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Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi
penggunaan biodiesel dalam strategi bauran
energi nasional. Pada 2020, telah dilakukan
pencampuran biodiesel dalam solar sebanyak
30% (B30). Dalam lima tahun terakhir, Indonesia
telah menjadi pengguna dan produsen Biodiesel
terbesar di dunia. Meski demikian, kebijakan
Biodiesel perlu mendapatkan perhatian khusus
terutama dari aspek ekonomi dan lingkungan
hidup.
Kajian ini bertujuan menganalisis risiko dari
kebijakan Biodiesel terhadap ekonomi dan
lingkungan hidup. Kajian ini dilakukan dengan
menggunakan data primer dan sekunder. Data
primer didapat dari penyebaran kuesioner dan
wawancara kepada responden terpilih. Penetapan
responden dilakukan secara purposive sampling
dengan menetapkan kriteria khusus, yaitu pihak
yang berkecimpung langsung/tidak langsung
dalam proses kebijakan ini, terlibat dalam
perumusan kebijakan, pelaku usaha biodiesel,
pelaku usaha perkebunan sawit, dan akademisi
dan peneliti yang pernah melakukan penelitian
terkait biodiesel dan sawit. Responden terdiri
dari multi pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha,
akademisi, dan NGO. Sedangkan data sekunder
didapat dari berbagai publikasi, seperti laporan
resmi dari pemerintah, jurnal, dan lainnya.
Hasil kajian ini menemukan bahwa ada tiga risiko
utama yang perlu menjadi perhatian khusus.
Pertama, risiko fiskal terjadi akibat pemberian
insentif oleh pemerintah untuk meningkatkan
daya saing Biodiesel. Kedua, risiko pasar terjadi
akibat dominasi pada pasar domestik yang
berisiko pada kejenuhan pasar. Ketiga, risiko
lingkungan hidup terjadi akibat kebutuhan tinggi
akan bahan baku minyak sawit yang meningkatkan
kebutuhan lahan dan menimbulkan kerusakan
lingkungan. Oleh karena itu perlu upaya dari
pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap
semua risiko tersebut.
Kata kunci: kebijakan Biodiesel, risiko fiskal, risiko
pasar, risiko lingkungan hidup.
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1. PENDAHULUAN
Ketergantungan terhadap energi fosil telah
menimbulkan dampak terhadap kondisi ekonomi
dan lingkungan hidup (IRENA, 2017). Pada
aspek ekonomi, penggunaan energi fosil telah
menyebabkan kerentanan ekonomi, seperti
menimbulkan risiko terhadap defisit neraca
perdagangan. Konsumsi Bahan Bakar Minyak
(BBM) yang terus meningkat dan produksi
minyak mentah domestik yang terus menurun
telah menjadikan Indonesia sangat tergantung
dengan impor BBM. Permasalahan lainnya adalah
ketidakpastian harga BBM yang berfluktuasi
mengikuti harga minyak mentah dunia dan
rendahnya kemampuan daya beli masyarakat,
menyebab pemerintah memberikan subsidi harga
agar masyarakat dapat mengakses BBM dengan
harga terjangkau (Mouroungane, 2010; Dartanto,
2012; Chelminski, 2018).

program ini sebagai proyek strategis nasional
dalam Rencana Pembangunan Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2019) dan pembentukan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) pada 2015. BPDPKS melakukan fungsi
sebagai lembaga pengelola dana perkebunan
sawit yang mayoritas pengeluarannya adalah
untuk memberikan insentif bagi industri untuk
pengembangan biodiesel.
Meski demikian, berbagai capaian implementasi
kebijakan Biodiesel di Indonesia belum didampingi
dengan kajian risiko yang utuh, sehingga
masyarakat umum tak dapat sepenuhnya yakin
terhadap beberapa klaim yang disampaikan oleh
beberapa pihak. Beberapa studi telah menujukkan
berbagai risiko ekonomi dan lingkungan dari
kebijakan biodiesel, seperti studi yang dilakukan
oleh LPEM FEB-UI (2020) dan studi yang dilakukan
oleh Faisal Basri dan Gatot A Putra (2020).

Pada aspek lingkungan hidup, tingginya pemakaian
energi fosil di Indonesia telah menyebabkan
peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dari
sektor energi. Sektor ini berkontribusi lebih dari
30% dari total emisi GRK di Indonesia (Climate
Transparency, 2020). Hal ini perlu menjadi
perhatian pemerintah ditengah komitmen dan
upaya untuk penurunan emisi GRK global. Oleh
karena itu, penggunaan energi terbarukan
menjadi strategi dalam menurunkan emisi GRK di
Indonesia.

Studi LPEM FEB-UI (2020) menyebutkan kebijakan
biodiesel berisiko menimbulkan dampak ambigu
(vague) terhadap neraca transaksi berjalan,
karena sangat dipengaruhi oleh harga Crude
Palm Oil (CPO) dan solar. Sedangkan, pada aspek
lingkungan, kebijakan ini berisiko mendorong
terjadinya ekspansi pembukaan lahan baru oleh
perkebunan sawit untuk penyedian bahan baku
industri biodiesel. Ekspansi ini akan menimbulkan
risiko peningkatan deforestasi dan kebakaran
hutan dan lahan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan energi
terbarukan dalam bauran energi nasional telah
masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN). Dalam RUEN disebutkan bahwa
pemerintah menargetkan penggunaan energi
terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 31%
pada 2050 (Kementerian ESDM, 2019) dimana
salah satu sumber energi terbarukan tersebut
adalah biodiesel (Kharina, Malins & Searle, 2016;
Dharmawan et al, 2018).

Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh Faisal
Basri dan Gatot A Putra (2020) menyebutkan
program biodiesel menyebabkan terjadi defisit
neraca perdagangan karena hilangnya ekspor
CPO dan adanya peningkatan impor bahan baku
(methanol dan sodium methylate) dan barang
modal dari industri biodiesel. Selain itu, industri
biodesel mengabaikan skala ekonomi yang paling
efisien karena terkooptasi oleh kepentingan
produsen CPO terbesar.

Penggunaan Biodiesel sebagai sumber energi
telah dimulai sejak 2006. Meski demikian,
akselerasi penggunaan Biodiesel menjadi
semakin cepat sejak 2015. Sebelum 2015, kadar
pencampuran Biodiesel dengan Solar hanya
sebesar 10%, kemudian meningkat menjadi 15%
pada 2015 dan 30% pada 2020 (Kementerian
ESDM, 2020).

Studi ini bermaksud melakukan validasi dan
telaahan lebih lanjut atas kajian risiko yang
telah dilakukan dan menambahkan risiko pasar
sebagai risiko yang belum banyak dikaji oleh studi
sebelumnya. Validasi tersebut dilakukan dengan
melihat bagaimana pemangku kepentingan
merespon berbagai risiko kebijakan biodiesel.
Pandangan pemangku kepentingan ini penting
untuk menjadi bahan analisis untuk perbaikan
kebijakan kedepannya.

Strategi pemerintah untuk mengakselerasi program
biodiesel tercermin melalui dimasukkannya
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2. KEBIJAKAN BIODIESEL DI INDONESIA
2.1. SEJARAH KEBIJAKAN BIODIESEL DI INDONESIA
Penggunaan biodiesel sebagai salah satu sumber
energi terbarukan di Indonesia dilakukan lewat
program pencampuran antara biodiesel dan solar
menjadi biosolar. Program pencampuran tersebut
sudah dimulai sejak 2008, setelah pemerintah
menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
1 Tahun 2006 tentang Percepatan Penyediaan
dan Penggunaan Bahan Bakar Nabati. Pada
2008, pemerintah menetapkan pencampuran 1%
biodiesel ke dalam solar (B1).

Inisiatif pengembangan biodiesel ini sebenarnya
merespon kondisi kenaikan harga minyak mentah
dunia pada 2004-2006. Saat itu, Indonesia
sangat tergantung dengan impor bahan bakar
minyak (BBM), yang sebagian besar harganya
disubsidi oleh pemerintah. Akibat dari kenaikan
harga minyak mentah tersebut, terjadi kenaikan
jumlah subsidi BBM dalam anggaran pemerintah
(Chelminski, 2018). Karena beban fiskal yang
berat, pemerintah menaikkan harga BBM
(Mouroungane, 2010). Kebijakan ini menimbulkan
gejolak ekonomi dan menaikan angka kemiskinan
(Dartanto, 2012).

