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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai

berikut :

1. Dari proyeksi permintaan energi per sektor energi skenario dasar tahun

2025 diperoleh bahwa sektor transportasi merupakan sektor pemakai

energi terbesar di lampung (sekitar 35,03% dari total konsumsi energi

Lampung). Diikuti sektor industri (30,64%) dan sisanya berturut-turut

sektor rumah tangga, komersial, dan sosial publik (28,22%), (4,82%) dan

(1,29%).

2. Dari proyeksi permintaan energi per sektor energi skenario optimal tahun

2025 diperoleh bahwa sektor transportasi masih sebagai sektor pemakai

energi terbesar di lampung (sekitar 34,6% dari total konsumsi energi

Lampung) diikuti sektor industri (30,91%), sektor rumah tangga (28,41%),

komersial (4,79%), dan publik sosial (1,29%).

3. Jika ditinjau dari jenis energi yang digunakan, maka tahun 2025, minyak

solar merupakan jenis energi yang paling besar permintaannya (33,26%),

kemudian premium (28,38%), listrik (16,51%), LPG (11,09%), kayu bakar

(8,87%), minyak tanah (1,59%), dan biomassa serta arang  kurang dari

(1%), (0,29%) dan (0,006%). Bahan bakar minyak masih menjadi sumber
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energi utama bagi aktivitas masyarakat Lampung, padahal jumlah

cadangan minyak bumi indonesia semakin sedikit.

4. Jika ditinjau dari jenis energi per satuan yang digunakan, maka tahun

2025, konsumsi minyak solar mencapai 876,91 ribu kl, kemudian premium

832.85 ribu kl, listrik 4606,7 ribu Mwh, LPG 222,4 ribu ton, kayu bakar

660,21 ribu ton, minyak tanah 45,824 ribu kl, biomassa 21,367 ribu ton

dan 201,2 ton arang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Lampung, kebijakan di bidang energi perlu diarahkan

pada pengurangan penggunan bahan bakar minyak (premium, minyak

solar, dan minyak tanah) mengingat jumlah cadangannya semakin

menipis. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan

energi alternatif seperti LPG atau batubara untuk sektor rumah tangga,

komersial dan industri, bahan bakar gas (BBG), biodiesel dan bioetanol

untuk sektor transportasi; serta pemanfaatan potensi energi terbarukan

(angin, surya, biomasa, ombak dan air) yang ada baik untuk pembangkit

listrik skala kecil maupun sebagai sumber energi termal.

2. Sektor transportasi perlu mendapatkan perhatian khusus oleh

pemerintah Lampung karena konsumsi bahan bakar paling besar

terserap pada sektor ini terutama pada sektor transportasi pribadi

(sepeda motor dan mobil penumpang).

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan  proyeksi permintaan

energi lebih khusus terhadap sektor-sektor energi, hingga bisa



80

mendapatkan hasil  yang lebih detail terhadap permintaan energi.

Seperti harga energi, biaya investasi dan teknologi.

4. Untuk penelitian selanjutnya perlu di lakukan proyeksi penyediaan

energi di Lampung untuk mengetahui seberapa besar potensi yang

dimiliki oleh wilayah Lampung untuk dapat mencukupi kebutuhan

hingga tahun 2025 mendatang, sehingga dapat meyelesaikan persoalan

tentang kekurangan energi yang dialami oleh Propinsi Lampung.

5. ketersediaan energi penting untuk menunjang PDRB di Lampung, tanpa

adanya ketersediaan energi yang memadai dapat mengakibatkan

penurunan PDRB dikarenakan para investor tidak mau masuk ke

Lampung jika ketersediaan energi yang kurang.


