik, pada hakikatnya adalah kisah tentang menyeimbangkan 

jaringan listrik dan menjaganya tetap stabil. Di seluruh negeri, 

dalam setiap bagian, pihak pemerintah, operator sistem transmisi 

(TSO), operator sistem distribusi (DSO), dan pemasok energi 

terbarukan bekerja bersama-sama untuk memastikan rekor sejak 

lama Jerman sebagai pemilik sistem jaringan listrik paling andal 

di dunia tidak terganggu oleh ketidakteraturan pasokan sumber 

energi terbarukan seperti surya dan angin. Ketika mereka memulai 
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sistem di Jerman memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk 
menjamin kestabilan jaringan listrik seiring pembangkit tenaga 
nuklir dan batu bara tidak lagi digunakan. Pasar penyeimbangan ini 
pun sangat menguntungkan bagi Next Kraftwerke. Para pendirinya 
menunjukkan bahwa mereka mendapat penghasilan 180 juta Euro 
pada tahun 2014 dan meraih keuntungan hanya dalam waktu 
beberapa tahun pertama sejak mereka berdiri. 

Gerhana matahari yang terjadi tanggal 20 Maret 205 memberikan 
ujian utama akan kemampuan VPP menyediakan fleksibilitas 
yang cukup untuk mengelola dan menjaga jaringan listrik tetap 
terpasok sementara secara kasar, 80% sinar surya di seluruh Eropa 
terhalang selama 3 jam. Meski Saemisch menerangkan bahwa itu 
merupakan tantangan dan bahwa harga memang melonjak lalu 
turun sebentar pada hari gerhana tadi, tidak terjadi kekurangan 
daya dan ia merasa sistem dapat menangani ketidakteraturan 
pasokan listrik yang lebih besar tanpa terjadi kesalahan. Jaringan 
listrik Jerman terus tampil sebagai salah satu yang paling andal 
di dunia, dengan System Average Interruption Duration Index-nya 
(SAIDI) yang malahan mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 
2013 ketika jumlah porsi energi terbarukan dalam sistemnya naik 
secara drastis. SAIDI mengukur waktu mati listrik rata-rata setiap 
tahun per pelanggan, dan angka SAIDI Jerman adalah 15,32 menit 
pada tahun 2013, seperempat dari angka gangguan yang dialami 
jaringan listrik Inggris dan juga jauh lebih baik dibandingkan 
jaringan listrik Amerika Serikat. Mengatasi tantangan seperti 
gerhana matahari dan menjaga jaringan listrik tetap stabil telah 
membangun rasa percaya diri di seluruh negara itu, bahwa porsi 
sumber daya terbarukan yang jauh lebih tinggi dapat ditambahkan 
dengan sukses. Saemisch menangkap sentimen dari sekian banyak 
pemangku kepentingan yang serius di bidang energi Jerman saat 
ini ketika ia mengatakan, “Tampaknya memungkinkan untuk 
mengintegrasikan 100% energi terbarukan bahkan tanpa pasokan 
perusahaan listrik.”

Terdapat sekelompok ekonom di antara para inovator yang 
mengantisipasi kebutuhan teknologi demi membantu integrasi 
untuk tujuan menyeimbangkan. Mereka mengembangkan usaha 
rintisan bernama Next Kraftwerke ketika mereka masih mahasiswa 
di University of Cologne. Sekarang rintisan itu menjadi pembangkit 
tenaga listrik virtual (VPP) skala besar dan menjadi pedagang 
energi bersertifikasi dalam pasar spot bursa energi (EPEX). Next 
Kraftwerke dulunya perusahaan kecil sampai tahun 2012 ketika 
Undang-undang Energi Terbarukan Jerman diperbarui sehingga 
mengizinkan VPP menjual listrik langsung ke pasar energi. 
Hendrik Saemisch, salah satu pendirinya, mengatakan, "Ketika 
kami mendapat gagasan mendirikan sebuah VPP kami berpikir, 
bagaimana jika sumber energi terbarukan bisa memiliki taraf 
keandalan jaringan listrik yang sama seperti pembangkit tenaga 
konvensional? Kami menyimpulkan bahwa ini akan memicu 
jumlah energi terbarukan dalam sektor energi. Kini, pembangkit 
tenaga virtual kami secara rutin mengoreksi ketidakseimbangan 
jaringan listrik dalam hitungan menit dan bagian bursa kami kini 
menjual lebih dari 5 TWh energi terbarukan per tahun, dan kami 
baru saja mulai.” 