Gambar 1. Penerapan Kebijakan Program Mandatori Biodiesel di Indonesia
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Kondisi tersebut membuat pemerintah untuk
mencari strategi untuk mengurangi penggunaan
BBM. Maka salah satu terobosannya adalah
lewat penggunaan biodiesel (Kharina, Malins
& Searle, 2016). Meski demikian, program ini
banyak hambatan, karena persoalan harga yang
kurang kompetitif dibandingkan dengan bahan
bakar fosil pada waktu tersebut (Dharmawan et
al, 2018). Selain itu, bahan baku yang saat itu
bersumber dari tanaman Jarak Pagar dianggap
kurang efisien untuk menciptakan daya saing bagi
industri biodiesel.
Pada 2013, pemerintah menaikkan campuran
biodiesel sebesar 10% (B10) dan mewajibkan
transportasi publik untuk menggunakannya.
Pemerintah memberikan dukungan insentif
kepada pelaku usaha atau produsen biodiesel
untuk mendukung program tersebut (Arrumaisho
& Sunitiyoso, 2019). Program yang sebelumnya
agak stagnan, mulai menggeliat dengan adanya
dukungan insentif dari pemerintah. Selain itu,
penggunaan bahan baku minyak sawit untuk
industri biodiesel lebih berdaya saing, sehingga
secara kelayakan bisnis lebih baik dibanding Jarak
Pagar.
Kebijakan penggunaan biodiesel ini mendapatkan
momentum dengan adanya kebijakan dari
pemerintah untuk menggenjot penggunaan
energi baru terbarukan pada periode pertama
Pemerintahan Jokowi. Pada 2015, pemerintah
menaikan program pencampuran biodiesel dari
10% (B10) menjadi 15% (B15) dan secara agresif
terus ditingkatkan pencampurannya, sehingga
pada tahun 2020 sudah mencapai 30% (B30).
Program ini telah menyebabkan orientasi pasar
dari biodiesel di Indonesia berubah signifikan, dari
awalnya berorientasi ekspor menjadi orientasi
pada pasar domestik (Pambudi, Puspitawati
& Nursechafa, 2019). Berdasarkan data dari
Kementerian ESDM (2019), dari total produksi
sebesar 8,39 juta kiloliter, sebanyak 76,1%
diserap oleh pasar domestik dan 23,9% diserap
oleh pasar ekspor.

terhadap perekonomian nasional (Nuva et al,
2019). Artinya, selain sebagai upaya pemerintah
meningkatkan bauran energi nasional, kebijakan
ini juga merupakan respon pemerintah terhadap
perkembangan kondisi perekonomian nasional
pada saat itu.
Pada aspek insentif, pemerintah terus
memperkuat pemberian insentif. Tujuannya
adalah meningkatkan daya saing industri dan
mengontrol harga biodiesel setara dengan harga
solar. Jika sebelumnya insentif dianggarkan lewat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
sejak 2015, insentif pengembangan biodiesel
langsung dikelola lewat kebijakan penghimpunan
dana perkebunan sawit. Dana ini dihimpun dari
pungutan ekspor komoditas sawit dan produk
turunannya dan dikelola oleh Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (KPK,
2016).
Dampak insentif pada daya saing dapat dilihat
dari semakin banyaknya minat investor untuk
berinvestasi di industri biodiesel. Pada 2020,
tercatat ada sekitar 19 perusahaan yang telah
membangun pabrik biodiesel di Indonesia
dengan kapasitas produksi mencapai 13,4 juta
kiloliter dengan total investasi sebesar USD 1,54
milyar. Bahkan Pertamina sebagai pemain besar
di industri bahan bakar di Indonesia juga ikut
terlibat. Pertamina mengembangkan varian baru
dari biodiesel, yaitu green diesel di beberapa
kilangnya, seperti di Kilang Plaju (Sumatera
Selatan) dan Kilang Dumai (Riau).

Akselerasi ini adalah respon dari pemerintah
untuk menekan impor BBM dan mengatasi
defisit neraca perdagangan yang terus tertekan
pada periode tersebut. Selain itu program ini
juga menjadi instrumen stabilitas harga minyak
sawit yang anjlok karena terjadi kelebihan
produksi, yang kalau dibiarkan akan berdampak
7

Gambar 2. Kapasitas Produksi Biodiesel berdasarkan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati di Indonesia,
2020 (Sumber: Direktorat Jenderal EBTKE, 2020)

Penggunaan dana perkebunan sawit untuk
insentif pengembangan biodiesel sebenarnya
mendapat kritik dari beberapa pihak. Subsidi
itu kurang tepat dilakukan, karena berdasarkan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan yang menjadi dasar hukum
penghimpunan dana perkebunan, penggunaan
dana tidak diperuntukan untuk insentif
pengembangan biodiesel (KPK, 2016). Meski
demikian, pemerintah tetap menggunakan dana
tersebut untuk insentif pengembangan biodiesel
8

dengan argumen agar harga sawit tetap stabil
dan industrinya tetap berdaya saing.
Selanjutnya,
pada
2020,
pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 atau disebut dengan omnibus law
merupakan undang-undang yang mengubah
beberapa undang-undang lain, termasuk
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan. Pengaturan penggunaan dana
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perkebunan sawit yang ada pada Pasal 93 Ayat
4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, yang
didalamnya tidak terdapat penggunaan dana
untuk insentif bahan bakar nabati (biodiesel),
diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 dengan memasukan insentif bahan bakar
nabati dalam penggunaan dana perkebunan.

sebesar 190 ribu kiloliter. Sebanyak 119 ribu
kiloliter atau 62,6% adalah konsumsi domestik.
Pada 2019, produksi telah mencapai 6,9 juta
kiloliter dengan konsumsi domestik mencapai 5,5
juta kiloliter atau sebesar 79% dari total produksi
(Kementerian ESDM, 2019).

Kebijakan insentif juga diikuti dengan kewajiban
bagi Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU-BBM)
melakukan pencampuran biodiesel ini mendorong
terjadinya peningkatan produksi biodiesel. Jika
pada 2009, ketika awal program pencampuran
biodiesel dilakukan pemerintah, produksi hanya
9

Keterangan: Angka dalam kiloliter

Gambar 3. Produksi Biodiesel Indonesia, 2009-2019 (Sumber: Kementerian ESDM, 2019)

Keberhasilan kebijakan penggunaan biodiesel
ini memberikan harapan besar bagi pemenuhan
target bauran energi. Pada periode 2009-2019,
pertumbuhan penggunaan Biodiesel mencapai
85% per tahun. Jika pertumbuhan tersebut
terus terjaga dengan baik, pemerintah Indonesia
optimis target bauran energi pada 2025 dan
2050, yaitu sebesar 23% dan 31%, bisa dicapai
(Kementerian ESDM, 2019). Oleh karena itu,
pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan
penggunaan campuran biodiesel melebihi 30%
(B30) pada periode berikutnya.

2.2. TATA LAKSANA KEBIJAKAN
BIODIESEL DI INDONESIA
Kebijakan biodiesel di Indonesia sangat
kompleks dan melibatkan berbagai aktor dalam
rantai industrinya. Rantai industri biodiesel di
Indonesia secara umum melibatkan empat
sektor, yaitu sektor perkebunan sawit, sektor
pengolahan biodiesel, sektor minyak bumi dan
sektor pencampuran biodiesel dan solar. Sektor
perkebunan sawit merupakan sektor hulu yang
berfungsi menyalurkan bahan baku bagi industri
pengolahan biodiesel. Pilihan minyak sawit
sebagai bahan baku industri, ialah karena lebih
kompetitif dibanding bahan baku yang lain seperti
Jarak Pagar, Kemiri Sunan, dan sebagainya.
10

Minyak sawit berupa Refined Bleached
Deodorized Palm Oil (RBDPO) selanjutnya
diproses di industri pengolahan biodiesel untuk
menjadi Fatty Acids Methyl Ester (FAME). FAME
selanjutnya disalurkan oleh produsen biodiesel
ke badan usaha BBM (BU-BBM) untuk dicampur
dengan solar sehingga menghasilkan biosolar.
Saat ini, pencampurannya adalah 30% FAME dan
70% solar (B30).
Biosolar selanjutnya disalurkan kepada konsumen.
Karena sifatnya wajib (mandatory), semua
pengguna solar wajib menggunakan biosolar,
kecuali beberapa sektor yang dikecualikan,
seperti pembangkit listrik yang belum dapat
menggunakan
pencampuran
biodiesel,
kebutuhan minyak solar untuk operasional di
ketinggian 2.400 mdpl dan dengan suhu di bawah
150C, kebutuhan alat utama sistem pertahanan,
bahan bakar untuk engine performance oleh
pabrikan mesin dan bahan bakar pada mesin
yang akan diekspor, pengguna langsung yang
menggunakan BBM jenis solar bukan sebagai
bahan bakar, dan BBM jenis minyak solar dengan
spesifikasi CN 51 di stasiun pengisian bahan bakar
untuk transportasi darat.
Tata laksana pengadaan biodiesel melibatkan
beberapa institusi seperti Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi
(Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Minyak dan
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Gambar 4. Rantai Industri Biodiesel di Indonesia

Gas Bumi (Ditjen Migas) dan BPDPKS. Ditjen EBTKE
memiliki peranan dalam proses pengadaan dan
penyaluran Biodiesel serta pengawasan program.
Ditjen Migas berperan dalam perhitungan
kebutuhan biosolar, pelaksanaan pencampuran
biodiesel dan solar oleh BU-BBM dan pengawasan
program pencampuran tersebut. Sedangkan
BPDPKS berperan dalam mekanisme pemberian
insentif bagi pelaku usaha biodiesel.
Pemberian insentif tersebut diberikan dalam
menutupi selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP)
Biodiesel dan HIP Solar. Mekanisme insentif
pengembangan biodiesel berbeda dengan
mekanisme subsidi BBM lainnya. Jika subsidi BBM
menyasar konsumen akhir, berupa penurunan
harga jual. Insentif pengembangan biodiesel
diberikan langsung ke produsen biodiesel,
yaitu Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN). Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE
diberikan kewenangan dalam menetapkan HIP
Biodiesel. Di mana formula HIP Biodiesel dihitung
sebagai berikut:
HIP Biodiesel = (Harga rata-rata CPO di Kharisma
Pemasaran Bersama + USD 85/ton) x 870 kg/m3
+ ongkos angkut
Keterangan:
USD 85/ton merupakan nilai konversi bahan baku
menjadi Biodiesel
870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kilogram
ke liter

