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SARI

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan proses 
kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) sawit melalui 
eksplorasi titik kritis dan penggunaan pembingkaian 
kebijakan, dimana Indonesia menjadi studi kasus. 
Studi ini menggunakan teori negara kritis dan 
hegemoni untuk menghubungkan penggunaan 
konsep titik kritis dan pembingkaian kebijakan. 
Studi ini berdasarkan data-data primer dan 
sekunder yang meliputi dokumen hukum, media 
massa, kajian ilmiah dan wawancara responden 
kunci. Studi ini memperlakukan dua periode 
pemerintahan presiden Indonesia yang berbeda, 
yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) (2014-sekarang), sebagai titik kritis bagi 
pengembangan BBN sawit, dan menemukan 
bahwa krisis-krisis yang terjadi dalam titik kritis 
di sepanjang periode pemerintahan tersebut 
telah secara konsisten mendorong perubahan 
institusional di sektor hilir Bahan Bakar Minyak 
(BBM) Indonesia untuk mendukung penggunaan 
BBN sawit. Terdapat tiga krisis utama yang meliputi: 
Posisi Indonesia sebagai importir minyak netto; 
kontroversi sawit global; dan kelebihan pasokan 
minyak sawit. Selain itu, studi ini juga menemukan 
bahwa pembingkaian kebijakan BBN sawit sebagai 
aksi meningkatkan harga minyak sawit dan 
kesejahteraan petani menyediakan basis paling 
efektif dalam menormalisasi kepentingan aktor 
dominan, yaitu pemerintah dan pebisnis sawit 
besar, dalam mengembangkan BBN sawit dalam 
negeri. Studi ini memperlihatkan bahwa kombinasi 
krisis yang kian mendesak mampu menggerakkan 
koalisi aktor dominan untuk mendorong perubahan 
institusional dan pembingkaian kebijakan memiliki 
peran penting dalam menormalisasi kepentingan 
aktor dominan sehingga kebijakan pengembangan 
BBN sawit di Indonesia dapat diterima secara luas. 
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PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan proses 
kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) sawit 
melalui eksplorasi titik kritis dan penggunaan 
pembingkaian kebijakan, dimana Indonesia 
menjadi studi kasus. Penggunaan BBN di dunia 
terutama di negara-negara penghasil minyak 
nabati seperti Indonesia, Brazil, Amerika Serikat, 
Uni Eropa terus meningkat. Di satu sisi, akselerasi 
penggunaan BBN terus meningkatkan debat atas 
pemenuhan aspek keberlanjutan oleh industri BBN, 
misalnya, persaingan antara ketahanan pangan 
dan energi (Ewing & Msangi, 2009; Hellegers et 
al., 2008); peran biofuel dalam mitigasi perubahan 
iklim (Hoefnagels et al., 2010); perluasan bahan 
baku biofuel di lahan dengan kepadatan karbon 
tinggi (Cherubini et al., 2009; Fargione et al., 2008); 
hilangnya keanekaragaman hayati (Fletcher et al., 
2011; Groom et al., 2008); dan konflik sosial (Neville 
& Dauvergne, 2012). Di sisi lain, proses kebijakan 
BBN yang mengakselerasi penggunaan BBN dan 
membentuk pemenuhan aspek keberlanjutan 
belum sepenuhnya dipahami. Literatur yang 
ada sepakat bahwa intervensi pemerintah dan 
kepentingan bisnis mendominasi ekonomi politik 
pengembangan biofuel global (Kumar et al., 2013; 
Naylor & Higgins, 2017; Oliveira et al., 2017; Sorda 
et al., 2010). Namun, studi-studi tersebut belum 
secara detail menjelaskan proses kebijakan tersebut. 
Sebagai akibatnya, anomali pengembangan kebijakan 
BBN yang dipandang hanya sebagai interaksi antara 
pemerintah dan pebisnis di tengah negara demokrasi 
menjadi tak terjelaskan.

Indonesia menjadi studi kasus yang baik karena 
pengembangan BBN di negara tersebut telah 
berlangsung di dua periode pemerintahan 
presiden yang berbeda, yaitu Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014) dan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2014-sekarang) 
dengan hasil kebijakan yang berbeda. Dua 
periode berbeda tersebut menghasilkan dua 
kemajuan pengembangan BBN dalam negeri yang 
berbeda. Kondisi ini memberikan kesempatan 
untuk membandingkan dan memahami bagai-
mana proses kebijakan BBN berlangsung di 
kedua pemerintahan. Penggunaan titik kritis 
dan pembingkaian kebijakan membantu dalam 
menjabarkan proses kebijakan BBN di Indonesia 
dengan baik. Studi ini memperlakukan kedua 
periode pemerintahan presiden yang berbeda 
sebagai titik kritis, dimana perubahan institutional 

terjadi secara konsisten di sektor hilir Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Titik kritis menjelaskan periode 
dimana krisis mampu mendorong dan/atau 
menciptakan peluang yang memicu perubahan 
dalam tatanan politik kebijakan secara institusional 
(Collier & Collier, 2002; Robinson & Acemoglu, 
2012; Zappettini & Krzyżanowski, 2019). Untuk 
memudahkan penjelasan, kami mengidentifikasi 
dan mengelaborasi lebih lanjut krisis-krisis yang 
berlangsung selama titik kritis tersebut. Sementara, 
pembingkaian kebijakan adalah salah satu strategi 
seleksi negara dalam mewujudkan kepentingan 
kelompok dominan untuk mendapatkan legitimasi 
publik (Van Hulst & Yanow, 2016). 

Untuk memudahkan pembaca dalam mema-
hami alur berpikir, tulisan ini disusun sebagai 
berikut. 

• Pertama, tulisan ini menjelaskan kerangka 
konsep yang dipakai untuk menjelaskan dan 
memahami proses kebijakan BBN di Indonesia. 

• Kedua, tulisan ini memaparkan metodologi 
yang secara umum meliputi metode peng-
umpulan data dan penjelasan mengenai pref-
erensi penggunaan pendekatan kualitatif. 

• Ketiga, tulisan ini menjelaskan perubahan 
institusional sektor hilir BBM dengan adanya 
kebijakan BBN di dua periode pemerintahan 
presiden yang berbeda di Indonesia. 

• Keempat, tulisan ini menjabarkan aktor-aktor 
kunci yang terlibat dalam proses kebijakan 
BBN. 

• Kelima, tulisan ini menjelaskan krisis yang 
mendorong terjadi perubahan institusional di 
sektor hilir BBM dengan masuknya BBN di dua 
periode pemerintahan presiden berbeda.

• Keenam, tulisan ini mensintesakan pembing-
kaian kebijakan yang dipakai dalam mengko-
munikasikan kebijakan BBN. 

• Terakhir, tulisan ini akan menyajikan sebuah 
diskusi sebelum menutup dengan kesimpulan 
dan rekomendasi.
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KERANGKA KONSEP

Konsep titik kritis atau biasa disebut sebagai 
critical juncture menerangkan periode reori-
entasi politik mendasar dimana aturan-aturan 
(institutions) baru berlaku dan negara masuk 
ke lintasan perubahan pembangunan (Collier & 
Collier, 2002). Titik kritis menghasilkan situasi yang 
secara kualitatif berbeda dari perkembangan his-
toris “normal” dari latar institusional sebelumnya 
(Capoccia & Daniel Kelemen, 2007). Membahas 
titik kritis biasanya diikuti dengan pengenalan 
pada konsep path dependence yang merujuk pada 
situasi dimana perubahan institutional yang terja-
di dapat bertahan dan berimplikasi dalam jangka 
waktu yang lama (Choi et al., 2019). Studi ini me-
lihat periode pemerintahan kedua presiden ber-
beda sebagai titik kritis dimana perubahan sektor 
BBM di Indonesia mulai terjadi dan dipertahankan 
sesuai dengan konsep path dependence. Dalam 
kasus BBN di Indonesia, perubahan secara insti-
tusional dalam sektor BBM mencakup perubahan 
struktur aktor dan kekuasaan, serta perubahan 
peraturan dan arah kebijakan.

Dalam pendekatan historical institutionalism, 
krisis (cleavages) sangat penting dalam 
mendorong kejadian-kejadian ataupun kepu-
tusan - keputusan penting selama titik kritis 
yang berdampak pada perubahan institusional 
(Collier & Collier, 2002). Perubahan institusional 
berarti perubahan aturan main (institutions) yang 
mempengaruhi penyediaan insentif dalam sistem 
ekonomi (Robinson & Acemoglu, 2012). Dalam 
membangun analisa terhadap kejadian titik kritis, 
hubungan yang kuat antara krisis dalam sebuah 
konteks harus dapat diungkapkan secara kuat 
(Capoccia & Daniel Kelemen, 2007). Untuk itu, 
Capoccia and Daniel Kelemen (2007) mengajukan 
sebuah pertanyaan sejauh mana solusi atas 
krisis itu bagi para aktor dapat direalisasikan. 
Hal ini mengindikasikan pentingnya peranan 
aktor berpengaruh dalam melakukan tindakan 
ataupun mengambil keputusan dalam titik kritis 
(Choi et al., 2019). Menurut teori negara kritis 
(critical state), negara bukanlah aktor homogen 
guna mewujudkan kepentingan publik, tetapi 
negara harus dipahami sebagai hubungan sosial 
(Jessop, 1990). Dengan demikian, negara adalah 
arena konflik dan kompromi yang mencerminkan 
hubungan kekuasaan yang melibatkan kepentingan 

ekonomi politik yang lebih luas (Demirović, 2011). 
Pengertian ini juga berarti negara dan pasar 
bukanlah entitas yang telah melebur dan saling 
menjelaskan satu sama lain dengan kepentingan 
yang beririsan secara luas (Poulantzas, 2000). 
Mahoney dan Thelen (2010) meyakini bahwa aktor-
aktor dengan kekuatan politik yang kuat dengan 
kemampuan berkoalisi yang handal akan mampu 
mendorong perubahan dengan lebih cepat. 

Sementara teori negara kritis mampu menjelaskan 
interaksi berbagai kepentingan dalam negara, teori 
hegemoni dapat digunakan untuk menjelaskan 
bagaimana sebuah atau beberapa kepentingan 
dapat mendominasi yang lainnya (Pichler, 2015). 
Jessop (1990) menjelaskan bahwa negara adalah 
arena dimana kontestasi kepentingan melebur 
dan ternormalisasi melalui proyek-proyek politik 
hegemonik. Dalam proyek-proyek hegemonik, 
kelompok aktor tertentu mampu menormalisasikan 
atau menggeneralisasi kepentingan mereka ke 
dalam kepentingan publik melalui perlekatan dalam 
proses kebijakan (Pichler, 2015). Gramsci (2007) 
menekankan bahwa normalisasi atau generalisasi 
kepentingan kelompok dominan tidaklah harus 
selalu menggunakan kekerasan, tapi juga melalui 
konsensus dimana kepentingan kelompok aktor 
dominan dapat diterima oleh mayoritas kelompok 
masyarakat sosial. Pichler (2015) mencatat bahwa 
implementasi hegemoni membutuhkan kelompok 
aktor dengan posisi lebih rendah yang diterima 
oleh masyarakat luas, contohnya adalah pelibatan 
kelompok petani dalam diskursus industri sawit yang 
dikuasai oleh kelompok perusahaan perkebunan 
besar.