Memang, 30 VPP termasuk Next Kraftwerke memainkan peran 
penting dalam peningkatan secara pesat energi terbarukan 
di Jerman, karena mereka menghubungkan berbagai macam 
produsen energi individual melalui teknologi sensor dan sarana 
perangkat lunak canggih yang membantu setiap produsen, 
yang kebanyakan adalah petani, dengan serangkaian panel 
surya di ladang mereka, untuk memasarkan listrik mereka di 
pasar energi yang terbuka. Mereka juga berperan sebagai pihak 
perencana pusat yang berwenang membantu keandalan jaringan 
listrik. Kemampuan untuk mengarahkan pemasok energi yang 
tersebar untuk meningkatkan produksi untuk menghantarkan 
listrik muatan maksimal atau menghentikan produksi untuk 
menghindari sistem kelebihan muatan telah membuat operator 

“KETIKA KAMI MENDAPAT GAGASAN MENDIRIKAN SEBUAH VPP KAMI BERPIKIR, BAGAIMANA 
JIKA SUMBER ENERGI TERBARUKAN BISA MEMILIKI TARAF KEANDALAN JARINGAN LISTRIK YANG 
SAMA SEPERTI PEMBANGKIT TENAGA KONVENSIONAL?” — HENDRIK SAEMISCH, PENDIRI NEXT KRAFTWERKE
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meski mereka juga mengatakan bahwa biayanya kemungkinan 
akan turun drastis secepat biaya tenaga surya ketika panel surya 
diberikan insentif untuk memperoleh penerimaan pasar di negara 
tersebut. Alasan yang lebih penting mengapa baterai belum 
menjadi fokus transisi energi Jerman sampai sekarang adalah 
karena para pemain yang sekarang ada telah mempromosikan 
teknologinya sendiri sebagai alternatif yang cocok dibanding 
baterai penyimpan.

Perusahaan utilitas yang lebih besar menunjukkan bahwa 
pembangkit listrik tenaga air mereka adalah alternatif yang efektif 
terhadap penyimpanan listrik karena kemampuannya yang cepat 
untuk naik dari daya nol sampai daya maksimum, sementara VPP 
menunjukkan bahwa fleksibilitas yang mereka berikan efektif, 
bahkan dalam porsi energi terbarukan yang lebih tinggi dalam 
jaringan listrik. Semakin banyak pemikiran dan upaya inovasi di 
Jerman yang sudah ditujukan untuk mengembangkan metode 
untuk mengalihkan dan memanfaatkan kelebihan energi seperti 
teknologi Listrik-ke-Panas (Power-to-Heat), yang juga melenyapkan 
penggunaan batu bara untuk mesin pemanas di negara itu. Jelas  

bahwa baterai merupakan teknologi yang masih terlambat 
berkembang di Jerman, meskipun sebagian besar ahli sepakat 
bahwa mereka akan membutuhkan penyimpanan energi agar bisa 
sukses melampaui tonggak 50% pembangkitan energi terbarukan 
di negara itu. Baterai juga akan membantu pihak konsumen pasar 
energi Jerman, memungkinkan perumahan menyimpan energi dan 
menjual kembali kelebihan energinya ke jaringan energi di masa 
depan. Baterai untuk penggunaan rumah juga dapat membantu 
menyokong kebutuhan yang makin meningkat terhadap 
kendaraan listrik di negara tersebut, yang para ahli antisipasikan 
akan terjadi di sana selama lima tahun ke depan.

Namun penyedia energi tradisional menunjukkan bahwa 
kenyataannya tidak sesederhana itu. Dr. Martin Wolter, Kepala 
Divisi Operasi Interkoneksi dan Keamanan Sistem untuk 50Hertz, 
salah satu dari empat operator sistem transmisi (TSO) di Jerman, 
menunjukkan bahwa lebih banyak VPP akan dibutuhkan, serta 
lebih banyak lagi produk jaringan listrik cerdas seperti trafo 
pengalih-fase yang dapat memperbaiki daya pengamatan jaringan 
listrik dan kendali instalasi listrik secara menyeluruh. Sampai saat 
itu, TSO masih akan memainkan peran penting dalam proses 
transformasi, menyediakan keseimbangan dan membangun 
sambungan jaringan listrik dengan negara lain untuk membantu 
menanggulangi kemacetan daya dalam jaringan listrik. Ia 
juga menerangkan tantangan ekonomis yang terkait dengan 
pergeseran energi ini, terutama fakta bahwa kebutuhan energi 
secara keseluruhan tidak meningkat di Jerman, harga yang masih 
terlalu rendah dan kini dengan adanya pengurangan insentif dari 
pemerintah untuk produksi tenaga surya, ia merasa bahwa alasan 
melakukan bisnis dalam memperkenalkan tambahan energi 
terbarukan ke dalam sistem sedang mengalami tantangan jika 
bukannya hancur total.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Satu hal yang dapat menyokong alasan bisnis untuk menambah 
energi terbarukan yang lebih banyak lagi di Jerman adalah 
baterai penyimpan energi. Wolter menerangkan, “Dengan 
diperkenalkannya baterai penyimpan, pemilik panel surya (PV 
generator) dapat menjual energi mereka pagi hari, mengisi baterai 
penyimpan mereka pada tengah hari, lalu menjualnya lagi ketika 
matahari terbenam.” Sayangnya, Jerman selama ini belum fokus 
pada teknologi dan inovasi baterai penyimpan, dan baterai skala 
besar khususnya tidak lazim digunakan di sana. Beberapa pelaku 
energi di Jerman mengusulkan bahwa harga baterai yang mahal 
menimbulkan rintangan terhadap pemakaian secara lebih luas, 