Sedangkan HIP Solar ditetapkan oleh Kementerian
ESDM melalui Ditjen Migas dengan formulasi
sebagai berikut:
HIP Solar = 100% harga publikasi Means of Platts
Singapore (MoPS) jenis gas oil 0,25% sulfur.
Dari selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar
tersebut, insentif pengembangan biodiesel
dihitung. Misalnya pada Desember 2020, HIP
Biodiesel sebesar Rp 9.505,00/liter sedangkan
HIP Solar sebesar Rp 4.024,58/liter. Sehingga
insentif yang diberikan pemerintah sebesar Rp
5.480,42/liter ditambah dengan ongkos angkut
yang disesuaikan dengan jarak pengiriman dari
pabrik biodiesel ke kilang pencampuran. Ketika
HIP Biodiesel lebih rendah dari HIP Solar, maka
subsidi hanya diberikan berupa ongkos angkut. Di
mana, besaran ongkos angkut sesuai dengan jarak
antara titik penyaluran dan titik serah ditetapkan
oleh Kementerian ESDM.
Persoalannya adalah seringkali selisih HIP
Biodiesel terhadap HIP Solar sangat tinggi
yang kemudian berdampak pada insentif yang
harus dibayarkan menjadi besar. Ditambah
dengan agresifnya pemerintah menaikkan kadar
pencampuran biodiesel, semakin tinggi agregat
insentif yang harus ditanggung pemerintah
(dalam hal ini BPDPKS) dalam mendukung
kebijakan penggunaan biodiesel tersebut.
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3. METODE KAJIAN
3.1. KERANGKA KONSEP
Studi ini menganalisis dampak kebijakan
penggunaan biodiesel terhadap aspek fiskal,
pasar, dan lingkungan hidup dan merumuskan
strategi kebijakan yang diperlukan. Analisis ini
dilakukan karena dalam kerangka kebijakan publik
tidak semua komponen yang diintervensi oleh
kebijakan dapat memberikan dampak positif.
Masih ada pihak-pihak yang mengalami dampak
negatif terhadap sebuah kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah. Seringkali pengambil kebijakan
tersebut tidak bisa mengkalkulasikan dampak
tersebut. Bahkan pada aspek tertentu dampak
tersebut cenderung dibiarkan (Helbing, 2010).

Studi ini mencoba menelaah kebijakan publik di
sektor energi yang dilakukan oleh pemerintah,
yaitu kebijakan biodiesel. Pembahasan kerangka
studi diawali dengan melakukan analisis
kebijakan penggunaan biodiesel dalam struktur
pembangunan energi nasional. Ini dilakukan untuk
melihat bagaimana posisi biodiesel itu dalam
pengembangan sektor energi dan tantangan apa
yang dihadapinya.

Gambar 5. Kerangka Konsep
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Setelah dilakukan analisis kebijakan biodiesel,
dilanjutkan dengan analisis dampak dari kebijakan
tersebut. Analisis dampak dilakukan dengan
memetakan risiko dari kebijakan pada tiga aspek
yaitu fiskal, pasar dan lingkungan hidup. Ketiga
aspek ini yang diidentifikasi menimbulkan risiko
dalam usaha pemerintah untuk mendorong
penggunaan biodiesel.
Analisis aspek fiskal bermaksud melihat sejauh
mana program insentif pengembangan biodiesel
yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh
terhadap beban fiskal yang ditanggung oleh
BPDPKS. Sejak 2015, memang pembiayaan subsidi
ini bisa didukung oleh dana perkebunan sawit
yang dikelola oleh BPDPKS (KPK, 2016). Tetapi
terdapat risiko akan kemampuan BPDPKS untuk
memberikan insentif pengembangan biodiesel
yang akhirnya dapat berisiko pada beban fiskal
pemerintah (LPEM FEB UI, 2020a; LPEM FEB UI,
2020b, Halimatussadiah et al, 2021). Pada 2020,
ketika jumlah pungutan ekspor menurun serta
biaya untuk insentif pengembangan biodiesel
meningkat, pemerintah memberikan tambahan
anggaran kepada BPDPKS sebesar Rp 2,78 triliun.
Selain itu, melihat kondisi fiskal saat ini yang
mana tekanan fiskal semakin meningkat untuk
merespon dampak pandemi, sangat diperlukan
usaha untuk menurunkan risiko beban fiskal bagi
kebutuhan insentif pengembangan biodiesel.
Analisis aspek pasar mencakup analisis dampak
penggunaan biodiesel terhadap kapasitas pasar,
dengan fokus pada pasar dalam negeri. Analisis
ini penting dilakukan, karena di saat bersamaan,
pemerintah juga mendorong penggunaan jenis

energi yang lain, seperti listrik untuk transportasi
(Adiatama & Marciano, 2020). Secara produk,
keduanya adalah produk substitusi yang tentunya
bersaing di dalam pasar. Sehingga, kondisi ini perlu
dianalisis dampaknya. Selain itu, telah banyak
juga sumber energi lainnya, yang sudah ada di
pasar. Jika tidak dilakukan analisis risiko, maka
kemungkinan penurunan daya saing pada industri
ini akan menjadi sangat besar kedepannya.
Pada aspek lingkungan, kebijakan ini akan
berpotensi menimbulkan risiko kerusakan
pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan
pengembangan industri biodiesel utamanya
didukung oleh sumber bahan baku dari minyak
sawit (Malins, 2017; Malins 2018). Saat ini, sektor
perkebunan sawit masih banyak menimbulkan
masalah lingkungan hidup. Hal ini disebabkan
alih fungsi kawasan hutan dan alih fungsi
lahan gambut menjadi perkebunan sawit, dan
pembukaan lahan perkebunan sawit yang
berisiko menimbulkan kebakaran hutan dan lahan
(Gaveau, et al 2016; dan Vijay, 2016). Jika tidak
ada analisis risiko, kedepannya, potensi terjadinya
kerusakan lingkungan hidup dari kebijakan ini
semakin tinggi. Sehingga, ini menjadi buruk
terhadap keberlanjutan pembangunan.
Dari analisis dampak dan risiko tersebut
dirumuskan beberapa strategi dan alternatif
kebijakan. Perbaikan kebijakan tersebut akan
diarahkan pada tiga aspek, yaitu mitigasi,
perbaikan tata kelola dan perbaikan regulasi.
Tujuannya adalah agar studi ini dapat memberikan
kontribusi terhadap perbaikan kebijakan
penggunaan biodiesel di Indonesia.
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3.2. PENGUMPULAN DATA
Data dari studi ini terdiri dari dua sumber, yaitu data
sekunder dan data primer. Data sekunder berasal
dari berbagai sumber, seperti data-data yang
telah dipublikasikan oleh pemerintah, dokumendokumen yang terkait kebijakan penggunaan
biodiesel, artikel yang sudah dipublikasikan di
jurnal, buku-buku dan berbagai sumber lainnya
yang relevan dengan tujuan studi ini.
Data primer, bersumber dari hasil pendataan
dengan menggunakan kuesioner secara
terstruktur dan hasil wawancara dengan
informan kunci. Tahapan pengambilan data ini,
diawali dengan penyebaran kuesioner kepada
responden dengan cara purposive sampling. Kami
menetapkan kriteria responden yaitu pihak-pihak
yang mengetahui kebijakan penggunaan biodiesel,

terlibat secara langsung dan tidak langsung
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta para pihak yang memiliki kompetensi terkait
kebijakan ini, dilihat melalui hasil penelitian yang
sudah pernah mereka lakukan. Selanjutnya, kami
melakukan wawancara dengan informan kunci.
Dalam hal ini, kami menyaring informan kunci
tersebut dari responden yang telah mengisi
kuesioner yang telah selesai kami analisis.
Berdasarkan kriteria di atas, kami menargetkan
jumlah responden sebanyak 48 responden untuk
pengisian kuesioner terstruktur. Meski demikian,
tidak semua responden merespon, dari 48
responden diperoleh respon dari 26 responden.
Sedangkan wawancara dilakukan kepada 16
responden.

Tabel I. Jumlah dan Kriteria Sampel

Target
Jenis Responden

Realisasi

Jumlah Sampel untuk
Kuisioner

Jumlah Sampel untuk
Kuisioner

Jumlah Sampel untuk
Wawancara

Pemerintah

14

6

4

Pelaku usaha

12

1

3

Akademisi/peneliti

8

9

3

NGOs

14

10

3

Total

48

26

16

3.3. ANALISA DATA
Studi ini menggunakan analisis kualitatif dan
analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari
studi literatur, wawancara dengan informan
kunci, dan penyebaran kuisioner kepada
responden. Wawancara dengan informan kunci,
dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan
terbuka mengenai sejarah kebijakan biodiesel,
pelaksanaan kebijakan, risiko yang timbul dari
kebijakan dan strategi terhadap perbaikan
kebijakan kedepannya. Sedangkan, kuisioner
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dalam studi ini menggunakan pertanyaan
tertutup mengenai risiko ekonomi dan lingkungan
yang timbul dari kebijakan, cara memitigasi
risiko tersebut dan strategi perbaikan. Dari hasil
analisis data tersebut, kami kemudian menyusun
risiko kebijakan dan merumuskan strategi serta
alternatif perbaikan kebijakan penggunaan
biodiesel.
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4. RISIKO EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP DARI
KEBIJAKAN BIODIESEL
4.1. RISIKO FISKAL
Stimulus fiskal berupa insentif untuk menutupi
selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar
merupakan salah satu instrumen yang mampu
mempercepat akselerasi penggunaan biodiesel
di Indonesia. Tanpa kebijakan insentif tersebut,
sangat sulit bagi biodiesel untuk bersaing dengan
solar dalam aspek harga.1 Ini selaras dengan
jawaban responden kuesioner dalam kajian ini,
dimana 19,2% responden menjawab insentif
pengembangan biodiesel sangat diperlukan dan
46,2% responden menjawab diperlukan. Untuk
kebijakan insentif tersebut, pemerintah telah
menggunakan dana perkebunan sawit yang
didapat dari pungutan ekspor komoditas minyak
sawit sebagai sumber pembiayaannya.