Pembingkaian kebijakan adalah salah satu strate-
gi seleksi negara dalam mewujudkan kepentin-
gan kelompok dominan untuk mendapatkan 
legitimasi publik. Keputusan-keputusan penting 
selama titik kritis melibatkan produksi banyak 
narasi untuk membingkai perubahan yang diaju-
kan (Capoccia & Daniel Kelemen, 2007). Pemb-
ingkaian kebijakan mencoba melihat secara lebih 
dalam keputusan politik para pembuat kebijakan 
dalam melihat sebuah isu (Daviter, 2007). Dengan 
kata lain, pembingkaian kebijakan menciptakan 
interpretasi atas kebijakan sebagai solusi atas 
sebuah isu dan bisa berbeda dan saling bertolak 
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belakang antara satu pembingkaian dengan yang 
lain (Owili et al., 2021). Dalam negara demokrasi, 
pembingkaian kebijakan menjadi sangat penting 
karena adanya keharusan menggerakkan koalisi 
aktor secara luas dimana tingkat heterogenitas 
dan jumlah aktor tinggi (Dhiaulhaq & McCarthy, 
2020). Oleh karena itu, pembingkaian kebijakan 
mampu menangkap dinamika proses kebijakan 
yang dibuat, disesuaikan, dan diubah melalui in-
teraksi para aktor dominan (Van Hulst & Yanow, 
2016). Dalam pandangan ini, maka pembing-
kaian kebijakan melibatkan proses interaktif dan 
intersubjektif untuk menekankan pemahaman 
yang lebih berorientasi pada keberterimaan 
publik dan mengaburkan agenda kebijakan yang 
sebenarnya.
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METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dalam analisanya. Fokus dalam studi ini adalah 
pada proses kebijakan yang kompleks yang 
melibatkan relasi kuasa dan konteks, sehingga studi 
kasus kualitatif adalah pendekatan metodologis 
yang tepat (Pierson 2007). Penggunaan BBN 
sawit di Indonesia sebagai studi kasus tidak lepas 
dari perkembangan BBN sawit di dua periode 
pemerintahan presiden yang berbeda, dimana 
perubahan-perubahan penting di sektor BBM 
terjadi. Analisa didasarkan pada campuran sumber 
primer, termasuk 51 dokumen hukum, 251 laporan 
media dan sejumlah artikel ilmiah dan laporan 
kajian organisasi dalam bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia, serta sumber sekunder lainnya yang 
beredar dari tahun 2006 sampai 2021. Analisa 
juga mengacu pada wawancara semi-terstruktur 
dengan 16 aktor kunci yang dilakukan sejak 
Agustus hingga September 2021 (Lihat Lampiran 
1). Pedoman wawancara disiapkan untuk mengisi 
kesenjangan informasi dari tinjauan dokumen (Lihat 
Lampiran 2). Pertanyaan wawancara mencakup 
pertanyaan tentang perubahan kebijakan BBN dan 
pemicunya di dua periode pemerintahan, yaitu 
Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Aktor kunci 
untuk wawancara dipilih berdasarkan keterlibatan 
mereka dalam diskursus kebijakan BBN sawit dan 
kapasitas mereka untuk mengisi kesenjangan 
informasi. Beberapa wawancara ditindaklanjuti 
dengan interaksi informal lebih dari satu kali untuk 
mengumpulkan lebih banyak informasi dan untuk 
lebih memperjelas data.
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PERUBAHAN 
INSTITUSIONAL DALAM 
SEKTOR HILIR BBM 
DENGAN MASUKNYA BBN

Kebijakan penggunaan BBN dalam negeri per-
tama kali muncul sejak pemerintahan presi-
den SBY. Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 5/2006 tentang Kebija-
kan Energi Nasional yang memuat BBN sebagai 
salah satu energi terbarukan yang akan dikem-
bangkan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah 
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 
1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 
BBN. Dari peraturan tersebut dibentuklah Tim 
Nasional Pengembangan BBN. Tim ini bertu-
gas untuk menyusun cetak biru dan peta jalan 
Pengembangan BBN dalam periode 2006-2025. 
Inpres BBN kemudian diturunkan ke banyak 
peraturan teknis, termasuk yang memuat target 
campuran. 

Pemerintah awalnya juga mengarahkan pengem-
bangan BBN jenis biodiesel dan bioethanol, na-
mun beberapa kendala mengarahkan fokus pada 
biodiesel sawit. Untuk bioethanol, komoditas 
pertanian yang menjadi bahan baku termasuk 
tebu dan singkong (Wawancara 11). Sementara 
itu, untuk biodiesel, komoditas pertanian yang 
menjadi bahan baku termasuk jarak pagar dan 
sawit (Wawancara 11). Namun, kebutuhan ter-
hadap tebu dan singkong untuk energi berkom-

MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SBY

petisi dengan kebutuhan untuk pangan (Kapri-
adi, 2019). Sementara itu, pasokan jarak pagar 
menjadi sulit dikarenakan ketiadaan perkebu-
nan jarak pagar yang intensif di Indonesia. Keti-
ga komoditas pertanian ter-sebut memiliki har-
ga yang kurang kompetitif dibandingkan sawit 
(Kapriadi, 2019; Yuliar et al., 2008). Dengan in-
dustri perkebunan intensif yang terus meningkat 
di dua dekade terakhir, sawit menjadi komoditas 
yang paling efisien untuk diolah menjadi bio-
diesel (Kapriadi, 2019). Akibatnya, implementasi 
kebijakan BBN di Indonesia pada akhirnya ber-
fokus pada biodiesel sawit.

Penetapan target campuran biodiesel sawit 
mengubah pengaturan sektor hilir BBM. Program 
mandatori BBN mulai diimplementasikan pada 
tahun 2008 dengan penetapan target campuran 
biodiesel melalui Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 32/ 
2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata 
Niaga Bahan Bakar Nabati. Di masa pemerintahan 
Presiden SBY, peraturan tersebut mengalami 
dua kali perubahan, yaitu Permen ESDM No. 25/ 
2013 dan No. 20/ 2014, dimana target campuran 
biodiesel sawit dinaikkan (Lihat Tabel 1). Dalam 
hal ini, peraturan target campuran biodiesel sawit 
mendasari masuknya produsen biodiesel yang 
sebagian berafiliasi dengan perusahaan perkebunan 
sawit ke dalam sektor hilir BBM. Sebagai contoh, 
peraturan tersebut mengharuskan Pertamina 
sebagai penyalur BBM utama di Indonesia untuk 
menjual campuran biodiesel sawit di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai target 
yang ditetapkan.

Table 1. Perubahan target mandatori biodiesel sawit berdasarkan perubahan regulasi

Peraturan Permen ESDM 
No.32/2008 

Permen 
ESDM 

No.25/2013
Permen ESDM No.20/2014

Tahun 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2020 2025
Transportasi PSO 1% 2.5% 10% 10% 10% 20% 30% 30%

Transportasi non-PSO 1% 3% 3% 10% 10% 20% 30% 30%

Industri dan komersial 2.5% 5% 5% 10% 10% 20% 30% 30%

Pembangkit listrik 0.25% 1% 7.5% 20% 25% 30% 30% 30%
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Namun, pengembangan biodiesel sawit belum 
sepenuhnya mendapatkan dukungan politik di 
masa pemerintahan Presiden SBY. Kharina et al. 
(2016) menemukan bahwa pemenuhan target 
mandatori biodiesel sawit di akhir pemerintahan 
Presiden SBY jauh tertinggal. Beberapa responden 
mengamati jika peme-rintahan Presiden SBY masih 
memiliki hubungan dekat dengan para pebisnis 
minyak dan gas bumi sehingga penyediaan 
substitusi BBM menjadi sulit dilakukan (Wawancara 
10; Wawancara 11). Penetapan target campuran 
biodiesel sawit di sektor hilir BBM Indonesia 
berpotensi mengurangi pangsa pasar BBM fosil 
bagi pebisnis BBM fosil, termasuk penyalur dan 
pengimpor BBM fosil (Kapriadi, 2019). Selain itu, 
meski pemerintah telah mengatur penyediaan 
subsidi untuk BBN dalam Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) melalui Keputusan 

Menteri (Kepmen) ESDM No. 219/ 2010, subsidi 
yang tersedia belum sepenuhnya menutupi 
biaya produksi biodiesel sawit (Kapriadi, 2019). 
Ditambah lagi, melalui Permen Keuangan No. 9/ 
2008, pemerintah mengurangi pajak ekspor untuk 
biodiesel sawit, sehingga para produsen biodiesel 
sawit dalam negeri lebih memilih untuk fokus ke 
pasar ekspor dimana harganya mampu menutupi 
biaya produksi (Kapriadi, 2019). Perkembangan 
biodiesel sawit yang lebih terfokus pada pasar 
ekspor di masa pemerintahan Presiden SBY dapat 
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan biodiesel sawit di masa pemerintahan Presiden SBY (2009-2014) 
dan Presiden Jokowi (2014-2020) (ESDM, 2021b).
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Masa pemerintahan Presiden Jokowi menge-
luarkan beberapa peraturan tambahan yang 
semakin mengubah pengaturan sektor hilir 
BBM. Di bawah pemerintahan ini, Kementeri-
an ESDM mengeluarkan Permen  ESDM No. 12/ 
2015 tentang Perubahan ketiga Permen ESDM 
No.32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, 
Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Hing-
ga saat ini, Permen ini menjadi target mandatori 
biodiesel sawit yang berlaku, lihat Tabel 2. Selain 
itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 24/ 2015 tentang Penghim-
punan Dana Perkebunan dan Perpres No. 61/ 
2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dua peraturan 
ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelo-
la Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) un-
tuk menghimpun dan mengelola dana pungutan 
ekspor sawit, yang sebagian besar digunakan 
untuk subsidi biodiesel sawit domestik. Di masa 
ini pula, kata insentif lebih sering digunakan pe-
merintah untuk menggantikan kata subsidi. Da-
lam perjalanannya, perpres tersebut mengalami 
dua kali perubahan secara berturut, Perpres No. 
24/ 2016 dan No. 66/ 2018. Pemerintah juga 
mengeluarkan beberapa peraturan teknis, sep-
erti Permen ESDM No. 29/ 2015 tentang Penye-
diaan Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan 
Dana BPDPKS yang kemudian direvisi menjadi 
Permen ESDM No.41/ 2018 dan No. 24/ 2021, 
berturut-turut. Peraturan-peraturan ini untuk 
pertama kalinya memungkinkan penyediaan 
subsidi di sektor hilir BBM dari luar APBN khusus 
untuk biodiesel sawit. 

MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN 
JOKO WIDODO

Table 2. Perubahan target mandatori biodiesel sawit 
berdasarkan perubahan regulasi.

Peraturan Permen ESDM No.12/2015

Tahun 2015 2016 2020 2025
Transportasi PSO 15% 20% 30% 30%

Transportasi non-
PSO

15% 20% 30% 30%

Industri dan 
komersial

15% 20% 30% 30%

Pembangkit 
listrik

25% 30% 30% 30%

Penyediaan subsidi biodiesel sawit dalam 
negeri dari dana BPDPKS dalam jumlah yang 
cukup membuat penggunaan biodiesel sawit 
domestik meningkat pesat. Inovasi kebijakan 
melalui penghimpunan dana pungutan ekspor 
memungkinkan terlepasnya ketergantungan 
penyediaan subsidi dari APBN (Kapriadi, 2019). 
Penggunaan biodiesel sawit dalam negeri 
melonjak sejak tahun 2015 bersamaan dengan 
operasionalisasi dana pungutan ekspor tersebut, 
dari 0.92 juta kiloliter di tahun 2015 menjadi 
8.4 juta kiloliter di tahun 2020, meninggalkan 
pasar ekspor (Lihat Gambar 1) (ESDM, 2021b). 
Di tahun 2019, bersama dengan implementasi 
target mandatori biodiesel 20% (B20), produksi 
biodiesel sawit domestik mencapai 6.7 juta 
kiloliter, melampaui target 6.4 juta kiloliter 
(Kontan, 2020). Meski produksi biodiesel sawit 
di tahun 2020 mengalami kesulitan dalam 
memenuhi target akibat pandemi Covid-19, 
pemerintah optimis target sebesar 9.2 juta 
kiloliter dan 10 juta kiloliter di tahun 2021 dan 
2022 akan tercapai (Bisnis, 2021).

Perubahan struktur aktor dan relasi kuasa di 
sektor hilir BBM di masa pemerintahan Presiden 
Jokowi memungkinkan akselerasi penggunaan 
BBN sawit dalam negeri. Di awal pemerintahannya, 
Presiden Jokowi sudah mengeluarkan beberapa 
kebijakan untuk memberantas ketidakefisienan di 
sektor hilir BBM Indonesia yang telah berlangsung 
bertahun-tahun lamanya (TRTKM, 2015). Salah 
satunya adalah dengan membubarkan PETRAL 
yang selama ini menjadi pengimpor BBM ke 
Pertamina secara tidak transparan (TRTKM, 
2015). Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendukung 
secara penuh pengurangan impor BBM melalui 
penggunaan BBN, terutama biodiesel sawit. 
Menurut seorang responden dari sebuah asosiasi, 
peperangan yang dilakukan oleh presiden terhadap 
mafia migas telah memungkinkan biodiesel 
sawit berkembang (Wawancara 11). Seorang 
responden dari sebuah NGO menambahkan 
bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dikelilingi 
oleh pebisnis sawit (Wawancara 10). “Jika dahulu 
[di pemerintahan Presiden SBY] mafia migas, 
sekarang [di pemerintahan Presiden Jokowi] mafia 
sawit mengelilingi pemerintahan” tambahnya 
(Wawancara 10). Perubahan kelom-pok aktor 
sekitar pemerintahan presiden Jokowi menjadikan 
transisi sektor hilir BBM mungkin terjadi.
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Di balik akselerasi kebijakan penggunaan 
biodiesel sawit dalam negeri, penggunaan dana 
BPDPKS untuk subsidi BBN tersebut penuh 
perdebatan. Menurut Undang-undang (UU) No. 
39/ 2014 tentang Perkebunan, dana pungutan 
ekspor sawit seharusnya hanya digunakan 
untuk sektor perkebunan seperti pembangunan 
kawasan perkebunan, peremajaan, penelitian, 
dan pemberdayaan petani sawit. Baru di dalam 
Perpres No. 61/ 2015, pemerintah kemudian 
memasukkan penggunaan dana untuk sektor 
energi, yaitu mensubsidi biodiesel sawit. Hasil 
kajian KPK (2016) menemukan bahwa di tahun 
2015 sendiri alokasi penggunaan dana BPDPKS 
untuk insentif dan riset biodiesel mencapai 
89% dari total dana. Ditambah lagi, 81.8% dari 
insentif biodiesel tersebut diserap oleh empat 
perusahaan besar saja yang terafiliasi dengan 
perusahaan perkebunan sawit besar di Indonesia 
(KPK, 2016). Selain itu, kapasitas fiskal BPDPKS 
untuk terus membiayai akselerasi kebijakan 
biodiesel sawit turut dipertanyakan. Sebuah 
artikel di The Jakarta Post (2020) memperkirakan 
bahwa BPDPKS akan kehilangan kapasitasnya 
untuk menyediakan insentif bagi implementasi 
B30 dan B40. BPDPKS sudah menghimpun dan 
mengelola total dana sebesar Rp 51 triliun sejak 
2015 sampai 2019 dan saldo tersisa di awal 2020 
adalah Rp 16.59 triliun (BPDP, 2020).

Pemerintah berencana untuk terus mening-
katkan penggunaan komoditas sawit untuk 
menggantikan BBM fosil melalui proyek green 
fuels di sektor hilir BBM Indonesia. Dalam 
definisi yang sering digunakan di Indonesia, 
green fuels adalah bahan bakar berbasis sawit 
yang menghasilkan Green Diesel (D100), Green 
Gasoline (G100) dan Bioavtur (J100) (ESDM, 
2020). Dengan teknologi green fuels, Indonesia 
tidak perlu mencampurkan biodiesel dengan 
diesel yang selama ini dianggap tidak sesuai 
dengan spesifikasi mesin kendaraan (ESDM, 
2020). Berbeda dengan biodiesel yang hanya 
menjadi substitusi diesel, teknologi green fuels 
juga mampu menghasilkan substitusi untuk 
gasolin dan avtur. Saat ini proyek percontohan 
untuk produksi green fuels sedang dilakukan 
oleh Pertamina di Kabupaten Plaju dan Cilacap 
(Pertamina, 2021). Percepatan pengembangan 
green fuels masuk sebagai salah satu proyek 
strategis nasional dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

AKTOR DALAM KEBIJAKAN 
BBN SAWIT

Sebagai lembaga legislatif, DPR berperan 
dalam menyusun perundang-undangan dan 
mengesahkan dan mengawasi anggaran terkait 
pengembangan BBN. Perkembangan kebijakan 
Mandatori Biodiesel sawit di Indonesia tidak 
terlepas dari peran DPR dalam pembentukan 
Undang-undang (UU) No. 30/ 2007 tentang Energi. 
UU tersebut menjadi landasan peraturan yang 
memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, 
termasuk BBN. Selain itu, DPR memberikan 
persetujuan terhadap besaran subsidi bagi 
biodiesel yang diajukan oleh Kementerian ESDM. 
Di masa pemerintahan Presiden SBY, DPR memiliki 
peran penting dalam menyetujui usulan alokasi 
subsidi BBN dalam APBN. 

Presiden sebagai pemimpin eksekutif memiliki 
peran penting dalam mengeluarkan peraturan-
peraturan yang mengarahkan pengembangan 
BBN dalam negeri. Sejak Presiden SBY hingga 
Presiden Jokowi, Presiden berperan dalam 
mengesahkan beberapa peraturan penting, 
termasuk Inpres No. 1/ 2006 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan BBN,  PP No. 24/ 2015 tentang 
Penghimpunan Dana Perkebunan, dan Perpres 
No. 61/ 2015 tentang Penghimpunan dan 
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dua 
peraturan terakhir menjadi dasar pembentukan 
BPDPKS yang mendorong akselerasi penggunaan 
biodiesel sawit dalam negeri melalui penyediaan 
insentif yang cukup bagi produsen. Selanjutnya, 
para menteri terkait mengeluarkan peraturan-
peraturan teknis untuk mengimplementasikan 
peraturan-peraturan yang disahkan oleh presiden.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

PRESIDEN
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Kementerian ESDM adalah kementerian teknis 
utama dalam pelaksanaan berbagai peraturan 
terkait BBN yang diterbitkan oleh presiden.  
Kementerian ESDM menerbitkan berbagai pera-
turan teknis terkait BBN. Salah satu peraturan 
penting yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM 
adalah Permen ESDM No. 32/ 2008 tentang 
Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan 
Bakar Nabati. Permen tersebut menetapkan target 
mandatori pencampuran BBN, baik biodiesel 
maupun bioetanol. Dalam keberjalanannya, 
Permen tersebut telah mengalami banyak revisi 
dan pergantian mengikuti perubahan target 
mandatori yang ditetapkan. Selain itu, peraturan 
teknis penting lainnya termasuk Permen ESDM 
No. 29/ 2015 tentang Penyediaan Biodiesel dalam 
Kerangka Pembiayaan Dana BPDPKS yang kemudian 
direvisi menjadi Permen ESDM No.41/ 2018 dan 
No. 24/ 2021, berturut-turut. Peraturan tersebut 
memuat dan mengatur penetapan Harga Indeks 
Pasar (HIP) dari biodiesel sawit setiap bulannya. 
Penetapan HIP ini mempengaruhi besaran subsidi 
bagi biodiesel dari BPDPKS.

Kementerian ESDM juga mengembangkan 
berbagai inisiatif teknis lainnya untuk 
mendukung pengembangan BBN sawit. Kemen-
terian ESDM sedang menyusun “Indonesia 
Bioenergy Sustainability Indicators” (IBSI) 
untuk mencip-takan standar keberlanjutan bagi 
bioenergi, salah satunya BBN sawit (Wawancara 
13). Sebelumnya, Direktorat Jenderal EBTKE 
mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal 
EBTKE No. 189/ 2019 terkait standar mutu 
(spesifikasi) BBN jenis biodiesel sebagai bahan 
bakar lain yang dipasarkan di Indonesia. Selain 
itu, Kementerian ESDM saat ini juga sedang 
mendorong pengembangan Green Fuels bagi 
kilang-kilang pengolahan minyak milik Pertamina 
yang berada di sekitar kawasan perkebunan sawit.