11

MERANGKAI KEPINGANNYA



di seluruh negeri. Jan Luca Plewa, Perwakilan Internasional 
untuk Energy Hamburg Cluster Agency, asosiasi pengembangan 
bisnis untuk sektor industri energi terbarukan, menyetujui 
bahwa teknologi jaringan listrik yang lebih cerdas akhirnya 
dilakukan di Jerman. Ia mengisyaratkan bahwa teknologi sensor 
dan penyimpanan akan segera diperlukan agar dapat lebih baik 
menanggulangi kekurangan daya dalam jaringan listrik. “Kami 
membutuhkan perusahaan seperti IBM dan Google tingkat dunia 
untuk datang ke Jerman dan membantu kami menjadi pelaku 
bisnis data. Kami membutuhkan pakar yang berurusan dengan 
informasi dibanding listrik untuk membantu menunjukkan arah 
ke depan dari saat ini, karena komunikasi jaringan listrik akan luar 
biasa penting bagi masa depan kami.” 

Transformasi energi di Jerman sampai sekarang, sebagian besar 
telah difokuskan pada bidang teknik. Pertanyaan yang para 
pemangku kepentingan bidang energi di Jerman telah tanyakan dan 
jawab adalah cara negara itu dapat menambah lebih banyak sumber 
energi terbarukan tanpa menurunkan standar keandalan jaringan 
listriknya. Mereka telah berhasil menemukan tombol yang tepat dari 
sisi kebijakan untuk mendorong peningkatan teknologi surya dan 
angin dan memasukkan hasilnya dimasukkan ke dalam jaringan 
listrik sembari menggunakan sarana teknologi untuk menjaga 
jaringan listrik tetap stabil. Tatkala para pemimpin di bidang energi 
Jerman menjadi semakin piawai dalam tugas menyeimbangkan 
ini, fokus mulai bergeser untuk mengembangkan alasan bisnis 
yang tepat demi mendorong taraf kematangan dan kecanggihan 
berikutnya ke dalam transformasi yang sedang berjalan. Pertanyaan 
yang kini banyak ditanyakan adalah tentang cara menggabungkan 
teknologi penyimpanan, cara menghubungkan dengan lebih baik 
dan lebih banyak ke pelbagai bagian dalam negeri serta negara 
lain dalam Uni Eropa, dan cara membuat jaringan listrik cerdas 
untuk mencapai tujuan akhir berupa sistem jaringan listrik yang 
tanggap dan tahan uji. Selagi sampai sejauh ini, Jerman nyaris 
mencurahkan segalanya untuk kestabilan dan pengelolaan 
jaringan listrik, menakjubkan bahwa Amerika Serikat telah mampu 
mengembangkan inovasi energi di bidang-bidang yang para pelaku 
di Jerman kini tunjuk sebagai teknologi yang mereka butuhkan agar 
dapat mencapai tataran porsi energi terbarukan berikutnya (50-60% 
dan melebihinya) di negara itu.

Felix Dembski, Kepala Smart Grids and Energy di Asosiasi Jerman 
untuk Teknologi Informasi, Telekomunikasi, dan Media Baru 
(BITKOM), juga mengisyaratkan bahwa pelanggan di sana sulit 
diyakinkan dengan teknologi otomatisasi rumah cerdas. Menurut 
Dembski, Pemerintah Jerman mengeluarkan perintah penggunaan 
produk meteran cerdas yang akan mencakup seluruh rumah tangga 
dengan konsumsi listrik tahunan melebihi 6.000 kWh mulai tahun 
2017. Langkah ini telah memperoleh banyak reaksi negatif dari 
perusahaan utilitas yang merasa bahwa peralatan itu terlalu mahal 
dibanding kegunaannya mengingat biaya listrik yang rendah saat 
ini dan kebutuhan listrik di Jerman akan rendah. Meski sebagian 
besar pakar energi setuju bahwa konsumen Jerman tidak protes 
untuk mengelola penggunaan energi mereka saat ini, BITKOM 
berpendapat, bahwa pemerintah memilih tingkat konsumen 
perumahan yang tepat untuk menargetkan prakarsa ini. Mereka 
memercayai lebih lanjut bahwa mengirimkan isyarat harga ke 
rumah yang mencerminkan beban jaringan listrik secara umum 
akan menciptakan ledakan teknologi penghemat energi seperti 
sistem otomatisasi karena pelanggan akan mulai menyesuaikan 
perilaku mereka untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah 
dan menghindari penggunaan listrik pada waktu beban puncak. 
Dembski menjelaskan, “Sangat baik jika kita membangun 
infrastruktur itu, karena itu adalah landasan aplikasi yang inovatif 
dan ramah pelanggan. Beginilah bagaimana proses digitalisasi selalu 
berhasil. Zaman sekarang, kartu kredit lebih dari sekadar rekening 
tabungan digital. Ponsel cerdas lebih dari sekadar telepon genggam. 
Dan hal yang sama pun dimungkinkan untuk energi – selama kita 
semua bekerja bersama-sama. Dalam kondisi sekarang, ada terlalu 
banyak pemangku kepentingan yang memeras otak mereka untuk 
memikirkan alasan, mengapa melakukan interaksi dengan sistem 
energi seperti ini, mungkin tidak masuk akal. Terlalu mahal, terlalu 
rumit, tidak ada kebutuhan – itu tepatnya yang mereka dulu katakan 
mengenai energi terbarukan 15 tahun yang lalu.”