Pada
2016,
pemerintah
menaikan
pencampurannya menjadi 20% (B20), total
insentif pada tahun tersebut meningkat menjadi
Rp 10,7 triliun. Pada 2020, pencampurannya
dinaikkan menjadi 30% (B30), dan total insentif
meningkat menjadi Rp 29 triliun. Berdasarkan
proyeksi pemerintah, subsidi pada 2021
ditargetkan sebesar Rp 46 triliun. Bahkan
sepanjang 2020, dana perkebunan sawit tidak
mampu menutupi selisih tersebut. Akibatnya,
pemerintah harus menggunakan APBN 2020,
sebesar Rp 2,78 triliun untuk menutupi defisit
tersebut (LPEM FEB UI, 2020a).
Peningkatan ini juga didorong oleh semakin
banyaknya kewajiban penggunaan biodiesel yang
ditargetkan pemerintah. Sebelumnya, kebijakan
ini hanya menyasar transportasi publik. Saat ini,
semua transportasi, pembangkit listrik, mesinmesin pertambangan, dan sebagainya yang
menggunakan diesel menjadi wajib menggunakan
biosolar. Pemerintah juga memberikan sanksi
kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut,
berupa denda.

Gambar 6. Jawaban Responden terhadap Insentif
Pengembangan Biodiesel (Sumber: diolah dari data survey
yang dilakukan oleh SPOSI, 2021)

Meski demikian, kemampuan BPDPKS dalam
memberikan insentif juga sangat terbatas. Ketika
HIP Biodiesel dengan HIP Solar memiliki selisih
yang besar, secara otomatis jumlah insentif yang
diberikan juga semakin meningkat.2 Pada 2015,
disaat pemerintah menggulirkan program B15,
total insentif yang dikeluarkan untuk mendukung
program tersebut dari Agustus sampai Desember
hanya sebesar Rp 500 milyar.

1. Hasil wawancara dengan pelaku usaha dan akademisi.
2. Hasil wawancara dengan akademisi dan NGO.
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Keterangan: * pagu subsidi

Gambar 7. Jumlah Subsidi
Biodiesel, 2015-2021
(Sumber: diolah dari
berbagai sumber)

Insentif tersebut menjadi beban yang harus
ditanggung oleh pemerintah. Meski sampai
saat ini, pembayaran insentif masih dapat
ditanggung oleh BPDPKS lewat dana perkebunan
sawit. Namun, ketika selisih harga biodiesel dan
solar semakin melebar dan pemerintah terus
meningkatkan pencampuran biodiesel, seperti
40% (B40) dan 50% (B50) dalam waktu dekat,
maka beban insentif akan mempengaruhi
kapasitas keuangan dari BPDPKS. Selain itu

BPDPKS juga diberikan mandat wajib untuk
menyalurkan dana perkebunan sawit untuk
program inti, seperti program peremajaan
sawit rakyat, program peningkatan kapasitas
SDM petani sawit, penyedian sarana dan
prasarana perkebunan sawit, program riset
dan pengembangan dan program promosi. Hal
ini menyebabkan risiko berkurangnya kapasitas
keuangan BPDPKS untuk penyaluran dana bagi
program inti.

Gambar 8. Selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar, 2019-2020 (Sumber: Ditjen EBTKE, 2021)
16
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Dari aspek penerimaan, dana perkebunan
sawit masih mengikuti jumlah ekspor dan harga
ekspor dari komoditas minyak sawit yang sifatnya
fluktuatif dan tarif pungutan ekspornya sering
berubah-ubah sesuai ketetapan pemerintah.
Memperbesar jumlah pungutan ekspor tersebut
akan berisiko terhadap kemampuan daya saing
ekspor dari komoditas minyak sawit Indonesia di
pasar global.3 Saat ini, tarif pungutan ekspor telah
sangat besar, karena menyeimbangkan dengan
jumlah anggaran untuk insentif pengembangan
biodiesel.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 75 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan
BLU BPDPKS pada Kementerian Keuangan, tarif
terendah untuk CPO yaitu USD 55/ton (jika harga
CPO ≤ USD 750/ton) dan tertinggi USD 175/ton
(jika harga CPO > USD 1.000/ton). Dengan kondisi
harga CPO pada September 2021 mencapai
USD 1.240/ton (CPOPC, 2021), maka eksportir
sudah terkena tarif maksimal, yaitu USD 175/ton.
Secara daya saing di pasar ekspor, CPO Indonesia

akan mengalami penurunan daya saing, karena
tingginya tarif pungutan ekspor tersebut.4
Menimbang berbagai hal di atas, kebijakan insentif
pengembangan biodiesel harus memperhatikan
keseimbangan antara dana perkebunan sawit dan
alokasi dana yang akan digunakan untuk insentif
pengembangan biodiesel. Jika keseimbangan
tersebut tidak tercapai, maka akan menimbulkan
risiko fiskal. Selama pelaksanaan kebijakan
insentif pengembangan biodiesel pada 2015
(program B15) sampai pada 2021 (program B30),
risiko fiskal tersebut tidak terkalkulasi dengan
baik oleh pemerintah.
Data menunjukan pada 2020, pendapatan
dari dana perkebunan sawit sebesar Rp 24
triliun. Sedangkan, alokasi dana untuk insentif
pengembangan biodiesel sebesar Rp 28 triliun.
Dari dua komponen ini, telah terjadi selisih sebesar
Rp 4 triliun. Belum lagi ditambah penggunaan
dana perkebunan sawit untuk kegiatan lainnya,
maka selisihnya melebar menjadi Rp 6,9 triliun
(lihat Tabel 2).

Tabel II. Pendapatan dan Belanja/Penyaluran Dana Perkebunan Sawit, 2019-2020

No

Pendapatan dan Belanja/
Penyaluran Dana

Pendapatan BPDPKS:
a
Pendapatan Dana Perkebunan Sawit
b
Pendapatan dari Alokasi APBN (Dana PEN)
c
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
d
Pendapatan Lain-lain
Total Pendapatan
Belanja/Penyaluran Dana:
a
Biodiesel
b
Riset
c
Peremajaan
d
Pengembangan SDM
e
Sarana dan Prasarana
f
Kemitraan dan Promosi
g
Surveyor
h
Perencanaan dan Pengelolaan Data
Total Belanja/Penyaluran Dana
Surplus/Defisit
3. Hasil wawancara dengan pelaku usaha, akademisi dan NGO.
4. Hasil wawancara dengan pelaku usaha, akademisi dan NGO.

Jumlah (Rp Milyar)
2019

2020

1.494,48
0,48
1.494,96

20.262,82
2.799,99
947,76
10,07
24.020,64

3.157,69
122,57
2.309,84
37,09
0,59
42,54
39,73
2,12
5.712,17
-4.217,21

28.007,15
72,53
2.708,72
46,26
0,19
34,30
89,06
0,18
30.958,39
- 6.937,75
Sumber: BPDPKS, 2020 (diolah)
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Pengelolaan risiko fiskal dalam kebijakan
insentif ini harus menjadi perhatian khusus dari
pemerintah. Keberhasilan kebijakan tidak saja
diukur dari peningkatan penggunaan biodiesel
seperti saat ini yang telah mencapai 30% (B30),
tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang kredibel
dan terukur dengan baik. Artinya, kemampuan
pengelola kebijakan harus diperkuat terutama
dalam merumuskan kebijakan fiskal untuk insentif
tersebut.

karena menyalahi mandat UU No. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan (43,8%), serta dana
perkebunan sawit seharusnya digunakan untuk
program hilirisasi minyak sawit untuk kebutuhan
pangan, bukan untuk kebutuhan energi (31,1%).
Ini menunjukan bahwa pemerintah perlu
mencari sumber alternatif pembiayaan insentif
pengembangan biodiesel di luar dari dana
perkebunan sawit.

Selain itu, penggunaan dana perkebunan
sawit untuk insentif pengembangan biodiesel
ini juga menimbulkan polemik lainnya. Dana
perkebunan sawit ini, pada awal dirumuskan
dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan dimaksudkan untuk sektor
hulu sawit, seperti peremajaan sawit rakyat,
pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan
SDM, riset dan penelitian serta promosi (KPK,
2016).
Tetapi pemerintah memperlebar penggunaan
dana untuk insentif pengembangan biodiesel,
lewat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015
tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit. Selanjutnya, lewat
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, pemerintah merevisi Pasal 93 Ayat
4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 yang
mengatur penggunaan dana perkebunan dengan
Pasal 93 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 dengan menambahkan objek penggunaan
dana, salah satunya untuk pengembangan bahan
bakar nabati.
Berdasarkan data yang diisi oleh responden,
penggunaan dana perkebunan sawit untuk
pemberian insentif pengembangan biodiesel
juga tidak mendapatkan dukungan. Sekitar 61,5%
dari total responden berpendapat bahwa mereka
tidak setuju dana perkebunan sawit digunakan
untuk insentif pengembangan biodiesel. Hanya
sekitar 38,5% dari total responden yang setuju.
Alasan mereka tidak setuju adalah dana
perkebunan sawit seharusnya digunakan untuk
kepentingan petani sawit, seperti program
peremajaan sawit rakyat (75%), skema insentif/
subsidi biodiesel dari dana perkebunan sawit
tidak transparan dan mudah diselewengkan
(68,8%), dana perkebunan sawit tidak boleh
digunakan untuk insentif/subsidi biodiesel
18