Kementerian Pertanian berperan dalam mengatur 
perkebunan sawit sebagai pemasok bahan baku 
utama produksi BBN sawit. Tantangan utama 
dalam pengaturan perkebunan kelapa sawit 
Indonesia termasuk rendahnya produktivitas dan 
pemenuhan aspek keberlanjutan. Yang terbaru, 
Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri 
Pertanian (Permentan) No. 38/ 2020 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sebelumnya, Menteri 
Pertanian telah mengeluarkan beberapa Permentan 
terkait sertifikasi, yaitu Permentan No. 19/ 2011 yang 
direvisi menjadi Permentan No. 11/ 2011. Peraturan-
peraturan tersebut mengatur tentang sertifikasi 
perkebunan sawit berkelanjutan yang diberi nama 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar dari 
sertifikasi ISPO dibangun dari berbagai kumpulan 
peraturan terkait perkebunan yang berlaku di 
Indonesia, termasuk peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR).

Kementerian Keuangan memiliki peran penting 
dalam mengatur penyediaan subsidi bagi 
produksi BBN sawit. Di masa pemerintahan 
Presiden SBY, Kementerian Keuangan beker-
jasama dengan Kementerian ESDM dalam 
menyiapkan usulan alokasi anggaran subsidi 
BBN dalam Rencana Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (RAPBN). Di masa pemerintahan 
Presiden Jokowi, peran Kementerian Keuangan 
menjadi semakin penting dalam mengelola dana 
pungutan ekspor sawit. Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 24/ 2015 tentang Penghimpunan 
Dana Perkebunan dan Perpres No. 61/ 2015 
tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit, sebuah Badan Layanan 
Umum (BLU) bernama BPDPKS dibentuk di bawah 
Kementerian keuangan. BPDPKS bertugas untuk 
menghimpun dan mengelola dana pungutan 
ekspor sawit, yang sebagian besar digunakan 
untuk subsidi atau insentif biodiesel sawit 
domestik. BPDPKS memiliki dewan pengawas 
yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian 

KEMENTERIAN ESDM KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN DAN 
BPDPKS
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Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Energi Dan Sumber 
Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 
Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa 
peraturan penting terkait dana pungutan 
sawit yang dikelola BPDPKS, termasuk Permen 
Keuangan No. 114/ 2015 tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Umum BPDPKS Pada Kementerian 
Keuangan untuk mengatur besar tarif pungutan 
mengikuti harga komoditas sawit global. Permen 
tersebut sudah mengalami revisi untuk kesekian 
kalinya.

Perkebunan sawit baik perusahaan maupun petani 
memiliki peran dalam menjamin pasokan Tandan 
Buah Segar (TBS) yang menjadi bahan baku BBN 
sawit. Berdasarkan data publikasi Statistik Perkebunan 
Indonesia 2018-2020 yang disusun oleh Kementerian 
Pertanian (2019), perkebunan sawit Indonesia 
mencapai 14.326.350 hektar. Luasan tersebut 
masing-masing diusahakan oleh perusahaan swasta 
sebesar 55,09% atau 7.892.706 hektar, perkebunan 
rakyat atau petani seluas 5.818.888 hektar atau 
40,62%, dan perusahaan negara sebesar 4,29% atau 
614.756 hektar (Kementan, 2019). Karena ketiadaan 
sistem pelacakan yang akurat, tidak diketahui persis 
berapa kontribusi petani dalam penyediaan bahan 
baku bagi produsen biodiesel (Wawancara 4). Selama 
ini petani menjual TBS mereka ke Pabrik Kelapa Sawit 
(PKS) yang merupakan bagian dari perusahaan 
perkebunan sawit melalui para pengepul. 

Petani sawit masih memiliki banyak tantangan 
untuk dapat terlibat langsung dalam rantai pasok 
BBN sawit. RPJMN 2020-2024 menyebutkan 
bahwa pengadaan green fuels akan ditopang oleh 
petani sawit. Namun, pelibatan petani secara 
langsung masih terkendala oleh dua tantangan 
utama. Pertama, perkebunan sawit yang dikelola 
petani memiliki produktivitas lebih rendah dari 
perkebunan perusahaan (Wawancara 2; Wawancara 
16). Data Kementan (2019) memperkirakan bahwa 
produktivitas rata-rata petani dan perusahaan 
perkebunan berturut-turut adalah 2,85 ton per hektar 
dan 3.54 ton per hektar. Rendahnya produktivitas 
perkebunan sawit petani dipengaruhi pengelolaan 
perkebunan yang tidak memenuhi praktik pertanian 

Perusahaan produsen biodiesel sawit dan 
perusahaan perkebunan sawit swasta afiliasinya 
mendapatkan manfaat ekonomi besar dari 
pembukaan pasar biodiesel dalam negeri. Para 
perusahaan ini berafiliasi dengan perusahaan 
perkebunan sawit swasta besar di Indonesia. 
Menurut studi yang dilakukan oleh Kapriadi (2019), 
banyak perusahaan produsen biodiesel yang 
tidak berafiliasi dengan perusahaan perkebunan 
bangkrut di masa pemerintahan Presiden SBY 
karena mereka tidak dapat bersaing dengan mereka 
yang berafiliasi dengan perusahaan perkebunan 
besar. Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, 
perusahaan produsen biodiesel terus bertambah, 
dari hanya 10 perusahaan menjadi 20 perusahaan 
dalam periode 2015 sampai 2020 (Lihat Tabel 3). 
Perusahaan-perusahaan terafiliasi perusahaan 
perkebunan sawit swasta besar ini mendapatkan 
subsidi biodiesel dari dana pungutan ekspor sawit 
yang dikelola BPDPKS (KPK, 2016).

PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN 
PETANI SAWIT

PERUSAHAAN PRODUSEN BIODIESEL 
SAWIT

yang baik. Kedua, kebanyakan petani tidak 
memiliki legalitas atas lahan yang mereka gunakan 
(Wawancara 8). Situasi ini menyulitkan para petani 
untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, akses 
permodalan, dan sertifikasi sawit berkelanjutan. 
Ketiga, kebanyakan petani sawit tidak memiliki 
kelembagaan yang kuat (Wawancara 3; Wawancara 
8; Wawancara 15). Kelembagaan diperlukan 
menciptakan pengaturan hak dan kewajiban petani 
dalam memenuhi pasokan TBS ke produsen green 
fuels. Produsen green fuels membutuhkan kepastian 
aliran pasokan dalam jumlah besar (Wawancara 3).



Jatuh bangun pengembangan BBN berbasis sawit di Indonesia: Titik kritis dan peran pembingkaian kebijakan

15

Pertamina berperan sebagai pihak terakhir dalam 
rantai pasok biodiesel di Indonesia. Pertamina 
mencampur Fatty Acid Methyl Esters (FAME) 
dengan Solar sesuai dengan target campuran 
yang diinginkan, seperti B30 misalnya. Selanjutnya 
Pertamina mendistribusikan biodiesel tersebut 
ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) dengan nama dagang Biosolar. Selain 
Pertamina, AKR Corporindo merupakan perusahaan 
retail BBM swasta nasional yang mendapatkan 
jatah untuk mendistribusikan biodiesel kepada 
masyarakat. Namun volume biodiesel untuk AKR 
Corporindo sangat kecil. Sebagai contoh, di tahun 
2021, Pertamina dan AKR Corporindo masing-
masing mendapatkan jatah pasokan biodiesel 
sebanyak 7,8 kiloliter dan 623 ribu kiloliter.

Pertamina kehilangan potensi untuk mendapatkan 
keuntungan dari menjual Solar dengan adanya 
biodiesel, namun mungkin saja situasi akan berubah 
dengan pengenalan green fuels. Pencampuran 
FAME dengan Solar, menyebabkan berkurangnya 
pasokan Solar di SPBU Pertamina. Situasi ini tidak 
menguntungkan Pertamina secara ekonomi (Kapriadi, 
2019). Situasi tersebut dapat berubah jika Pertamina 
bisa menjadi produsen dari BBN sawit. Dalam 

PERTAMINA

Table 3. Perusahaan-perusahaan produsen biodiesel yang ditunjuk untuk memasok biodiesel sawit dalam 
negeri melalui Keputusan Menteri ESDM.

No Keputusan Menteri ESDM Periode
Jumlah perusahaan produsen 

biodiesel sawit yang memasok ke 
Pertamina

1 No. 252.K/10/MEM/2020 Januari – Desember 
2021 20 Perusahaan

2
No. 195 K/10/MEM/2020

(Perubahan Kedua dari Kepmen 
No. 199 K/20/MEM/2019)

Januari – Desember 
2020 18 Perusahaan

3 No. 2018/K/10/MEM/2018 Januari – Desember 
2019 19 Perusahaan

4 No. 3756 K/10/MEM/2017 November 2017 – April 
2018 20 Perusahaan

5 No. 258 K/12/DJE/2016 Mei – Oktober 2016 15 Perusahaan

6 No. 951 K/12/DJE/2015 November 2015 – April 
2016 10 Perusahaan

proyek green fuels yang didorong oleh pemerintah 
saat ini, Pertamina mulai menjajaki posisi untuk 
menjadi produsen. Pertamina mendapatkan mandat 
untuk melakukan proyek percontohan kilang untuk 
produksi green fuels di Plaju dan Cilacap (Pertamina, 
2021). Namun, mahalnya biaya produksi green fuels 
masih menjadi kendala. Sebagai perbandingan, 
harga ekonomis untuk green fuels dan biodiesel 
sawit masing-masing berkisar antara (dalam rupiah) 
14.000 hingga 17.000 ribu per liter dan 10.000 hingga 
11.000 per liter (Wawancara 13; Wawancara 14). 
Beberapa responden menjelaskan bahwa belum ada 
kejelasan bagaimana skema pembiayaan subsidi bagi 
green fuels mengingat biaya produksinya yang lebih 
tinggi dari biodiesel (Wawancara 3; Wawancara 11; 
Wawancara 13; Wawancara 14). Penggunaan dana 
BPDPKS untuk mensubsidi green fuels berpotensi 
mengalihkan manfaat ekonomi yang selama ini 
diterima oleh perusahaan produsen biodiesel sawit 
dan perusahaan perkebunan sawit afiliasinya.
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Asosiasi swasta merupakan kelompok ber-
pengaruh dalam pengembangan kebijakan 
pemerintah terkait BBN sawit. Asosiasi Produsen 
Biofuel Indonesia (APROBI) merupakan gabungan 
dari berbagai perusahaan yang memproduksi 
BBN di Indonesia. Menurut beberapa responden, 
APROBI merupakan kelompok berpengaruh 
dalam pengembangan kebijakan BBN Indonesia 
(Wawancara 4; Wawancara 5). APROBI seringkali 
melakukan diskusi bersama pemerintah untuk 
memberikan masukan dalam penyusunan 
kebijakan-kebijakan terkait BBN (Wawancara 
11). Selain itu, Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (GAPKI) juga menjadi kelompok 
berpengaruh dalam pengembangan kebijakan 
terkait industri sawit (Sahide et al., 2015), dimana 
industri BBN beririsan. Salah satu responden 
mengakui bahwa BPDPKS dapat berdiri dengan 
adanya persetujuan dan konsultasi dengan 
GAPKI (Wawancara 6).