Selain meteran cerdas dan sistem otomatisasi, Dembski 
menunjukkan bahwa Jerman akan membutuhkan sistem 
manajemen keamanan teknologi infomatika untuk seluruh tingkat 
jaringan listriknya, maupun juga berbagai sistem pemonitoran 
dan diagnosis jaringan listrik selama 5-10 tahun ke depan saat 
transformasi energi mulai matang dan melebarkan jangkauannya 

PERTANYAAN YANG PARA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG ENERGI DI JERMAN TELAH 
TANYAKAN DAN JAWAB ADALAH CARA NEGARA ITU DAPAT MENAMBAH LEBIH BANYAK SUMBER 
ENERGI TERBARUKAN TANPA MENURUNKAN STANDAR KEANDALAN JARINGAN LISTRIKNYA.
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KESUKSESAN INOVASI AMERIKA SERIKAT DAPAT MENGISI 
TITIK LEMAH BIDANG ENERGI JERMAN

ini, kebanyakan dimotori oleh perusahaan dan wiraswasta inovatif 

ketimbang pemerintah dan perusahaan utilitas.

Bukannya Jerman tidak tertarik dengan sistem energi yang lebih 

cerdas; alih-alih negara itu cenderung memusatkannya dalam 

konteks proyek peragaan, seperti jaringan listrik mikro pulau di 

Pellworm. Di sana, para pakar dan insinyur energi memasang 

jaringan listrik dengan meteran cerdas dan baterai serta bekerja 

untuk memperoleh kemampuan memantau jaringan listrik dan 

kendali pengelolaan untuk menjaga sistem tetap seimbang 

dengan makin bertambahnya tingkat energi terbarukan yang 

dimasukkan. Dieter Haack, perwakilan proyek SmartRegion di Pulau 

Pellworm, mengindikasikan bahwa mereka menghasilkan tiga kali 

lipat energi dibanding yang mereka butuhkan untuk memasok 

kebutuhan pulau itu dalam setahun dengan jaringan listrik cerdas 

yang mereka bangun. Kelompok ini kini sedang menggarap upaya 

inovasi untuk memangkas produksi dan mencapai keseimbangan 

yang lebih layak untuk lokasi itu melalui penggunaan baterai 

penyimpanan cerdas.

Salah satu dikotomi paling menarik antara Jerman dan Amerika 

Serikat mengenai transisi dan modernisasi sektor energi adalah 

meski keseimbangan dan pemeliharaan jaringan listrik merupakan 

hal terpenting di Jerman, hal ini cenderung tidak menarik 

perhatian sebagian besar pakar dan inovator energi Amerika 

Serikat. Meski para insinyur Jerman telah menekuni tantangan 

berat yang terkait dengan mempertahankan integritas jaringan 

listrik dalam zaman energi terbarukan, topik ini terbukti tidak 

cukup menarik di sisi Samudra Atlantik sebelah sini. Di Amerika 

Serikat, topik populer selama ini selalu segala barang "cerdas," 

mulai dari bangunan, ke jaringan listrik, ke teknologi dan kota-kota, 

para inovator dan wiraswasta Amerika di bidang energi lebih sering 

terinspirasi oleh gagasan "jaringan," yang secara disengaja terbagi-

bagi dan sangat konseptual. Di Jerman, mereka membayangkan 

energi sebagai gagasan yang berhubungan dengan pelat tembaga, 

satu sistem yang dapat mengirimkan energi ke manapun energi itu 

dibutuhkan. Demikianlah Jerman mengambil pendekatan holistik, 

berdasarkan-sistem terhadap transformasi energi sementara 

Amerika Serikat sedang melakukan upaya sedikit demi sedikit saat 
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memastikan hal ini terjadi.

Tesla mengumumkan secara publik bahwa, sampai saat ini, 
90% pelanggan yang memesan Powerpack adalah perusahaan 
listrik. Memang, ada kelompok yang makin bear dari perusahaan 
utilitas di Amerika Serikat yang dengan serius menimbang untuk 
menggunakan baterai penyimpanan energi untuk menjaga 
keseimbangan dan kestabilan jaringan listrik seiring main 
bertambahnya sumber terbarukan yang dimasukkan ke dalam 
sistem jaringan listrik. Ini jelas merupakan kemungkinan nyata 
pula bagi Operator Sistem Transmisi Jerman, untuk menambah 
tindakan penstabilan seiring taraf baru energi terbarukan 
ditambahkan. Tesla memperkirakan harga baterai bisa cepat 
turun. Dengan memproduksi di luar Gigafactory di Nevada saja, 
diperkirakan bisa memangkas 1/3 harga saat ini. Salah satu 
Pendirinya, JB Straubel, yakin bahwa baterai akan mengalami 
peningkatan sebesar 8-13 persen dalam densitas energi dan 
pengurangan biaya tahun-demi-tahun, mulai dari sekarang 
hingga selanjutnya. Beberapa analis, mengingat kembali peristiwa 
komersialisasi panel surya yang cepat karena dimotori kekuatan 
industri Tiongkok, meyakini bahwa harga akan turun sampai 50 
persen selama tiga tahun berikutnya, membuat baterai berada 
dalam jangkauan pelaku pasar utama. 