Gambar 9. Jawaban Responden terhadap Penggunaan
Dana Perkebunan Sawit untuk Insentif Pengembangan
Biodiesel (Sumber: diolah dari data survey yang dilakukan
oleh SPOSI, 2021)

Alasan
Dana perkebunan sawit tidak
boleh digunakan untuk insentif/
subsidi Biodiesel karena
menyalahi mandat UU No. 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan
Dana perkebunan sawit
seharusnya digunakan untuk
kepentingan petani sawit, seperti
program peremajaan sawit rakyat
Dana perkebunan sawit
seharusnya digunakan untuk
program hilirisasi minyak sawit
untuk kebutuhan pangan, bukan
untuk kebutuhan energi
Skema insentif/subsidi Biodiesel
dari dana perkebunan sawit
tidak transparan dan mudah
diselewengkan

Persentase

43,8%

75,0%

31,3%

68,8%

Sumber: diolah dari data survey yang dilakukan oleh
SPOSI, 2021
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4.2. RISIKO PASAR
Kenaikan permintaan biodiesel di dalam negeri
dan tekanan terhadap biodiesel dari Indonesia
di pasar internasional telah mengubah struktur
pasar biodiesel Indonesia. Pelaku usaha biodiesel
lebih tertarik memenuhi kebutuhan domestik
yang pasarnya pasti (captive market), dibanding
masuk ke dalam pasar internasional yang penuh
hambatan, baik berupa hambatan tarif (tariff
barriers) maupun non-tarif (non-tariff barriers).
Hal ini juga disampaikan oleh responden di mana
80,8% dari total respon menjawab bahwa pelaku
usaha biodiesel fokus untuk menggarap pasar
domestik. Hanya sekitar 19,2% yang menjawab
fokus pada pasar ekspor.

Gambar 10. Potensi Pasar terbesar dari Industri Biodiesel
Indonesia (Sumber: diolah dari data survey yang dilakukan
oleh SPOSI, 2021)

Pertumbuhan pasar domestik yang besar,
membuat pelaku usaha di sektor perkebunan
sawit melakukan ekspansi ke industri biodiesel.
Ini semakin membuat industri sawit di Indonesia
semakin terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Secara ekonomi, integrasi ini bisa membuat
efisiensi bagi perusahaan yang ada dalam industri
pengolahan biodiesel.5
Meski demikian, pasar domestik juga semakin
dinamis dengan masuknya kebijakan baru
pemerintah dalam pengembangan energi
5. Hasil wawancara dengan pelaku usaha.
6. Hasil wawancara dengan akademisi.
7. Hasil wawancara dengan pelaku usaha dan akademisi.
8. Hasil wawancara dengan akademisi.

terbarukan, seperti green fuel, mobil listrik dan
sebagainya, dimana pemerintah juga berencana
memberikan berbagai macam insentif fiskal (ADB,
2015). Ini akan menjadi kompetitor bagi biodiesel
ke depannya. Kompetisi pasar sebenarnya
akan berpotensi menciptakan efisiensi, tetapi
kompetisi pasar yang dirancang dengan tidak
matang dapat menimbulkan dampak terhadap
keberlanjutan industri.6
Hal tersebut tentu harus diantisipasi ke depannya.
Jangan sampai semua jenis sumber energi
tersebut dikembangkan secara simultan dengan
dukungan insentif fiskal, tapi dalam jangka
panjang, mereka saling berkompetisi. Terdapat
kekhawatiran akan adanya ekses penawaran
berlebihan yang mungkin berdampak terhadap
kelebihan pasokan. Sehingga, daya saingnya
menjadi turun dan bahkan industri tersebut bisa
hancur.
Ditambah lagi dari sisi efisiensi, industri biodiesel
belum dapat dikatakan kuat. Investasi yang masih
mahal karena sebagian besar masih menggunakan
teknologi dari luar negeri dan bahan baku yang
mahal dari minyak sawit membuat industri ini
kurang kompetitif.7 Berkembangnya industri ini
dikarenakan adanya insentif dari pemerintah,
yang menjadi sangat bermanfaat ketika harga
biodiesel berada di atas harga solar. Jika insentif
tersebut dicabut, industri ini dapat mati. Oleh
karena itu, harus ada upaya dari pemerintah dan
pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, di
luar dari instrumen insentif.8
Agar ketergantungan pasar domestik ini dapat
diminimalkan, pemerintah dan pelaku usaha perlu
melakukan diferensiasi pasar dengan cara masuk
kembali ke pasar luar negeri. Caranya bukan
dengan shifting demand, tapi memperbesar
kapasitas produksi. Di pasar luar negeri, biodiesel
berbahan baku minyak sawit sebenarnya lebih
kompetitif dibanding jenis biodiesel dari minyak
nabati lainnya. Meskipun demikian, tantangannya
adalah banyak sekali hambatan dagang terhadap
biodiesel dari Indonesia.
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Masuk ke pasar internasional akan mampu
mengurangi ketergantungan pelaku usaha
terhadap insentif pemerintah. Harga pasar yang
jauh lebih mahal dan keuntungan yang lebih
besar, jika dikalkulasikan ke pasar domestik,
maka akan bisa menurunkan biaya produksi
untuk pasar domestik. Ketika biaya produksi
turun, maka insentif pemerintah kemudian bisa
ditekan. Tapi, strategi ini butuh dukungan berupa
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya
saing ekspor biodiesel. Termasuk diantaranya
ialah biaya logistik yang masih tinggi, serta
memangkas transaksi-transaksi bisnis ilegal yang
selama ini menimbulkan biaya besar bagi pelaku
usaha, seperti pungutan ilegal yang dilakukan
oknum pemerintahan dan non-pemerintahan.
Daya saing ekspor biodiesel tidak luput dari
tantangan untuk masuk ke pasar internasional,
seperti berupa hambatan dagang. Saat ini, pasar
biodiesel terbesar adalah Uni Eropa dan Amerika
Serikat. Selama ini, kedua wilayah tersebut
menjadi negara tujuan ekspor terbesar biodiesel
Indonesia. Meski demikian, dalam beberapa
tahun terakhir, kedua negara tersebut terus
melakukan hambatan dagang terhadap ekspor
biodiesel dari Indonesia.
Uni Eropa sudah dua kali melakukan hambatan
tarif. Pada 2013, mereka mengenakan tarif bea
masuk anti dumping terhadap biodiesel dari
Indonesia. Alasannya, Indonesia melakukan
kecurangan dengan cara dumping. Tapi,
klaim tersebut dikalahkan lewat mekanisme
penyelesaian sengketa WTO yang menyatakan
bahwa Uni Eropa telah menerapkan kebijakan
yang tidak konsisten dengan aturan GATT sehingga
Uni Eropa perlu menyelaraskan kebijakannya.
Meskipun begitu, pada tahun 2018, Uni Eropa
kembali melakukan kebijakan tarif bea masuk
yang tinggi terhadap biodiesel dari Indonesia
dengan alasan kebijakan subsidi oleh pemerintah
Indonesia dan karenanya sengketa dagang ini
kembali dibawa ke mekanisme penyelesaian
sengketa WTO (Saputra, 2018a).
Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika
Serikat. Komite Perdagangan Internasional
Amerika Serikat (United Stated International Trade
Commission/USITC) memutuskan pengenaan bea
masuk anti dumping (anti-dumping duty) dan bea
perimbangan dampak dumping (countervailing
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duty) terhadap impor Biodiesel berbahan baku
minyak sawit dari Indonesia. USITC mengenakan
tarif sebesar 126,97% sampai 341,38% (Saputra,
2018b).
Selain hambatan tarif, Uni Eropa juga melakukan
hambatan non-tarif. Melalui Renewable
Energy Directive/RED II, Uni Eropa seakan
“mengecualikan” biodiesel berbahan baku minyak
sawit sebagai sumber energi terbarukan dengan
adanya Indirect Land Use Change (ILUC). Artinya,
tidak ada penggunaan biodiesel berbahan baku
minyak sawit dalam rencana pengembangan
energi terbarukan di wilayah tersebut (Saputra,
2018c).
Di sisi lain, dengan kuatnya komitmen
penurunan emisi dari sektor transportasi di
tahun 2030, Pemerintah Inggris, melalui RTFO,
akan meningkatkan konsumsi bahan bakar
terbarukannya, yang salah satunya dapat
bersumber dari sawit. Walaupun begitu, dengan
kriteria keberlanjutan yang perlu dipenuhi, aspek
keberlanjutan dari sawit perlu dikuatkan untuk
meningkatkan daya saing ekspor kelapa sawit
sebagai bahan bakar terbarukan.
Dengan berbagai hambatan tersebut, pemerintah
Indonesia dan pelaku usaha perlu mencari solusi
untuk mengatasinya. Mekanisme sengketa lewat
WTO dan penguatan diplomasi perdagangan
adalah salah satu cara dalam mengatasi hambatan
dagang. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat
pasar di luar Uni Eropa dan Amerika Serikat agar
pasar biodiesel Indonesia lebih terdiferensiasi ke
banyak negara.