LSM memiliki pandangan yang berbeda terhadap 
pengembangan BBN sawit. Seorang responden 
mengatakan bahwa pengembangan BBN dalam negeri 
akan baik jika standar berkelanjutan terhadap BBN 
sawit mulai diberlakukan secara ketat (Wawancara 5). 
Permasalahan konversi lahan menjadi isu yang harus 
diselesaikan sebelum pengembangan BBN dilakukan 
untuk menjamin aspek keberlanjutan dari BBN yang 
diproduksi (Wawancara 8). Seorang responden lainnya 
mengatakan bahwa subsidi yang diberikan kepada 
produsen biodiesel melampaui manfaat yang diterima 
oleh masyarakat (Wawancara 10). Seorang responden 
lainnya meyakini bahwa pungutan ekspor sawit dapat 
dikelola dengan lebih baik sehingga peningkatan 
kesejahteraan petani dapat terealisasikan (Wawancara 
4). Dia menambahkan bahwa pelibatan langsung 
petani dalam rantai pasok BBN sawit adalah langkah 
konkrit untuk memberikan dampak langsung skema 
dana pungutan ekspor sawit bagi petani.

ASOSIASI SWASTA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 
(LSM) LINGKUNGAN DAN SOSIAL
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KRISIS YANG MENDORONG 
PERUBAHAN 
INSTITUSIONAL

Ketahanan energi menjadi prioritas pemerintah 
Indonesia sejak Indonesia menjadi pengimpor 
minyak neto (net oil importer). Sejak pertengahan 
tahun 2000-an, ketahanan energi menjadi prioritas 
Pemerintah Indonesia di sektor energi (Resosudarmo 
et al., 2012). Beberapa responden meyakini bahwa 
agenda politik untuk ketahanan energi muncul 
di pemerintahan Presiden SBY seiring dengan 
semakin besarnya ketergantungan Indonesia pada 
impor BBM fosil (Wawancara 6; Wawancara 11). 
Pada awal tahun 2000an, Indonesia resmi menjadi 
pengimpor minyak neto, lihat Gambar 2. Pada Mei 
2008, Indonesia akhirnya keluar dari keanggotaan 
Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC), karena posisinya yang tak lagi menjadi 

INDONESIA SEBAGAI PENGIMPOR 
MINYAK NETO

eksportir minyak neto. Dampaknya, defisit neraca 
perdagangan di sektor energi dimana Indonesia 
telah lama menggantungkan pendapatannya dari 
ekspor minyak bumi mempengaruhi ekonomi 
makro nasional, termasuk nilai tukar Rupiah. 
Pendapatan ekspor Indonesia berasal dari sektor 
minyak dan gas alam terus mengalami penurunan, 
dari 80% di tahun 1980an (Barnes, 1996) menjadi 
hanya 5,8% di Januari 2021 (BPS, 2021). Sementara 
produksi BBM fosil dalam negeri terus menurun, 
konsumsinya terus meningkat. Meningkatnya 
konsumsi BBM fosil domestik terus membebani 
keuangan negara untuk membiayai subsidi BBM 
fosil yang bersumber dari APBN (Chelminski, 2018). 
Sebagai contoh, sejak tahun 2004 hingga 2014, 
subsidi BBM fosil Indonesia tumbuh dari Rp 69 
triliun menjadi Rp 240 triliun (Kemenkeu, 2021). 
Sebagaimana lazimnya negara eksportir minyak 
netto yang mensubsidi BBM fosil secara besar-
besaran dan menciptakan banyak ketidakefisienan 
(Plante, 2014), transisi menjadi pengimpor 
minyak netto mendesak Indonesia untuk mulai 
mereformasi sektor hilir BBMnya.

Gambar 2. Produksi dan konsumsi minyak bumi di Indonesia (BP, 2019).
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KONTROVERSI SAWIT 
GLOBAL

Dalam satu hingga dua dekade terakhir, tekanan 
internasional terhadap komoditas sawit semakin 
intens. Menurut Pye dan Bhattacharya (2013), 
kritik terhadap ekspansi perkebunan sawit di Asia 
Tenggara menjadi semakin meningkat bersama 
usaha Eropa dalam memitigasi perubahan iklim 
sejak tahun 1990-an. Kritik negara-negara konsumen 
terhadap komoditas sawit termasuk yang berasal 
dari Indonesia ditujukan pada proses produksi sawit 
yang dianggap memiliki dampak negatif secara 
sosial dan lingkungan (Wawancara 7; Wawancara 
9). Beberapa studi oleh Obidzinski et al. (2012), 
Austin et al. (2017), Gatti et al. (2019), Meijaard et 
al. (2020), Azhar (2021), and Cisneros et al. (2021) 
menemukan bahwa perkebunan sawit baik di 
Indonesia dan negara-negara produsen lainnya 
berdampak pada deforestasi, degradasi lahan, 
mengancam biodiversitas, mengancam ketahanan 
pangan, memperparah dampak perubahan iklim, 
dan mendorong distribusi ekonomi yang tidak 
merata bagi masyarakat lokal. Lainnya, sebuah 
studi terbaru oleh Teng et al. (2020) menyimpulkan 
bahwa publik global memiliki persepsi yang negatif 
terhadap komoditas sawit, dimana kampanye 
media sosial terkait anti sawit sangat efektif dalam 
membentuk persepsi tersebut.

Kebijakan-kebijakan negara konsumen ter-
utama Uni Eropa semakin eksplisit dalam usaha 
mengurangi konsumsi minyak sawit sejak tahun 
2010-an. Pada Desember 2015, peraturan baru di 
Uni Eropa mengharuskan produsen barang-barang 
konsumsi untuk menyertakan secara detail bahan 
yang digunakan pada label, termasuk minyak 
sawit untuk menggantikan keterangan minyak 
nabati (EU, 2014). Peraturan tersebut diharapkan 
memberi informasi lebih bagi konsumen untuk 
dalam memutuskan untuk mengkonsumsi 
suatu produk atau tidak, jika bahan tersebut 
dinilai berdampak buruk bagi lingkungan atau 
kesehatan. Secara praktis, pada Desember 2018, 
Uni Eropa merevisi Renewable Energy Directive 
(RED) dan menetapkan target-target transisi 
energi di wilayah tersebut. Salah satu isi dari RED 
tersebut adalah menghilangkan penggunaan 
BBN berbasis komoditas yang memiliki resiko 
Indirect Land Use Change (ILUC) tinggi. Di tahun 

yang sama, Norwegia mengumumkan untuk 
menghilangkan penggunaan BBN sawit di negara 
sampai tahun 2020 (Greenmatters, 2018). 
Dalam sebuah laporan yang disusun oleh Komisi 
Eropa mengasosiasikan komoditas sawit dengan 
resiko ILUC tinggi (EU, 2019). Mulai Januari 
2020, Perancis sudah mengeluarkan BBN sawit 
dari skema pencapaian target BBN negaranya 
(Reuters, 2019a). Tren ini diperkirakan akan terus 
berlangsung dan diteruskan oleh Jerman, Italia, 
dan Denmark dalam waktu dekat (15min, 2020).

Sebagai negara penghasil sawit terbesar di 
dunia, Indonesia melihat tekanan tersebut 
sebagai ancaman bagi keberlangsungan industri 
penting itu. Aktor-aktor pemerintah dan swasta 
memandang kritik-kritik tersebut sebagai 
kampanye negatif. Responden dari beberapa 
aktor pemerintah dan swasta menjelaskan bahwa 
ada kepentingan dari negara-negara Uni Eropa 
untuk melindungi produk-produk minyak nabati 
domestik seperti minyak rapeseed dan bunga 
matahari dari gencaran masuknya minyak sawit 
yang sangat kompetitif secara harga (Wawancara 
6; Wawancara 9; Wawancara 15). Minyak sawit 
memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi 
dari substitusinya sehingga menyebabkan harga 
minyak sawit paling murah di  pasar. Produktivitas 
minyak sawit mencapai 4,27 ton/hektar/tahun, 
sementara minyak bunga matahari, rapeseed, 
dan kedelai hanya memiliki produktivitas 
berturut-turut sebesar 0.52, 0.69, dan 0.45 ton/
hektar/tahun (Sipayung, 2017). 

Pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa 
upaya untuk mengatasi tekanan tersebut, 
termasuk memperbaiki pemenuhan aspek 
keberlanjutan dari perkebunan sawit dan 
men-cari pasar alternatif. Pemerintah berupaya 
memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dalam 
negeri melalui implementasi sertifikasi ISPO 
dan moratorium perizinan perkebunan sawit 
(Wawancara 15). Pemerintah juga melakukan 
diplomasi untuk menyuarakan perbaikan yang 
sedang dan sudah dilakukan (Wawancara 9; 
Wawancara 15). Sebagai contoh, pada Desember 
2019, Indonesia melayangkan gugatan kepada 
World Trade Organization (WTO) terkait revisi 
RED yang dianggap mendiskriminasi komoditas 
sawit dalam perdagangan bebas (Reuters, 2019b). 
Namun, bersamaan dengan usaha perbaikan tata 
kelola perkebunan dan diplomasi yang dilakukan, 
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KELEBIHAN PASOKAN 
MINYAK SAWIT

Pemerintah Indonesia juga berupaya mendekati 
dan fokus pada pasar yang tidak menuntut 
pemenuhan aspek keberlanjutan, seperti Cina, 
Rusia, India, dan Pakistan (Pye & Bhattacharya, 
2013). Selain itu, penciptaan pasar alternatif 
juga dilakukan melalui kebijakan penggunaan 
biodiesel sawit dalam negeri yang semakin pesat 
sejak 2015 (Wawancara 7).