Meskipun riset dan eksperimen sedang terjadi di tempat-tempat 
terpencil seperti ini di Jerman, Amerika Serikat sudah memulai 
proses komersialisasi utama untuk teknologi baterai, sistem 
otomatisasi, penghubungan antar jaringan listrik, dan berbagai 
sarana teknologi informasi yang dapat mengelola aktivitas jaringan 
listrik. Meski Amerika Serikat tidak memiliki visi transformasi 
dan iktikad yang jelas di dalam negeri serta fokus terpusat dan 
disiplin untuk menghubungkan dan menyeimbangkan sistem 
jaringan listrik lintas negara itu, menambahkan sumber daya 
baterai terdistribusi jika diperlukan, para pelaku wiraswasta di 
Amerika Serikat telah membuat alasan bisnis sendiri-sendiri 
untuk mengembangkan dan membawa ke pasar beraneka 
teknologi yang pada akhirnya Jerman butuhkan untuk menyokong 
transformasinya sendiri.

Pengumuman Elon Musk baru-baru ini bahwa perusahaannya, 
Tesla Motors, yang dikenal dengan mobil listrik mahalnya, akan 
mulai menjual baterai untuk memasok energi ke rumah, bisnis, 
dan perusahaan utilitas merupakan langkah pembawa perubahan 
bagi industri teknologi baterai maupun juga industri energi 
terbarukan. Produk itu, yang memiliki harga kurang lebih $3500 
untuk sistem rumah Powerwall dan $25.000 untuk sistem bisnis 
Powerpack, diharapkan untuk mulai dikirimkan ke para pelanggan 
dalam tahun ini. Sistem untuk rumah mampu menyimpan daya 
10 kilowatt jam, cukup untuk menghidupkan rata-rata rumah 
di Amerika selama delapan jam. Powerpack untuk unit industri 
adalah sistem rak-dan-lemari yang secara teoretis dapat diperluas 
dengan mengisi rak itu dengan unit berkapasitas 100 kilowatt 
tambahan hingga mencapai 500 kilowatt jam. Lebih dari satu unit 
bisa saling dihubungkan untuk menciptakan kapasitas sampai 
10 megawatt jam. Sebagian besar analis berpendapat, bahwa 
harga yang ditetapkan, akan membuat teknologi penyimpanan 
terjangkau oleh orang-orang kaya dan tentu saja para pebisnis 
canggih, khususnya di wilayah Amerika Serikat yang biaya listriknya 
lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Ukuran bisnis 
perusahaan ini saja sudah memungkinkan mereka menyerap dan 
melunasi biaya yang lebih tinggi ini untuk mendapatkan teknologi 
yang lebih baru. Meski periode pengembalian modal untuk 
teknologi Powerwall yang dipadukan dengan panel surya mungkin 
masih berada di luar jangkauan rata-rata pelanggan dan bisnis di 
Amerika Serikat, namun jelas bahwa pasar akan berkumpul untuk 
mengembangkan teknologi Tesla dan menurunkan harga sama 
halnya dengan yang terjadi pada panel surya. Pendiri perusahaan 
itu menjaga patennya pada teknologi ini tetap terbuka untuk 
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dan penciptaan jaringan listrik cerdas saat ini adalah melalui 
keanggotaan dan keikutsertaan dalam IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). Organisasi ini berfungsi sebagai 
pusat pertemuan para ahli dari seluruh dunia yang ingin berbagi 
praktik terbaik dan informasi, serta juga mengembangkan 
dan menyelaraskan kisaran produk dan standar sistem yang 
diperlukan untuk industri ini. Inverter adalah salah satu kategori 
produk penting tempat Jerman telah menyediakan pengetahuan 
teknis dan keahlian penting terhadap pengembangan standar 
yang mendapat sumbangsih dan pengembangan dari Amerika 
dan pakar dunia lainnya. Patrick Ryan, Direktur Eksekutif IEEE 
Power and Energy Society, mengatakan bahwa organisasi ini 
berfokus untuk mempertemukan para insinyur, meruntuhkan 
penghalang, dan membangun koneksi untuk mereka yang 
memajukan pemikiran bersama mengenai inovasi energi. “Istilah 
jaringan listrik cerdas sendiri adalah sesuatu yang membuat 
banyak insinyur tradisional takut karena tidak akrab dengan hal 
itu. Kami sering menyemangati para insinyur dan ahli teknologi 
agar jangan sampai mematikan semangat orangnya karena 
alasan itu. Bagaimanapun, istilah ini dikenal khalayak umum dan 
menawarkan kesempatan bagi kita untuk memodernisasi jaringan 
listrik dari segi distribusi, transmisi, dan penggunaan. Pada 
akhirnya, istilah itu sebenarnya malah memungkinkan banyak 
komunikasi dan ajang berbagi baru, terjadi dalam sektor ini.” 

