
BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan, terlihat bahwa pemanfaatan energi terbarukan 

menjadi sangat penting dilakukan karena hal ini terkait dengan tuntutan kebutuhan 

energi di Indonesia yang semakin meningkat. Indonesia dihadapkan dengan semakin 

bertambahnya kebutuhan akan energi, terutama minyak bumi yang membebani 

anggaran negara terhadap subsidi, sehingga Indonesia harus mencari seumber energi 

lain untuk merealisasikan peningkatan perekonomiannya, yaitu dengan 

memaksimalkan energi alternatif panas bumi yang memiliki potensi besar di 

Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan Islandia dan 

menjalankan kepentingan Indonesia seperti yang tercantum dalam MoU yang telah 

disepakati kedua negara.  

Berbagai bantuan yang diberikan oleh Islandia untuk Indonesia dalam 

mengembangkan energi panas bumi melalui program UNU-GTP dan Investasi adalah 

langkah terbaik untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan panas buminya. 

Bantuan teknis yang diberikan oleh Islandia melalui program UNU-GTP merupakan 

lagkah yang tepat mengingat Indonesia kekurangan sumber daya manusia / human 

resources untuk mengelola panas bumi, sehingga para ahli Indonesia yang melakukan 

pembelajaran di Islandia pulang dengan membawa ilmu yang telah dipelajari untuk 

kemudian di implementasikan di Indonesia. 

Selain itu, melihat iklim investasi Indonesia yang telah mencapai level 

investment grade merupakan hal positif bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam bidang energi panas bumi untuk berinvestasi di Indonesia. Faktor utama yang 

menarik perusahaan-perusahaan ini untuk bersedia berinvestasi di Indonesia dalam 

bidang panas bumi tidak lain dengan potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar. 

Pemerintah Islandia sepakat untuk menjadikan kerjasama dalam bidang ini sebagai 
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prioritas utama dalam kerjasama kedua negara. Salah satu perusahaan dari Islandia 

yang berinvestasi di Indonesia adalah KS Orka, yang telah berinvestasi sebesar $2 

miliar  untuk mengembangkan PLTP dengan total kapasitas 500MW di Indonesia 

selama 5 tahun. 

Kerjasama kedua negara ini tetap berkelanjutan karena kedua negara 

mendapat keuntungan dan tercapainya kepentingan nasional masing-masing negara 

sesuai yang dicantumkan dalam MoU.Kerjasama antara Indonesia dan Islandia dalam 

pengembangan energi panas bumi  mencantumkan mengenai eksplorasi, eksploitasi, 

dan penggunaan panas bumi. Hal ini sangat penting bagi Indonesia mengingat 

kurangnya sumber daya manusia dalam bidang panas bumi akan berdampak kepada 

proses eksplorasi, eksploitasi, dan penggunaan energi panas. Hanya saja hambatan 

yang dialami Indonesia yang berhubungan dengan cost negara karena jarak Islandia 

yang terlalu jauh, sehingga Indonesia tidak terlalu intens mengirim ahli panas 

buminya melalui program UNU-GTP.  

IV.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

peneliti memberikan saran terkait regulasi, pemerintah Indonesia harus segera 

mereformasi regulasi dan undang-undang mengenai panas bumi yang saling tumpang 

tindih dengan undang-undang mengenai hutan lindung yang mengakibatkan 

berkurangnya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Untuk kedepannya, pemerintah 

Indonesia juga harus meningkatkan kembali kerjasama dengan Islandia terutama 

dalam bidang investasi dan menambahkan pengiriman tenaga ahli panas bumi 

Indonesia ke Islandia. 

 Untuk permasalahan jarak yang mempengaruhi cost negara, diharapkan 

pemerintah Indonesia untuk merubah gaya dari pola pikirnya yang selalu berorientasi 

pada “keuntungan.” Indonesia harus memikirkan pemanfaatan panas buminya 

terlebih dahulu, karena menurut peneliti dengan adanya program UNU-GTP ini 

sangat membantu Indonesia dalam mengelola panas buminya, dan juga pemerintah 
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Indonesia harus meningkatan jumlah anggota ahli teknisi panas bumi di Indonesia ke 

program UNU-GTP per tahunnya, terlebih Indonesia yang kekurangan sumber daya 

manusia. Sehingga celah yang diambil Islandia dalam memberikan bantuan teknis ini 

merupakan langkah yang tepat bagi panas bumi Indonesia. 
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