Dalam satu dekade terakhir, pasar global 
mengalami kelebihan pasokan minyak sawit. 
Kelebihan pasokan ini dapat dilihat dari harga 
Crude Palm Oil (CPO) yang cenderung rendah, 
sementara produksi minyak sawit dari tahun ke 
tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan 
(Lihat Gambar 3 dan Gambar 4). Di satu sisi, 
kelebihan pasokan ini dapat terjadi karena negara-
negara produsen utama seperti Indonesia terus 
meningkatkan luasan perkebunannya (Wawancara 
4; Wawancara 8). Di sisi yang lain, negara-negara 
konsumen seperti di kawasan Uni Eropa mulai 
berusaha meningkatkan penggunaan minyak nabati 
domestiknya seperti minyak rapeseed dan bunga 
matahari, serta mengurangi konsumsi minyak 
sawit (Wawancara 11). Akibatnya, produksi sawit 
Indonesia mengalami kelebihan pasokan dimana 
tangki-tangki timbun di pelabuhan tidak mampu lagi 
untuk menampung (Sawitplus, 2018). Menyimpan 
minyak sawit di tangki-tangki penimbun adalah 
strategi untuk menjaga pasokan minyak sawit di 
pasar global, namun ternyata strategi tersebut 
tidak lagi cukup. Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, 
Edi Wibowo menjelaskan bahwa dengan laju 
pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 4% per 
tahun, kelebihan produksi sawit Indonesia dari 
tahun 2021-2024 diperkirakan sebesar 7.1 juta ton, 
6.5 juta ton, 5.5 juta ton, dan 5.5 juta ton berturut-
turut (CNN, 2021a).

Sebagai produsen utama minyak sawit dunia, 
Indonesia berupaya menemukan solusi atas 
kelebihan produksi ini. Seorang responden dari 
pemerintahan menjelaskan bahwa kondisi kelebihan 
pasokan ini terjadi karena industri sawit Indonesia 
tidak memiliki rencana terintegrasi di hulu dan 
hilirnya (Wawancara 8). Dia menambahkan bahwa 
selama ini industri sawit Indonesia hanya fokus 

pada pasar ekspor saja. Belakangan ini, pemerintah 
telah mengupayakan beberapa kebijakan untuk 
mengatasi dampak kelebihan pasokan ini. Dalam 
Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit pada 
November 2018, Ketua Umum SPKS, Mansuetus 
Darto menjelaskan bahwa moratorium perizinan 
perkebunan sawit adalah langkah yang tepat 
untuk mengendalikan laju pertumbuhan produksi 
sawit Indonesia (CNBC, 2018). Selain itu, beberapa 
responden meyakini bahwa pemerintah dan aktor 
swasta sedang berusaha menciptakan pasar baru 
melalui penggunaan biodiesel di domestik untuk 
menyerap kelebihan pasokan (Wawancara 4; 
Wawancara 5; Wawancara 8; Wawancara 15).
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Gambar 3.  Harga CPO yang dihitung di semenanjung Malaysia dari tahun ke tahun (MPOC, 2021).

Gambar 4.  Produksi minyak sawit Indonesia dan dunia dari tahun ke tahun (FAO, 2021).
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PEMBINGKAIAN KEBIJAKAN

Salah satu pembingkaian dalam pengembangan 
kebijakan BBN sawit adalah sebagai usaha mitigasi 
perubahan iklim. Dari 16 responden kunci yang 
kami wawancarai, 12 responden meyakini bahwa 
pengembangan BBN sawit di Indonesia selama 
ini memiliki hubungan erat dengan usaha mitigasi 
perubahan iklim (Wawancara 1; Wawancara 
2; Wawancara 3; Wawancara 6; Wawancara 9; 
Wawancara 10;  Wawancara 11; Wawancara 12; 
Wawancara 13; Wawancara 14; Wawancara 15; 
Wawancara 16). Pembingkaian ini dibangun di atas 
konsepsi bahwa BBN sawit adalah salah satu sumber 
energi terbarukan (Wawancara 6; Wawancara 11; 
Wawancara 12; wawancara 13). Mempromosikan 
energi terbarukan adalah salah satu usaha mitigasi 
perubahan iklim penting karena sektor energi 
adalah salah satu kontributor terbesar emisi gas 
rumah kaca utama di Indonesia. Dengan adanya 
BBN sawit, sektor transportasi dapat melepaskan 
ketergantungannya pada BBM fosil yang merupakan 
energi tidak terbarukan (Wawancara 1; wawancara 
2; Wawancara 3; Wawancara 6; Wawancara 11; 
Wawancara 14).

Sejak pemerintahan Presiden SBY, dimana 
kebijakan terkait BBN pertama kali disahkan di 
tahun 2006, pembingkaian BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim sudah mulai digunakan 
dengan tingkatan yang berbeda. Di satu sisi, 
pemerintahan Presiden SBY belum secara eksplisit 
memunculkan kata-kata seperti “pengurangan 
emisi gas rumah kaca” atau “mitigasi perubahan 
iklim” atau sejenisnya dalam peraturan terkait BBN 
yang diterbitkan. Sebagai contoh, Instruksi Presiden 
(Inpres) No. 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan 
Pemanfaatan BBN menginstruksikan Kementerian 
Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan kepada 
publik bahwa BBN adalah jenis energi ramah 
lingkungan. Lainnya, dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi 
Nasional (KEN) menargetkan bauran energi primer 
sebesar 5 persen untuk BBN yang dianggap sebagai 
energi terbarukan untuk mendukung pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan 
kata “ramah lingkungan” dan “pembangunan 
berkelanjutan” memang terkait dengan mitigasi 

BBN SAWIT SEBAGAI AKSI MITIGASI 
PERUBAHAN IKLIM

perubahan iklim, tetapi kata tersebut masih sangat 
umum. Dalam RPJMN 2010-2014, BBN sawit 
baru dimunculkan sebagai upaya pengembangan 
BBM non-fosil untuk penurunan emisi gas rumah 
kaca. Namun, Perpres No. 61/2011 tentang RAN-
GRK tidak menyebutkan tentang BBN sawit sama 
sekali untuk sektor transportasi. Hal ini mungkin 
menunjukkan masih adanya ketidakselarasan 
antara sebagian kecil aktor pemerintah dalam 
pengembangan kebijakan BBN sawit.

Di sisi lain, pembingkaian BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim lebih eksplisit ditemukan 
di laporan-laporan kegiatan pemerintah oleh 
media massa dan media pemerintah. Sebagai 
contoh, dalam sebuah konferensi pers di Agustus 
2013, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, 
Rida Mulyana, menyampaikan ke publik bahwa 
program percepatan BBN adalah salah satu paket 
kebijakan ekonomi dan salah satu tujuannya 
adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
(ESDM, 2013a). Deputi Kepala Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi 
Informasi Energi dan Material, Unggul Priyanto, 
menyebutkan kepada publik bahwa biodiesel 
sawit, salah satu produk BBN, bersifat netral karbon 
sehingga akan mengurangi emisi gas rumah kaca 
dari sektor transportasi Indonesia (Bisnis, 2013a). 
Menteri Perhubungan, Evert Ernest Mangindaan 
mengungkapkan dalam penandatanganan MoU 
tentang tentang Pemanfaatan Bahan Bakar 
Nabati pada Pesawat Udara bahwa BBN pada 
pesawat udara merupakan komitmen pemerintah 
Indonesia guna mengurangi dampak perubahan 
iklim dan emisi gas rumah kaca (Merdeka, 2013).

Perhatian terkait perubahan iklim dalam bentuk 
beberapa inisiatif mulai muncul sejak pemerintahan 
Presiden SBY (Resosudarmo & Ardiansyah, 2013). 
Resosudarmo dan Ardiansyah (2013) menjelaskan 
bahwa secara politik, Indonesia mulai menunjukkan 
komitmennya terhadap aksi-aksi mitigasi 
perubahan iklim karena dorongan dari dalam 
dan luar negeri terhadap Indonesia yang menjadi 
salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. 
Di tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah 
Thirteenth Conference of the Parties (COP13) yang 
diselenggarakan di Bali. Di tahun 2009 di pertemuan 
Group of 20 (G20) di Pittsburgh, Presiden SBY 
mengumumkan untuk pertama kalinya komitmen 
Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
sebesar 26 persen dibandingkan kondisi Business 
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As Usual (BAU) di tahun 2020, dan sebesar 41 
persen dengan bantuan internasional. Pemerintah 
kemudian menindaklanjuti komitmen tersebut 
dengan mengumpulkan Nationally Appropriate 
Mitigation Actions (NAMAs) ke United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) di akhir Januari 2010 (Resosudarmo 
& Ardiansyah, 2013). Lainnya, pemerintahan 
Presiden SBY juga mengesahkan Perpres 
No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 
dan membentuk institusi-institusi khusus untuk 
menangani isu perubahan iklim seperti Badan 
Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI). 

Di pemerintahan Presiden Jokowi dimana kebijakan 
BBN sawit menjadi salah satu program andalan, 
pembingkaiannya sebagai aksi mitigasi perubahan 
iklim tetap dilanjutkan dengan tingkatan yang lebih 
tinggi. Di tahun 2017, Perpres No. 22/2017 tentang 
Rencana Umum Energi Nasional memasukkan 
kebijakan BBN sawit sebagai salah satu strategi 
untuk mencapai target bauran energi nasional dan 
pengendalian perubahan iklim. Di tahun 2017, 
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
(KLHK) merilis Peta Jalan Nationally Determined 
Contributions (NDC) untuk Mitigasi, dimana BBN 
sawit menjadi salah satu skenario untuk mencapai 
target NDC sektor energi Indonesia (KLHK, 2017). 
Dalam RPJMN 2020-2024 yang telah mengadopsi 
tujuan pembangunan rendah karbon, pemerintah 
menjadikan kebijakan BBN sawit sebagai salah 
satu Program Strategis Nasional (PSN), dimana 
salah satu tujuan utama untuk mencapai bauran 
energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Di 
tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyiapkan 
dokumen Strategi Jangka Panjang Ketahanan 
Rendah Karbon dan Iklim 2050 (LTS-LCCR) yang 
memuat BBN sawit sebagai salah satu strategi 
utama mitigasi perubahan iklim untuk sektor 
transportasi (Indonesia, 2021a).