Dalam hal teknologi pemindaian dan solusi berdasarkan 
data untuk mengelola sistem jaringan listrik, IBM dan Cisco, 
keduanya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan 
visibilitas, sistem pengendalian dan keamanan jaringan listrik. 
Sampai sekarang, IBM telah membidik perusahaan utilitas 
sebagai pelanggan masa depan yang mereka inginkan sekaligus, 
menjanjikan untuk membantu mereka meraih keterpantauan 
dan pusat kendali dan pengaturan untuk sistem jaringan 
listrik terdistribusi baru yang dapat memaksimalkan efisiensi, 
mengizinkan jumlah energi terbarukan yang lebih tinggi 
berdasarkan kebutuhan pasar, dan bantuan beraneka teknologi, 
termasuk baterai skala besar, untuk fleksibilitas dan stabilitas. 
Sama seperti teknologi cloud yang menyebabkan perubahan besar 
dalam praktik bisnis, IBM mengusulkan penggunaan teknologi 
cloud untuk dapat mengelola jaringan listrik dan data terkait 
dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi biaya dan optimasi 
yang mengungguli apa pun yang ada saat ini. 

Organisasi seperti UL dan International Electrotechnical 
Commission (IEC) menyediakan tempat yang bermakna untuk 
pertukaran dan kerja sama internasional mengenai persyaratan 
untuk produk cerdas dan sistem jaringan listrik, memacu 
kemajuan bidang teknik, dan kemajuan komersial di sektor ini. 
Satu titik terang istimewa dalam kolaborasi Jerman-Amerika 
mengenai masalah teknis terkait dengan pembangkit terdistribusi 

15

MERANGKAI KEPINGANNYA



KESIMPULAN: BANYAK DI NEGARA BERKEMBANG AKAN 
MELAKUKAN LOMPATAN BESAR MENUJU SISTEM ENERGI 
CERDAS DAN TERDISTRIBUSI

diselaraskan dan disesuaikan oleh ekosistem energi yang berbeda. 

Kontribusi dan kerja sama mengenai standar pengembangan 

dalam bidang ini pun diperlukan. Selagi Jerman merenungi fakta 

bahwa masa depan 100% energi dari sumber terbarukan kini 

berada dalam genggaman secara teknis, Amerika Serikat terus 

menambahkan kontribusi bermakna melalui serangkaian luas 

teknologi, termasuk teknologi digital, yang para insinyur Jerman 

kini sadar bahwa teknologi ini dibutuhkan untuk mewujudkan 

transformasi ini. Dampak inovasi seperti analisis data end-to-

end dan teknologi penyimpanan jangka lama yang fleksibel 

sedang digarap sejumlah perusahaan yang berbasis di Amerika 

Serikat hanyalah segelintir dari banyak teknologi yang mampu 

menimbulkan pergeseran besar dalam rantai nilai energi selama 

lima tahun ke depan.

Riset yang dilakukan Ketua Ekonom UL menunjukkan bahwa 

saat ini Amerika Serikat dan Jerman belum bekerja sama secara 

mencukupi dalam menemukan solusi energi potensial atau saling 

mengadopsi perkembangan teknologi hingga batas yang cukup 

besar. Waktunya telah tiba bagi dua pemimpin negara ini untuk 

mulai berbagi informasi secara lebih luas mengenai bagaimana 

menyeimbangkan dan mengelola energi terbarukan dalam skala 

besar di jaringan listrik, dari sisi Jerman. Amerika Serikat wajib 

makin banyak berbagi keterampilan teknologinya di tataran produk 

untuk baterai, antar-sambungan, dan segala jenis perangkat 

otomatisasi cerdas, belum lagi pengelolaan data dan kemampuan 

analisis dari Amerika Serikat. Mudah sekali untuk terjerumus 

dalam perbedaan antara dua negara dan sistem, namun informasi 

seperti ini memiliki sifat relevan secara internasional dan mampu 
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bagaimana negara-negara Asia Tenggara, Amerika Latin, dan 
Afrika melakukan lompatan besar dari teknologi telekomunikasi 
tradisional karena memilih berpindah langsung ke ranah nirkabel, 
negara-negara ini dan yang lainnya juga dapat menimbang manfaat 
melakukan lompatan besar dalam sistem energi mereka menjadi 
lebih tersebar dan efisien sedari awal pembangunan. 

Kontribusi yang dilakukan negara-negara ini dalam hal 
mengarahkan fokus dan kebutuhan akan teknologi energi 
terdistribusi akan menjamin meningkatnya inovasi, maupun 
penurunan harga peralatan secara keseluruhan seiring berjalannya 
waktu. Negara-negara ini juga memiliki lebih banyak keleluasaan 
untuk merancang rangkaian model bisnis yang efektif (misalnya 
ditanggung bersama komunitas, independen, atau didukung 
perusahaan listrik) untuk sektor energi mereka, sementara Amerika 
Serikat bergelut dengan hal ini mengingat jejaring energinya yang 
sangat besar dan rumit. Industri pembangkit listrik di Amerika 
Serikat, seperti kebanyakan industri lainnya, bekerja sesuai 
kepentingan ekonominya sendiri, dan, di banyak bagian negara 
itu, menghambat inovasi di sektor itu agar mampu memaksakan 
pembagian beban biaya terkait dengan kelompok masyarakat 
yang lebih luas. Salah satu masalah yang ada dengan situasi ini 
adalah perusahaan listrik berurusan dengan barang kebutuhan 
masyarakat, bukan sekadar komoditas, yang berarti posisi 
komersial mereka pasti akan menimbulkan pertanyaan mengenai 
nilai-nilai penting yang harus diperjuangkan oleh masyarakat. 