Pandangan Pemangku Kepentingan terhadap Risiko Ekonomi dan Lingkungan dalam Kebijakan Biodiesel di Indonesia

4.3. RISIKO LINGKUNGAN HIDUP
Pasar yang semakin besar, terutama dari dalam
negeri, menyebabkan kapasitas produksi dari
industri biodiesel di Indonesia terus meningkat.
Saat ini, kapasitas terpasang dari pabrik biodiesel
sudah mencapai 13,4 juta kiloliter. Diprediksi
dalam 5 tahun ke depan, kapasitas pabrik akan
meningkat karena semakin tingginya permintaan
biodiesel untuk dalam negeri.
Peningkatan produksi harus bisa dipenuhi oleh
bahan baku biodiesel, yaitu minyak sawit. Sebagai
bahan baku utama dari biodiesel, kenaikan
produksi akan mendorong kenaikan permintaan
minyak sawit untuk digunakan oleh industri
biodiesel. Tanpa ada pergeseran pasar (switching
demand) dari ekspor ke domestik, maka defisit
bahan baku akan terjadi . Memang saat ini, defisit
tersebut belum terjadi, karena stok minyak sawit
(end stock) Indonesia masih besar, yaitu sekitar
4-5 juta ton. Tapi, jika pemerintah terus menaikan
penggunaan biodiesel dalam negeri, misalnya
menjadi B40, B50 dan B100 maka risiko defisit
bahan baku tersebut mungkin terjadi.
Di satu sisi, alih fungsi lahan skala luas oleh
perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia telah
menyebabkan meningkatnya laju deforestasi,
terutama di hutan hujan tropis (Gaveau, et al
2016; dan Vijay, 2016). Pembukaan lahan dengan
membakar juga telah menimbulkan kebakaran
hutan dan lahan skala luas, yang menyebabkan
terjadinya peningkatan emisi. Alih fungsi
lahan gambut juga telah menimbulkan risiko
terancamnya ekosistem lahan basah di Indonesia
dan Malaysia (Malins, 2017; dan Wijedasa et al.,
2017).
Hasil perhitungan dari LPEM FEB UI (2020b)
menyebutkan jika pemerintah menetapkan
pencampuran Biodiesel sebesar 50% (B50) pada
2021, maka pada 2025, akan terjadi akumulasi
defisit minyak sawit sebesar 108 juta ton atau
rata-rata per tahun sebesar 21,6 juta ton. Semakin
agresif pemerintah menaikan pencampuran
Biodiesel, semakin besar defisit minyak sawit
yang terjadi.

9. Hasil wawancara dengan akademisi.
10. Hasil wawancara dengan NGO.
11. Hasil wawancara dengan akademisi dan dan NGO.
12. Hasil wawancara dengan akademisi dan dan NGO.

Berdasarkan estimasi tersebut, ada risiko
terjadinya pembukaan lahan baru untuk
perkebunan sawit agar defisit tersebut bisa
ditutupi. Berdasarkan studi LPEM FEB UI (2020b)
dibutuhkan penambahan lahan baru seluas
9,2 juta hektare, jika pemerintah menaikan
pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50).
Pembukaan lahan baru tentu memberikan
dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan
kondisi terjadinya krisis lingkungan hidup akibat
alih fungsi lahan menjadi kebun sawit saat ini,
pembukaan lahan baru akan menambah risiko
terjadinya krisis lingkungan hidup. Apalagi dengan
kondisi daya dukung dan daya tampung lahan
yang ada saat ini sangat terbatas, pembukaan
lahan baru untuk perkebunan sawit akan menjadi
petaka bagi lingkungan hidup di Indonesia .
Komitmen pemerintah Indonesia dalam
menurunkan emisi GRK juga akan sulit dicapai
jika kebijakan biodiesel ini akan menimbulkan
dampak pembukaan lahan baru . Meskipun
begitu, pemerintah telah mengklaim bahwa
kebijakan biodiesel telah mampu menurunkan
emisi GRK sebesar 22,46 ribu ton CO2e pada
2020 (Ditjen EBTKE, 2021). Namun, data tersebut
perlu dikoreksi, karena perhitungan emisi GRK
yang timbul dari produksi minyak sawit tidak
masuk dalam peerhitungannya. Padahal, tingkat
emisi GRK mulai dari pembukaan lahan sampai
menghasilkan minyak sawit tergolong lebih besar
dibandingkan penurunan emisi GRK yang diklaim
oleh pemerintah .
Hal ini dapat pula diklarifikasi dari hasil data
lapangan, di mana menurut responden,
kebijakan penggunaan biodiesel justru berisiko
meningkatkan emisi GRK. Terdapat sekitar 61,5%
responden yang menjadi akan terjadi peningkatan
emisi GRK dari kebijakan tersebut dan hanya
38,5% yang menyatakan dapat menurunkan
emisi GRK (lihat Gambar 10).
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Gambar 11. Penggunaan Biodiesel dan Emisi Gas Rumah
Kaca (Sumber: diolah dari data survey yang dilakukan oleh
SPOSI, 2021)

Ada tiga alasan utama yang disampaikan oleh
responden terkait kenaikan emisi GRK dari
penggunaan biodiesel. Pertama, bahan baku
yang berasal dari minyak sawit dan perkebunan
sawit merupakan sumber emisi. Sekitar 90,9%
dari total responden menyatakan setuju pada hal
tersebut. Kedua, penggunaannya masih dicampur
dengan Solar sehingga masih menimbulkan emisi.
Pernyataan ini disampaikan oleh 54,5% dari total
responden. Ketiga, teknologi Biodiesel saat ini
belum mampu menjadi solusi bagi produk energi
bersih. Pernyataan ini disampaikan oleh 54,5%
dari total responden.

Alasan

Persentase

Bahan bakunya dari minyak sawit
dan perkebunan sawit merupakan
sumber emisi

90,9%

Penggunaannya masih dicampur
dengan Solar sehingga masih
menimbulkan emisi

54,5%

Teknologinya belum mampu
menjadi solusi bagi produk energi
bersih

54,5%

Tabel 4: Alasan Biodiesel sebagai Sumber Emisi Gas
Rumah Kaca (diolah dari data survey yang dilakukan oleh
SPOSI, 2021)
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Polemik keberlanjutan lingkungan hidup memang
menjadi isu utama dalam pengembangan
biodiesel. Penggunaan minyak nabati sebagai
bahan baku dari industri biodiesel menuai
kritik dari berbagai pihak, terutama penggiat
lingkungan hidup. Biodiesel tidak dianggap
sebagai solusi untuk menurunkan emisi global
karena mendorong transformasi energi ke arah
bahan bakar nabati, seperti biodiesel yang juga
menimbulkan jejak-jejak emisi (Malins, 2018).
Bahkan, emisi yang dihasilkan dari rantai pasok
biodiesel dapat jauh lebih tinggi dibanding energi
fosil, bila itu dilakukan dengan mengkonversi
lahan gambut untuk perkebunan sawit.
Belum banyak solusi yang dapat dilakukan untuk
mereduksi jejak emisi di dalam rantai pasok
biodiesel. Hal tersebut membutuhkan upaya
keras, karena perbaikan tata kelola di sektor
perkebunan sawit pun masih belum optimal
dilakukan. Meski upaya dalam pengembangan
perkebunan sawit berkelanjutan sudah dilakukan
melalui sertifikasi yang juga menyasar produk
biodiesel, tapi, cakupannya masih rendah dan
standarnya juga masih menjadi perdebatan.
Upaya Pemerintah Indonesia untuk terus
meningkatkan penggunaan biodiesel digunakan
sebagai strategi untuk mencapai target bauran
energi. Namun jika dilakukan tanpa diiringi dengan
perbaikan dalam tata kelola di dalam rantai pasok
biodiesel itu sendiri, maka kebijakan tersebut
berisiko meningkatkan kerusakan lingkungan
hidup. Oleh karena itu, upaya melakukan mitigasi
risiko terhadap lingkungan hidup menjadi penting
dalam menyusun kebijakan pengembangan
biodiesel di Indonesia.
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5. STRATEGI DAN REKOMENDASI
5.1. STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS FISKAL
Berdasarkan pendapat responden, sekitar
69,2% dari total responden menyatakan perlu
untuk meningkatkan penggunaan biodiesel. Ini
menunjukan bahwa dari pandangan pemangku
kepentingan, mereka mendukung kebijakan
pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan
biodiesel dalam kebijakan bauran energi nasional.
Meski demikian, sebagai konsekuensi, kapasitas
fiskal untuk mendanai kebijakan ini harus
diperkuat. Peningkatan penggunaan biodiesel
menjadi B40, B50 bahkan menjadi B100
membutuhkan peningkatan alokasi dana untuk
pembiayaan insentif pengembangan biodiesel.
Jika sumber dana tersebut hanya tersedia
melalui penghimpunan dana perkebunan sawit,
daya dukungnya sangat terbatas. Misalnya,
dapat diasumsikan pada 2022, pemerintah
melaksanakan program B40. Maka dibutuhkan
sekitar 12 juta kiloliter biodiesel untuk dicampur
dengan solar. Asumsi, pemerintah memberikan
insentif sebesar Rp 4.000 per liter, maka
dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 48 triliun
per tahun. Tapi, ada upaya lain untuk menekan
biaya untuk insentif pengembangan biodiesel,
yaitu merestrukturisasi skema insentif yang lebih
efisien dengan reformulasi HIP biodiesel yang
lebih akuntabel dan transparan.
Kapasitas fiskal dari dana perkebunan sawit
terbatas, karena hanya bersumber dari pungutan
ekspor. Sehingga untuk menaikkan kapasitas
dana tersebut, hanya bisa dilakukan lewat
peningkatan tarif pungutan. Tentu, peningkatan
tarif pungutan memiliki risiko terhadap daya
saing ekspor minyak sawit Indonesia (LPEM FEB
UI, 2020b, Halimatussadiah et al, 2021). Oleh
karena itu, pemerintah perlu strategi untuk
memperkuat kapasitas fiskal untuk pembiayaan
insentif pengembangan biodiesel.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan
mengenai hal ini. Pertama, penerapan kebijakan
pajak karbon dan green incentive. Pajak karbon
adalah instrumen pajak yang dikenakan kepada
pengguna bahan bakar fosil yang menghasilkan
emisi. Pajak karbon ini telah diterapkan di
beberapa negara, seperti Singapura, Jepang,