Pembingkaian BBN sawit sebagai aksi mitigasi 
perubahan iklim juga ditemukan di laporan-
laporan kegiatan pemerintah oleh media massa 
dan media pemerintah. Dalam pelepasan ‘Tim 
Sosialisasi Biodiesel 20 persen (B20) Roadshow Lintas 
Jawa-Bali 2016’ di Bali, Menteri ESDM Sudirman 
Said menyatakan bahwa B20 akan berkontribusi 
mengurangi emisi CO2 ekuivalen sebesar 9-18 juta 

ton CO2 ekuivalen per tahun (Beritasatu, 2016). 
Dalam kunjungannya ke Cina di tahun 2017, Menteri 
Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan 
menyarankan Cina untuk meningkatkan impor 
biodiesel sawit dari Indonesia untuk membantu 
pemenuhan target pengurangan emisi gas rumah 
kaca (Tempo, 2017). BPDPKS menyatakan jika 
kontribusi sawit untuk penanganan Perubahan Iklim 
dapat dicapai melalui pemanfaatan biodiesel, bio-
hidrokarbon, dan listrik dari POME (BPDP, 2019). 
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan 
Iklim atau Leaders Summit on Climate pada April 
2021, Presiden Jokowi mendorong investasi dan 
transfer teknologi dari negara-negara anggota salah 
satunya untuk proyek pengembangan bahan bakar 
nabati sawit, untuk mencapai emisi nol karbon 
(VOA, 2021). Dalam siaran persnya, Menteri ESDM 
Arifin Tasrif menyatakan jika pemanfaatan BBN 
sawit merupakan salah satu langkah transisi energi 
yang penting untuk mencapai target NDC Indonesia 
(ESDM, 2021a). Menanggapi uji coba campuran 
BBN sawit untuk pesawat terbang (Bioavtur J2.4) 
yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) di 
Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan, 
Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa usaha 
tersebut sejalan untuk menurunkan emisi karbon 
dari sektor transportasi udara (MediaIndonesia, 
2021). Pada 22 April 2021, Presiden Jokowi 
menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan 
Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual. 
Dalam pidatonya, presiden menegaskan bahwa 
Indonesia memprioritaskan penguatan kerjasama 
dan investasi perubahan iklim, termasuk sektor 
BBN sawit (Indonesia, 2021b). Dalam pidatonya 
di COP 26 di Glasgow, Presiden Jokowi mengklaim 
capaian dan komitmen Indonesia dalam menangani 
perubahan iklim diantaranya dengan penggunaan 
BBN sawit sebagai energi terbarukan (CNN, 2021b).

Sementara itu, di masa pemerintahan Presiden 
Jokowi, agenda mitigasi perubahan iklim semakin 
mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah 
(Wawancara 2; Wawancara 6; Wawancara 7; 
Wawancara 12; Wawancara 14). Pemerintah 
menunjukkan komitmen politik terhadap pengu-
rangan emisi GRK melalui ratifikasi Perjanjian Paris 
ke dalam Undang-Undang (UU) No. 16/2016. UU 
tersebut memuat NDC Indonesia, dengan rincian 
target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha 
sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, 
dibandingkan kondisi BAU. Untuk mencapai target 
29%, empat sektor menjadi perhatian pengurangan 
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emisi, yaitu: Sektor kehutanan (17,2-24,5%), sektor 
energi (11-15,5%), limbah (0,38%), dan pertanian 
(0,32%). Dalam rangkaian acara COP26 di Glasgow, 
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti 
Nurbaya, menyatakan bahwa APBN Indonesia 
hanya mampu membiayai 34% kebutuhan untuk 
mencapai 29 persen (Kompas, 2021). Menurut 
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, 
Dadan Kusdiana menyampaikan  bahwa capaian 
NDC dari sektor energi sampai tahun 2020 sudah 
di atas target, yaitu 64,4 juta ton CO2e dari target 
58 juta ton CO2e (KLHK, 2021). Namun, angka 
penurunan emisi tersebut masih tergolong kecil 
untuk mencapai 314 juta ton CO2e untuk mencapai 
target 29% di tahun 2030 (KLHK, 2021).

Namun, meski pemerintahan Presiden SBY 
dan Presiden Jokowi sama-sama membingkai 
kebijakan BBN sawit sebagai usaha mitigasi 
perubahan iklim, pembingkaian tersebut penuh 
perdebatan. Kontroversi ini berangkat dari proses 
produksi sawit yang selama ini dianggap tidak 
berkelanjutan (Wawancara 3). Menurut beberapa 
responden, perkebunan sawit di Indonesia banyak 
terlibat dalam alih fungsi lahan hutan dan gambut 
(Wawancara 5; Wawancara 8; Wawancara 14), 
dimana stok karbon berada. Beberapa respon-
den meyakini bahwa kementerian-kementerian 
terkait, terutama ESDM harus mengkaji ulang jejak 

karbon dari produksi biodiesel selama ini untuk 
mengklarifikasi klaim mereka atas kontribusi 
biodiesel sawit pada pengurangan emisi nasional 
(Wawancara 3; Wawancara 8). Dalam 20 tahun 
terakhir, 95% lahan produksi sawit di Indonesia 
berasal dari Sumatera dan Kalimantan, dimana 
eksploitasi terhambat gambut terus meningkat 
(Afriyanti et al., 2016). Secara nasional, sejak 
1995 hingga 2015, ekspansi perkebunan sawit 
mencapai 450.000 hektar per tahun, dan telah 
menyebabkan deforestasi sebesar 117.000 hektar 
per tahun (Austin et al., 2017).
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BBN SAWIT SEBAGAI AKSI 
MEMPERBAIKI KETAHANAN ENERGI 
DAN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN 
DI SEKTOR ENERGI

Dua pembingkaian dalam pengembangan 
kebijakan BBN sawit adalah sebagai usaha 
memperbaiki ketahanan energi nasional dan 
defisit neraca perdagangan sektor. Kedua 
pembingkaian kebijakan tersebut saling 
berhubungan, sehingga pembahasannya tak dapat 
dipisahkan satu sama lain. Dari 16 responden kunci 
yang kami wawancarai, 7 responden meyakini 
bahwa pengembangan BBN sawit di Indonesia 
selama ini memiliki hubungan erat dengan usaha 
untuk memperbaiki ketahanan energi dan defisit 
neraca perdagangan (Wawancara 3; Wawancara 
5; Wawancara 6; Wawancara 10; Wawancara 
11; Wawancara 13; Wawancara 16). Ketahanan 
energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
memperoleh energi secara cukup dan handal 
yang dinilai dari ketersediaan (availability), 
keterjangkauan (affordability), kesiapan teknologi 
(technology development), dampak terhadap 
lingkungan (environmental sustainability), and 
kesiapan regulasi (regulation) (Sovacool & 
Mukherjee, 2011). Namun, berbeda dengan 
negara-negara berkembang lainnya seperti Cina 
dan India yang mulai memahami ketahanan 
energi melalui integrasi ekonomi global (Yergin, 
2006), pembuat kebijakan di Indonesia memaknai 
ketahanan energi sebagai kemampuan untuk 
mencukupi kebutuhan energi sendiri, menjauh 
dari ketergantungan pada negara lain dalam 
perdagangan global (Wawancara 13). Dalam 
pengertian tersebut, pengembangan BBN sawit 
dalam negeri diharapkan dapat mengurangi 
impor BBM fosil yang terus tumbuh sehingga 
meningkatkan ketahanan energi nasional. 
Di sisi yang lain, kondisi sebagai pengimpor 
minyak neto secara langsung menyebabkan 
defisit neraca perdagangan di sektor minyak 
bumi Indonesia. Beberapa responden meyakini 
bahwa penggunaan narasi ketahanan energi 
sesungguhnya untuk mendukung tujuan 
memperbaiki defisit neraca perdagangan di 
sektor energi (Wawancara 3; Wawancara 5).

Pemerintahan Presiden SBY membingkai kebijakan 
BBN sawit sebagai aksi perbaikan keta anan energi 
dan defisit neraca per-dagangan secara eksplisit 

dalam kebijakan-kebijakan yang memuat BBN, 
media massa, dan media pemerintah. Sebagai 
contoh, Perpres No. 5/2006 tentang KEN yang juga 
mengatur tentang BBN, pemerintah dengan jelas 
menyebut tujuan pembangunan sektor energi untuk 
menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri. 
RPJMN 2010-2014, dimana BBN sawit pertama 
kali dimunculkan, menyebutkan bahwa ketahanan 
energi menjadi agenda prioritas pembangunan 
di sektor energi. Dalam empat paket kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden SBY di 
tahun 2013, penggunaan biodiesel sawit menjadi 
salah satu langkah untuk mengurangi impor Solar. 
Tujuannya adalah meningkatkan self sufficiency 
melalui penggunaan sumber energi yang dapat 
diproduksi secara domestik, dan menghemat 
devisa untuk memperkuat nilai tukar Rupiah 
(Beritasatu, 2013). Selain itu, Wakil menteri 
ESDM, Susilo Siswoutomo, memaparkan bahwa 
pemerintah sedang berupaya menurunkan 
impor BBM fosil dan meningkatkan penggunaan 
biodiesel sawit untuk mendukung ketahanan 
energi domestik (ESDM, 2013b). Lebih lanjut, 
dia memperkirakan bahwa Indonesia mampu 
menghemat 100 ribu barel per hari dengan 
penggunaan biodiesel sawit, sehingga terjadi 
penghematan devisa sebesar US$ 12 juta per 
hari (Bisnis, 2013b). Menteri ESDM, Jero Wacik 
menyatakan bahwa pemanfaatan BBN sawit 
harus mencakup seluruh subsektor di sektor 
energi termasuk penerbangan untuk mencapai 
penghematan devisa yang signifikan (Merdeka, 
2013).

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, 
pembingkaian kebijakan BBN sawit sebagai 
aksi  perbaikan ketahanan energi dan defisit 
neraca perdagangan menjadi semakin penting. 
Di awal pemerintahan Presiden Jokowi di 
tahun 2015, lebih dari setengah konsumsi BBM 
domestik berasal dari impor. Ditambah lagi, 
gagalnya pemenuhan target BBN sawit di era 
Presiden SBY membuat konsumsi BBM fosil masih 
sepenuhnya bergantung pada impor. Meski 
demikian, awal pemerintahan Presiden Jokowi 
tertolong dengan jatuhnya harga minyak dunia 
yang membuat defisit neraca perdagangan dapat 
lebih terkendali. Namun, sayangnya harga minyak 
dunia kembali merangkak naik sejak awal 2016 
dan menguatkan kembali agenda pemerintah 
untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan 
sektor energi, sekaligus juga ketahanan 
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energi. Pembingkaian ketahanan energi di era 
pemerintahan Presiden Jokowi menjadi semakin 
penting seiring dengan semakin kuatnya tekanan 
global terhadap pemenuhan aspek keberlanjutan 
dari komoditas sawit (Wawancara 14). Pengalihan 
sebagian komoditas sawit ke pasar domestik 
melalui biofuel menunjukkan kepada konsumen 
global bahwa Indonesia mampu melangsungkan 
ekonomi sawit tanpa mereka, sekaligus juga 
meningkatkan ketahanan energi nasional 
(Wawancara 10).