Para wirausaha di bidang teknologi dan energi swasta lintas 
negara ini semakin membuat perusahaan listrik membayar harga 
atas posisi mereka yang berlawanan dengan inovasi, dengan 
mengembangkan produk yang dibutuhkan untuk mencapai 
kemandirian terlebih dulu dari jaringan energi perusahaan listrik 
yang terlibat dalam prosesnya. Dari jaringan listrik mikro yang 
makin banyak digunakan di universitas dan kampus kedokteran 
sampai perusahaan Fortune 500 yang mau berinvestasi dalam 
teknologi baterai dan energi terbarukan yang cukup untuk 
memproduksi dan menyimpan energi untuk penggunaan 
perusahaannya sendiri, kelompok ini terus merebut keuntungan 
bagi perusahaan utilitas dan membuat mereka memikirkan 
ulang posisi mereka dari segi memiliki dan membiayai sistem dan 
peralatan mereka.

Seperti yang ditunjukkan para pihak terkait di Jerman yang 
berinteraksi dengan UL dalam kajian ini, Amerika Serikat memiliki 
sejumlah tantangan yang harus diatasi seiring tatkala negara ini 
mengalihkan sistem jaringan listriknya menuju sistem yang lebih 
bersih, lebih efisien, terdistribusi, dan tahan uji. Satu hal yang 
penting, diperlukan upaya signifikan hanya untuk merehabilitasi 
jaringan listrik di beberapa bagian tertentu negara itu karena 
peralatan dan sistemnya yang sudah tidak terawat dan usang. Dari 
segi itu, Jerman memulai dari posisi yang diuntungkan, sejak awal 
memiliki sistem jaringan listrik yang lebih andal dan terpelihara 
dengan baik. Sebagian besar sistem transmisi dan distribusi listrik di 
Jerman dihancurkan dan diganti setelah Perang Dunia II, sedangkan 
Amerika Serikat memiliki banyak jaringan listrik yang lebih tua, 
kurang andal, serta tahan uji di sebagian besar negara itu. 

Transformasi menjadi makin tidak pasti kala keputusan sebagian 
besar berada di tangan perusahaan utilitas besar yang, dalam 
beberapa kasus, tidak memiliki baik insentif laba atau kewenangan 
pemerintah untuk melakukan penanaman modal besar terhadap 
sistem jaringan listrik yang sudah ada. Meski demikian, pasar 
energi yang berkembang di Eropa, Asia Besar, dan Afrika kini 
condong untuk berkontribusi ke komersialisasi cepat serangkaian 
produk terkait, menurunkan harga peralatan yang dibutuhkan 
seperti baterai, peralatan pemindai cerdas tingkat pembangkit 
dan untuk pelanggan, serta segala jenis teknologi otomatisasi, 
yang akan membuat investasi dalam sistem yang dipercanggih 
ini lebih menarik secara ekonomis bagi perusahaan utilitas di 
Amerika Serikat serta para pelaku dalam bidang energi lainnya. 
Jelas bahwa Amerika Serikat merupakan kekuatan besar dalam 
aktivitas kewirausahaan dan keahlian teknis dalam bidang energi, 
maka negara itu hanya akan terus memberikan sumbangsih secara 
signifikan terhadap komersialisasi dan aplikasi cepat teknologi 
dalam cakupan besar dalam wilayahnya sendiri, namun mungkin 
bahkan sampai cakupan yang lebih luas di bagian dunia yang lain.

Kombinasi keterampilan mengenai keseimbangan dan kestabilan 
jaringan listrik, maupun juga rancangan dan penerapan produk 
energi yang tersebar akan mengizinkan perkembangan yang lebih 
cepat dan penerapan sistem jaringan listrik yang lebih cerdas di 
banyak negara berkembang, tempat lebih dari satu miliar penduduk 
tidak memiliki akses dasar terhadap listrik. Serupa sekali dengan 