Perancis, Chili, Spanyol dan Kolombia. Rata-rata
keberhasilan negara tersebut didukung oleh
penguatan terhadap sistem tata kelola kebijakan,
seperti akuntabilitas dan transparansi, baik
dalam aspek pemungutan sampai penggunaan
dananya. Pajak karbon akan mampu mendukung
upaya pemerintah untuk mengendalikan emisi
GRK, mendorong investasi ramah lingkungan,
dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas
dan berkelanjutan. Selain itu, pajak karbon akan
mampu menjadi sumber pembiayaan untuk
kegiatan perubahan iklim, termasuk memberikan
insentif kepada penggunaan energi terbarukan,
seperti biodiesel (Saputra, 2021).
Pendapatan dari pajak karbon ini bisa dijadikan
mekanisme green incentive bagi pembiayaan
kebijakan biodiesel di Indonesia. Sehingga, ada
beberapa sumber pembiayaan insentif, selain
dari dana perkebunan sawit. Hal tersebut dapat
memperkuat kapasitas fiskal dari pembiayaan
insentif pengembangan biodiesel di Indonesia.
Kedua, penambahan alokasi dana insentif
pengembangan biodiesel lewat mekanisme
APBN. Strategi ini pernah dilakukan oleh
pemerintah pada 2020. Defisit dana perkebunan
sawit untuk insentif pengembangan biodiesel
ditutupi lewat alokasi dana dari APBN sebesar
Rp 2,78 triliun. Meski demikian, politik kebijakan
anggaran di pemerintahan dan DPR belum
tentu bisa diarahkan setiap tahun untuk
menambah insentif pembiayaan biodiesel. Oleh
karena itu, strategi ini hanya bisa dilakukan bila
pemerintah dan DPR memiliki political will untuk
menggunakan APBN untuk pembiayaan insentif
pengembangan biodiesel.
Ketiga, pemerintah hanya memberikan insentif
kepada pengguna Biodiesel kategori Publik
Service Obligation (PSO). Beban insentif yang
besar terjadi karena semua kategori pengguna
biodiesel diberikan insentif oleh pemerintah.
Sebelum 2018, insentif hanya diberikan kepada
pengguna kategori PSO. Adanya perubahan
kebijakan, yang mewajibkan semua pengguna
solar untuk memakai campuran biodiesel, maka
pemerintah memperluas skema insentif untuk
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PSO dan Non PSO. Akibatnya, pembiayaan insentif
meningkat signifikan. Supaya kapasitas fiskal dari
dana perkebunan sawit mampu untuk membiayai
insentif pengembangan biodiesel, sebaiknya,
insentif hanya diberikan kepada pengguna PSO.
Keempat, mengurangi inefisiensi industri
dan reformulasi HIP Biodiesel. Insentif
pengembangan biodiesel juga dipengaruhi
oleh formula HIP Biodiesel. Formula ini
ditetapkan oleh Kementerian ESDM dengan
mempertimbangkan biaya produksi oleh industri
biodiesel. Permasalahannya, di level industri
tersebut masih terjadi inefisiensi yang disebabkan
oleh permasalahan teknologi, supply bahan baku,
lokasi industri, dan lainnya (LPEM FEB UI, 2020a).
Sehingga, penetapan HIP Biodiesel menjadi
lebih tinggi. Selain itu, perhitungan formula HIP
Biodiesel masih perlu koreksi, karena masih
banyak komponen biaya yang dihitung lebih tinggi
dibanding harga pasar. Dengan menekan HIP
Biodiesel, maka akan turut pula menekan jumlah
insentif yang diperlukan dalam pembiayaan
biodiesel.

5.2. STRATEGI MENINGKATKAN DAYA
SAING PASAR
Pasar domestik yang besar dan pasti (captive
market) telah mengubah orientasi pelaku usaha
Biodiesel untuk menetapkan fokus pada pasar
domestik. Pasar ekspor yang dulunya menjadi
target utama, sekarang banyak ditinggalkan oleh
pelaku usaha Biodiesel Indonesia. Reorientasi
pasar tersebut perlu mendapatkan perhatian
khusus, karena pasar domestik juga rentan
dengan perubahan kebijakan.
Saat ini pasar domestik tumbuh dengan cepat.
Meski demikian, pertumbuhan itu bukan secara
alamiah, namun karena didorong oleh intervensi
pemerintah lewat kebijakan mandatori
pencampuran biodiesel. Intervensi kebijakan ini
juga didukung dengan intervensi insentif bagi
pelaku usaha biodiesel. Semua kebijakan ini
hanya berorientasi pada pasar, tapi tidak peka
dengan permasalahan lingkungan yang muncul
dari rantai bisnis industri biodiesel tersebut.
Kondisi di atas menjadikan pasar domestik
sangat tergantung dengan konsistensi kebijakan
pemerintah. Jika terjadi perubahan kebijakan,
makan secara langsung akan berdampak
terhadap permintaan pasar. Oleh karena itu,
sebenarnya, struktur pasar biodiesel yang ada
saat ini masih rentan.
Pada aspek lain, intervensi kebijakan pemerintah
dalam pasar cenderung menciptakan industri
biodiesel dalam jangka panjang tumbuh
dengan inefisensi. Insentif pemerintah yang
berlebihan dalam mengintervensi pasar akan
menciptakan inefisiensi dalam produksi. Faktor
utama inefisiensi tersebut ialah karena tidak ada
persaingan antar pelaku usaha dalam merebut
ceruk pasar. Semua pelaku usaha mendapatkan
kuota sesuai dengan kapasitas produksinya dan
dengan harga yang sama yang ditetapkan oleh
pemerintah. Sistem tersebut kemudian berisiko
menurunkan daya saing industri dalam jangka
panjang.
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Oleh karena itu, terlalu fokus kepada pasar
domestik dan menjauh dari pasar internasional
juga tidak baik bagi pengembangan dan
keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia.
Sebaiknya, struktur pasar harus didesain
secara terdiferensiasi agar daya tahannya kuat.
Diperlukan strategi untuk memperkuat daya
saing pasar.
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Pertama, pemerintah perlu secara bertahap
mengurangi intervensi terhadap pasar
domestik. Memang di tahap awal pengembangan
biodiesel perlu intervensi kebijakan oleh
pemerintah agar daya saing industri kuat,
terutama menghadapi industri minyak fosil
yang sudah berada pada skala efisien. Tanpa
intervensi tersebut sulit bagi industri biodiesel
bersaing dengan industri minyak fosil.
Hal ini juga dilakukan oleh Brasil dalam mendorong
penggunaan etanol sebagai bahan bakar nabati.
Di tahap awal Brasil mengenjot penggunaan
ethanol, intervensi pemerintah sangat kuat.
Seperti kebijakan di Indonesia, pemerintah
Brasil mengatur kewajiban pencampuran
etanol secara bertahap, menetapkan harga
dan memberikan insentif kepada pelaku
usaha (Moncada et al, 2018). Namun, ketika
pasarnya sudah tumbuh dan industrinya sudah
berdaya saing, dan dengan insentif yang benarbenar diatur secara akuntabel dan transparan,
intervensi pemerintah kemudian dikurangi
sehingga industri ethanol dapat berkembang
dengan mekanisme pasar (LPEM FEB UI, 2020a).
Pemerintah Indonesia perlu mencontoh hal
tersebut dalam kebijakan penggunaan biodiesel
di Indonesia.

Selain itu, ialah dengan memperkuat daya saing
produk. Biodiesel Indonesia seringkali diberikan
stigma sebagai produk yang tidak ramah
lingkungan dan tidak memenuhi syarat sebagai
sumber energi bersih (Yasinta & Karuniasa,
2021). Tentu kritik ini harus disikapi dengan bijak.
Indonesia harus dapat membuktikan kepada
konsumen global bahwa stigma tersebut tidak
tepat dengan memperbaiki tata kelola dalam
industri biodiesel yang kompatibel dengan
permintaan konsumen global. Oleh karena itu
membangun standar produk yang diminta pasar
global adalah sebuah keharusan, agar industri
biodiesel dapat berdaya saing di pasar tersebut
dan memenuhi permintaan energi terbarukan
yang meningkat di masa mendatang.