KOMBINASI KETERAMPILAN... MAUPUN JUGA RANCANGAN DAN PENERAPAN... AKAN 
MENGIZINKAN PERKEMBANGAN YANG LEBIH CEPAT DAN PENERAPAN SISTEM JARINGAN 
LISTRIK YANG LENIH CERDAS DI BANYAK NEGARA BERKEMBANG, TEMPAT LEBIH DARI SATU 
MILIAR PENDUDUK TIDAK MEMILIKI AKSES DASAR TERHADAP LISTRIK. 
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Penting bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor energi 
Amerika Serikat untuk mengenali bahwa faktor harga komponen 
individual dari sistem pembangkit listrik terdistribusi (misalnya 
panel surya, turbin angin, inverter, baterai, dan sebagainya) dapat 
terus dipandang sebagai rintangan terhadap penerimaan sistem 
jaringan listrik yang lebih cerdas dan terbarukan secara keseluruhan. 
Namun, transformasi energi memerlukan pemikiran sistem, yang 
pada gilirannya memerlukan koordinasi. Meski sistem energi Jerman 
berbeda dengan Amerika Serikat, negara itu telah membuktikan 
bahwa mencapai taraf koordinasi antara berbagai pihak dalam sektor 
energi untuk memacu perubahan signifikan terhadap jaringan listrik 
dalam waktu yang relatif singkat adalah hal yang mungkin. Jika 
Amerika Serikat dapat menemukan cara memanfaatkan keterampilan 
yang telah Jerman kembangkan dalam stabilitas jaringan listrik 
dengan energi terbarukan di satu sisi, dan memadukannya dengan 
kemampuan teknologinya dengan sensor, sistem kendali dan produk 
IT, serta analisis data, sebagian besar upaya ini bisa berhasil. Jika 
Amerika Serikat juga dapat bekerja sama dengan Jerman dan pihak 
global lainnya untuk mengkomersialkan baterai penyimpanan energi 
dan menurunkan harganya, seluruh potongan paling penting dari 
sistem energi terdistribusi sudah ada di tempatnya.

Pada akhirnya, Kepala Ekonom UL meramalkan masa depan di 
bidang energi dunia yang jauh lebih tidak terpusat, tahan uji, 
dan cerdas akan mulai menimbulkan pengaruh selama dekade 
berikutnya karena para penggerak pasar global di dunia sudah 
menyadari bahwa jaringan listrik terdistribusi memberikan 
sumbangsih besar terhadap penyelesaian masalah lingkungan, 
bahwa ini dapat dicapai dengan sumber daya teknik kelistrikan 
dan mekanik serta teknologi informasi zaman sekarang, dan 
mengizinkan penciptaan dan pengembangan serangkaian 
luas industri komersial baru untuk peralatan, standar, sistem, 
dan sumber daya informasi yang terkait. Sebagian akan terus 
memegangi masa lalu erat-erat dan bergulat dengan pemikiran 
dan sistem yang telah usang sementara negara-negara dan 
pemain di bidang industri yang paling berpeluang mendapatkan 
keuntungan dari sisi ekonomi semuanya akan bekerja dan 
memberikan sumbangsih kepada masa depan energi dunia yang 
lebih cerah dan lebih kuat.

Semakin perusahaan utilitas dan pelaku lainnya dalam sektor 
energi Amerika Serikat mulai menyadari dan menerima fakta 
bahwa transformasi energi itu memang memungkinkan dan 
bagus bagi negara itu, untuk mencapai sistem energi yang 
lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, tahan 
uji, dan cerdas sehingga memicu terciptanya beberapa industri 
baru, semakin negara itu juga akan melihat bahwa faktor harga 
peralatan pembangkit tersebar yang terkait akan lebih menjadi 
alat dibandingkan penghalang dalam proses perubahan secara 
keseluruhan. Hal yang Jerman sadari melalui manipulasi harga 
beberapa komponen sistem pembangkit listrik terdistribusi, 
dengan menawarkan subsidi besar selama beberapa waktu 
untuk pembangkit tenaga surya dan angin misalnya, adalah 
bahwa mereka dapat memberikan tekanan terhadap harga di 
tempat mereka menginginkan terjadinya perubahan sikap yang 
mereka harapkan, dan menyesuaikan tingkat tekanan dengan 
cara yang fleksibel seiring proses transformasi secara keseluruhan 
berlangsung. 

Ketika pemerintah Jerman menyadari bahwa mereka membuat 
harga tenaga surya terlalu murah dan sistem kewalahan 
menampungnya sehingga dapat mengorbankan keseimbangan 
jaringan listrik, maka pemerintah mengurangi insentif itu dan 
fokus pada insentif pengurangan permintaan, sebagai gantinya. 
Kemungkinan Amerika Serikat, di sebagian wilayahnya lebih dulu 
dari lainnya, akan berada dalam situasi yang sama seperti Jerman, 
yaitu adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan menaikkan 
harga listrik agar bisa memicu pasar efisiensi energi, misalnya 
dalam pangsa pasar komersial dan perumahan. Kemampuan 
untuk memadukan faktor harga berdasarkan pasar yang baru 
dengan isyarat kepada konsumen melalui pengembangan produk 
otomatisasi yang dapat melihat daya tahan jaringan listrik dalam 
waktu seketika merupakan salah satu tonggak besar untuk 
menormalkan harga di pasar pembangkit energi yang tersebar. Ada 
banyak tonggak yang harus dicapai sebelum yang satu ini, yang 
Jerman telah berada di jalur untuk mencapainya. Amerika Serikat, 
sampai batasan negara itu bisa mengumpulkan perubahan dalam 
pola pikir dan filosofi di bidang energi, dapat mengubah niatnya 
untuk turut mencapai transformasi nasional.

Kajian ini dirampungkan dengan bantuan Lismore Advisors, memadukan perspektif dari luar-ke-dalam 
dengan pemahaman dalam-ke-luar untuk meningkatkan nilai bisnis (www.lismoreintl.com). 18
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