Kedua, mendorong daya saing ekspor biodiesel.
Pasar ekspor Biodiesel memiliki prospek yang
sangat baik karena secara global, banyak negara
yang sudah mulai meninggalkan energi fosil dan
pindah ke energi terbarukan (Gielen et al, 2019).
Dan karenanya, bahan bakar nabati menjadi
salah satu solusi dalam transformasi energi
global (Popp et al, 2019). Seharusnya, industri
biodiesel Indonesia melihat perubahan tersebut
sebagai peluang besar dalam memperkuat daya
saing pasar. Selain itu, berkompetisi di pasar
internasional akan menciptakan penguatan daya
saing bagi pelaku usaha biodiesel di Indonesia.
Tapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
pasar ekspor ini penuh tantangan. Beberapa
kali industri biodiesel Indonesia dihadapi oleh
hambatan dagang (trade barriers), baik oleh Uni
Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lain.
Dibutuhkan strategi untuk mengatasi hambatan
dagang tersebut. Cara yang efektif dalam
mengatasi hambatan dagang adalah melakukan
soft diplomacy. Oleh karena itu, butuh peranan
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti
dan NGO untuk terlibat dalam diplomasi pasar.
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5.3. STRATEGI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERLANJUTAN
Polemik pengembangan biodiesel sebagai
sumber energi terbarukan yang memicu
kerusakan lingkungan menjadi debat yang terus
berlangsung sampai saat ini. Sumber bahan
baku yang berasal dari alih fungsi hutan dan
lahan menjadi faktor utama yang menjadikan
biofuel tidak ramah terhadap lingkungan hidup
dan keberlanjutan (Gao et al, 2011). Meski
demikian, penggunaan biofuel secara global
terus berkembang pesat. Ini terjadi karena
terdapat juga tekanan global untuk beralih dari
energi fosil ke energi terbarukan, salah satunya
biofuel (Popp et al, 2019).
Indonesia tumbuh menjadi produsen dan
sekaligus konsumen utama dari biodiesel,
lewat kebijakan penggunaan biodiesel. Tentu
tekanan terhadap biodiesel Indonesia dalam
isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sangat
besar, terutama dari kalangan internasional
dan pemerhati lingkungan hidup. Tekanan ini
perlu disikapi sebagai strategi untuk perbaikan.
Respon perlawanan terhadap isu ini tidak
diperlukan, karena faktanya memang masih
banyak yang perlu dibenahi dari tata kelola
industri Biodiesel dalam aspek lingkungan hidup
dan keberlanjutan.
Oleh karena itu, perlu beberapa strategi
perbaikan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu
merancang standar keberlanjutan dari produk
biodiesel lewat sistem green certificate. Sebagai
produsen dan konsumen terbesar biodiesel,
sudah saatnya Indonesia merancang standar
keberlanjutan dan sistem green certificate
untuk produk biodiesel. Dengan strategi ini,
kredibilitas produk biodiesel Indonesia akan
terangkat, daya saingnya semakin kuat, serta
perlindungan lingkungan hidup yang menjadi
dapat dicapai. Untuk mencapai hal tersebut,
butuh dukungan multipihak untuk merancang
standar keberlanjutan dan green certificate dari
biodiesel.
Kedua, perlu mendorong perbaikan pada aspek
tata kelola perkebunan sawit oleh pemerintah.
Selama ini, persoalan sektor perkebunan sawit
sangat kompleks terutama dalam aspek tata
ruang. Masih ada sekitar 3,2 juta hektare kebun
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sawit dalam kawasan hutan. Ini tentu menjadi
masalah, ketika sumber bahan baku biodiesel
dari minyak sawit masih sulit dipisahkan dari
kebun sawit dalam kawasan hutan tersebut.
Oleh karena itu, perbaikan pada aspek hulu
dari industri biodiesel ini perlu dilakukan agar
industri ini tidak mendapatkan stigma negatif
dalam pasar.
Ketiga, mendorong komitmen setiap pelaku
usaha biodiesel untuk menerapkan prinsip No
Deforestation, No Peat, No Exploration (NDPE).
Persoalan utama dari isu lingkungan hidup
dan keberlanjutan dari biodiesel berada pada
rantai pasok bahan baku, yaitu minyak sawit.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari
rantai pasok bahan baku tersebut. Perbaikan
tersebut dapat dilakukan melalui komitmen
pelaku usaha untuk menerapkan prinsip NDPE
pada proses pemasokan bahan baku. Jika hal
tersebut dilakukan, maka isu lingkungan hidup
dan keberlanjutan bisa diatasi oleh industri
biodiesel.
Keempat, Pemerintah Indonesia mendorong
peningkatan produktivitas kebun sawit sebagai
upaya memenuhi kebutuhan bahan baku industri
biodiesel. Sebelumnya sudah dibahas bahwa
agresivitas pemerintah dalam mendorong
penggunaan biodiesel akan meningkatkan
permintaan terhadap minyak sawit. Semakin
tingginya permintaan tersebut, semakin tinggi
pula risiko akan adanya pembukaan lahan baru
untuk perkebunan sawit. Hal tersebut tidak
perlu dilakukan, jika kita mampu memperbaiki
produktivitas kebun sawit yang ada saat
ini. Produktivitas kebun sawit di Indonesia
masih sekitar 3-4 ton CPO per tahun. Dengan
produktivitas ideal mencapai 6-8 ton CPO
per tahun, sebenarnya Indonesia masih bisa
meningkatkan produksi sebanyak dua kali lipat
dari produksi saat ini, tanpa harus membuka
lahan baru untuk perkebunan sawit.
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5.4. REKOMENDASI
Berdasarkan strategi di atas, berikut beberapa
rekomendasi dalam perbaikan kebijakan tata
kelola industri biodiesel di Indonesia, antara lain:
1. Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian perlu menyusun roadmap
pengembangan biodiesel dengan mengacu
kepada peningkatan daya saing terhadap
industri biodiesel dalam jangka panjang;
2. Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian perlu merancang kebijakan
multi pembiayaan terhadap insentif
pengembangan biodiesel agar beban fiskal
yang selama ini bertumpu pada dana
perkebunan sawit bisa dikurangi. Kebijakan
tersebut dapat dilakukan dengan merancang
mekanisme pajak karbon dan green incentive
terhadap pengembangan biodiesel;
3. Kementerian ESDM perlu melakukan
reformulasi dari HIP Biodiesel dengan
mempertimbangkan efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas agar mekanisme insentif
bisa tepat sasaran dan optimal;
4. Kementerian ESDM dan Kementerian
Perindustri perlu menyusun standar
keberlanjutan dari produk biodiesel Indonesia
sebagai upaya untuk merancang sistem green
certificate terhadap produk biodiesel;
5. Kementerian ESDM untuk membangun sistem
pelacakan rantai pasok bahan baku biodiesel
sebagai mekanisme untuk memastikan bahan
bakunya berasal dari sumber yang clean and
clear (C&C) dan mengadopsi prinsip NDPE;
6. Pemerintah perlu memperkuat dialog dengan
konsumen biodiesel terkait persamaan
persepsi terhadap standarisasi produk yang
ramah lingkungan hidup dan keberlanjutan
dengan prinsip-prinsip yang bisa diterima
oleh Pemerintah Indonesia dan konsumen
global;
7. Kementerian Pertanian perlu meningkatkan
produktivitas kebun sawit agar pemenuhan
bahan baku industri biodiesel tidak berasal
dari ekspansi pembukaan lahan baru oleh
perkebunan sawit. Diperlukan percepatan
untuk program peremajaan sawit rakyat,
perbaikan sarana dan prasarana perkebunan
sawit, peningkatan SDM pekebun dan
pengembangan riset serta teknologi tepat
guna.
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6. PENUTUP
Kredibilitas
kebijakan
ditentukan
oleh
kemampuan pengambil kebijakan melakukan
mitigasi terhadap risiko yang ditimbulkan
oleh kebijakan tersebut. Karena pada
dasarnya, sebuah kebijakan publik, akan
selalu menimbulkan dampak negatif terhadap
publik. Risiko negatif tersebut harus mampu
diminimalkan agar kebijakan tersebut dapat
diterima secara luas oleh publik.
Dari kebijakan biodiesel ini, kita bisa temukan
masih banyak risiko negatif yang ditimbulkan
dari kebijakan yang belum dimitigasi oleh
pemerintah. Risiko tersebut antara lain, yaitu
risiko fiskal, risiko pasar dan risiko lingkungan
hidup. Risiko fiskal terjadi karena kapasitas
fiskal pemerintah dalam membiayai insentif
pengembangan biodiesel sangat terbatas,
sedangkan akselerasi penggunaan biodiesel
semakin besar. Oleh karena itu, penguatan
kapasitas fiskal perlu dilakukan oleh pemerintah,
termasuk memperbaiki tata kelola insentif yang
masih terjadi inefisiensi.
Pada aspek risiko pasar, ketergantungan
pada pasar domestik bisa menimbulkan
risiko penurunan daya saing dalam jangka
panjang. Karena di pasar domestik ini,
intervensi pemerintah dalam pasar sangat
dominan. Kekhawatirannya adalah jika terjadi
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perubahan kebijakan, maka akan berdampak
pada keberlanjutan bisnis dari biodiesel di
Indonesia. Dan perubahan tersebut bisa saja
terjadi, karena dalam sistem demokrasi yang
berkembang di Indonesia, perubahan kebijakan
secara mendadak bisa saja terjadi suatu saat.
Oleh karena itu, perlu mitigasi terhadap risiko
pasar tersebut dengan memperkuat daya saing
industri biodiesel untuk melakukan diversifikasi
pasar, terutama di pasar internasional.
Terakhir pada aspek risiko lingkungan hidup,
kebijakan biodiesel di Indonesia berisiko
menimbulkan degradasi lingkungan hidup dari
rantai pasok bahan baku biodiesel, yaitu minyak
sawit. Oleh karena itu, tata kelola di sektor
perkebunan sawit perlu diperbaiki agar bahan
baku yang diterima oleh industri biodiesel lebih
kredibel. Selain itu, secara jangka pendek, butuh
komitmen dari pelaku usaha biodiesel untuk
memastikan bahwa bahan bakunya clean and
clear dengan memenuhi prinsip NDPE.
Tentu semua strategi dan rekomendasi yang
terdapat dalam kajian ini hanya bisa berjalan jika
semua pemangku kepentingan bekerja sama.
Tanpa adanya kerja sama antar pihak, sulit bagi
Indonesia menciptakan tata kelola biodiesel
yang berkelanjutan, diterima baik oleh pasar
dan terjadinya efisiensi pada industrinya.
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