Pemerintahan Presiden Jokowi membingkai 
kebijakan BBN sawit sebagai aksi perbaikan ke-
tahanan energi dan defisit neraca perdagangan 
secara eksplisit dalam kebijakan - kebijakan 
yang memuat BBN, media massa, dan media 
pemerintah. Dalam Perpres No. 22/2017 tentang 
RUEN, pemerintah memasukkan BBN sawit 
sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan 
kemandirian dan ketahanan energi nasional. 
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah 
menempatkan pemenuhan target biodiesel 
sawit untuk mencapai kedaulatan energi dalam 
negeri. Sementara itu, dalam RPJMN 2020-
2024, pemenuhan target biodiesel dalam 
negeri dianggap sebagai salah satu usaha untuk 
meningkatkan ketahanan energi dari dinamika 
politik global. Selain itu, di awal pemerintahannya, 
Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan 
ekonomi yang salah satunya adalah meningkatkan 
penggunaan biodiesel sawit dalam negeri untuk 
mengurangi impor BBM fosil yang semakin 
meningkat (CNN, 2015). Dalam peresmian pabrik 
biodiesel di Kalimantan Selatan di bulan Oktober 
2021, Menteri BUMN, Erick Tohir menyampaikan 
bahwa mendorong biodiesel sawit adalah fondasi 
penting untuk mewujudkan ketahanan energi 
(Investor, 2021). Lainnya, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto 
menegaskan bahwa implementasi B30 akan 
menghemat devisa impor BBM fosil hingga US$ 8 
miliar (Kompas, 2019)

Meski pemerintahan di bawah Presiden SBY 
dan Presiden Jokowi sama-sama membingkai 
BBN sawit sebagai usaha memperbaiki keta 
anan energi dan defisit neraca perdagangan 
sek-tor energi, pembingkaian tersebut masih 
diperdebatkan. Dalam hal ketahanan energi, 
proses produksi sawit yang tidak berkelanjutan 
merefleksikan kerentanan BBN sawit untuk 
berhenti produksi akibat kerusakan lingkungan 

melebihi daya dukungnya (Wawancara 8). 
Kerusakan lingkungan akan semakin buruk 
mengingat jumlah lahan yang dibutuhkan akan 
semakin besar untuk target implementasi 
biodiesel yang semakin progresif (Halimatussadiah 
et al., 2021). Terkait neraca perdagangan,  usaha 
pengendalian neraca perdagangan sektor energi 
melalui percepatan implementasi biodiesel 
nyatanya berdampak pada neraca perdagangan 
sektor perkebunan sawit. Sebuah studi oleh 
Halimatussadiah et al. (2021) menemukan 
bahwa sementara penggunaan biodiesel dalam 
negeri mampu mengurangi impor BBM fosil, 
potensi kerugian ekspor CPO meningkat melebihi 
penghematan devisa impor BBM fosil.
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BBN SAWIT SEBAGAI AKSI 
MENINGKATKAN HARGA MINYAK 
SAWIT DUNIA DAN KESEJAHTERAAN 
PETANI

Dua pembingkaian dalam pengembangan ke-
bijakan BBN sawit di pemerintahan Presiden 
Jokowi adalah sebagai usaha meningkatkan 
harga minyak sawit dunia dan kesejahteraan 
petani. Kedua pembingkaian tersebut saling 
berhubungan, sehingga pembahasannya tak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Dari 16 respon-
den kunci yang kami wawancarai, 15 responden 
meyakini bahwa pengembangan BBN sawit di 
Indonesia selama ini memiliki hubungan erat 
dengan usaha untuk menstabilkan harga minyak 
sawit dan meningkatkan kesejahteraan petani 
(Wawancara 1; Wawancara 2; Wawancara 4; 
Wawancara 5; Wawancara 6; Wawancara 7; 
Wawancara 8; Wawancara 9; Wawancara 10; 
Wawancara 11; Wawancara 12; Wawancara 13; 
Wawancara 14; Wawancara 15; Wawancara 16). 
Penggunaan BBN sawit dalam negeri menyerap 
kelebihan produksi minyak sawit, sehingga har-
ga minyak sawit dapat lebih stabil (Wawancara 
1; Wawancara 2;Wawancara 5; Wawancara 6; 
Wawancara 15; Wawancara 16). Dengan harga 
minyak sawit yang lebih baik, petani sawit juga 
dapat memperoleh harga beli TBS yang lebih 
baik (Wawancara 8; Wawancara 11). Penggu-
naan pembingkaian ini didorong oleh konteks 
dan agenda menyelamatkan harga minyak sawit 
yang jatuh di periode awal pemerintahan Presi-
den Jokowi. Namun, pembingkaian terkait har-
ga minyak sawit dan kesejahteraan petani tidak 
digunakan di pemerintahan Presiden SBY. Di 
masa pemerintahan Presiden SBY, harga minyak 
bumi dunia mencapai harga tertinggi dan men-
dongkrak kebutuhan akan minyak sawit untuk 
substitusinya di sektor energi. Selanjutnya, di 
pemerintahan Presiden Jokowi, pembingkaian 
terkait kesejahteraan petani kemudian berkem-
bang lebih jauh. Tuntutan terhadap naiknya kes-
ejahteraan petani tidak lagi hanya dilihat dari 
naiknya harga beli TBS di petani, tapi juga keter-
libatan langsung petani dalam rantai pasok pro-
duksi BBN sawit (Wawancara 4).

Pemerintahan Presiden Jokowi tidak secara 
eksplisit mencantumkan pembingkaian ter-
kait harga minyak sawit dan kesejahteraan 
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petani dalam dokumen-dokumen kebijakan 
yang memuat BBN sawit. Hanya pada RPJMN 
2020-2024 saja, pemerintah menerangkan bah-
wa BBN sawit yang menjadi salah satu proyek 
strategis nasional ditujukan untuk memberi nilai 
tambah hasil produksi petani sawit. Nilai tam-
bah produksi petani tentu dapat dihubungkan 
dengan narasi kesejahteraan petani. Namun, 
dokumen kebijakan tersebut tidak menjelaskan 
sama sekali tujuan ekonomi makro dari kebija-
kan tersebut, yaitu dampak akselerasi BBN sawit 
terhadap harga minyak sawit global.

Meski begitu, pemerintahan Presiden Jokowi 
menggunakan pembingkaian BBN sawit se-
bagai usaha menaikkan harga minyak sawit dan 
kesejahteraan petani secara eksplisit dalam 
kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilaporkan 
oleh media. Terkait pembingkaian harga minyak 
sawit, dalam sebuah FGD yang dilaksanakan 
oleh Investor Daily pada Desember 2018, para 
panelis, termasuk peneliti BPPT, Agus Kismanto, 
dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian 
Pertanian, Dedi Junaedi, sepakat bahwa hiliri-
sasi sawit dalam negeri melalui biodiesel harus 
terus dilakukan untuk menjaga harga minyak 
sawit dunia (Beritasatu, 2018). Di tahun 2018, 
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM 
Rida Mulyana menjelaskan bahwa pemerintah 
menaikkan target konsumsi Fatty Acid Methyl 
Ester (FAME) sebagai campuran Solar untuk B20 
dari 3,92 juta kiloliter (KL) menjadi 6,20 juta KL 
di tahun 2019 untuk mengerek harga minyak 
sawit global yang tengah merosot (CNN, 2018). 
Dalam sebuah Seminar Nasional Sawit Indone-
sia pada Agustus 2018, Direktur Utama BPDPKS 
Dono Boestami menjelaskan bahwa program 
B20 akan  menyerap kelebihan pasokan min-
yak sawit sehingga akan menaikkan harga min-
yak sawit (Kompas, 2018). Pada Oktober 2021 
Presiden Joko Widodo saat meresmikan pabrik 
biodiesel di Kalimantan menyatakan, “Indonesia 
harus bisa mengendalikan harga [minyak sawit] 
di pasar global. Kalau ekspor harganya [minyak 
sawit] naik silahkan di ekspor. Kalau tidak, kita 
pakai sendiri, kita memiliki alternatif dan opsi itu 
[melalui biodiesel]” (CNBC, 2021). Terkait narasi 
kesejahteraan petani, dalam sambutan pembu-
kaan Konferensi Sawit dan Lingkungan (ICOPE) 
ke-5 pada Maret 2016, Menteri Koordinator Per-

ekonomian Darmin Nasution menjelaskan bah-
wa kebijakan Biodiesel tidak hanya menciptakan 
permintaan tambahan untuk minyak sawit, teta-
pi juga melindungi petani kecil dari penurunan 
harga TBS (Kemenkoperekonomian, 2016). Da-
lam exclusive Interview bertajuk Biodiesel Pasca-
pandemi Covid-19, Lanjut atau Berhenti? pada 
Agustus 2020, Menteri Perekonomian Airlangga 
Hartarto menegaskan bahwa program manda-
tori biodiesel sawit 40% atau B40 akan terus 
dilanjutkan demi meningkatkan kesejahteraan 
17 juta petani yang menggantungkan hidup 
pada sektor tersebut (CNBC, 2020).

Meski pemerintahan Presiden Jokowi mem-
bingkai kebijakan BBN sawit sebagai usaha 
menjaga harga minyak sawit dan meningkat-
kan kesejahteraan petani, pembingkaian terse-
but masih diperdebatkan. Selain pemerintah, 
pembingkaian ini juga banyak didukung oleh pe-
rusahaan. Presiden Direktur Surya Dumai Grup 
(SDG), Martias mengatakan bahwa kebijakan 
mandatori biodiesel sebesar 15% atau B15 akan 
membuat pasokan minyak sawit di pasar interna-
sional berkurang sehingga mendongkrak harga 
minyak sawit (Kontan, 2015). Managing Director 
PT Sinar Mas Group, Gandhi Sulistyanto menga-
takan implementasi biodiesel harus segera agar 
harga minyak sawit naik dan berdampak positif 
untuk petani (Kontan, 2015). Walau demikian, 
responden dari NGO mengamati bahwa selama 
ini tidak ada perubahan yang signifikan terkait 
kesejahteraan petani swadaya dengan adanya 
biodiesel (Wawancara 4). Sampai saat ini, tidak 
ada satupun kelembagaan tani yang menyuplai 
bahan baku untuk perusahaan yang mempro-
duksi biodiesel secara langsung (SPKS, 2020). 
Merespon kritik yang ada, pemerintah berupaya 
mempertahankan pembingkaian ini dengan me-
masukkan rencana pengembangan green fuel 
dalam RPJMN 2020-2024, dimana pasokan saw-
itnya berasal dari petani.
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DISKUSI

Periode pemerintahan Presiden SBY dan 
Presiden Jokowi merepresentasikan titik kritis 
yang ideal bagi pengembangan kebijakan 
BBN sawit, dimana dasar-dasar perubahan 
diletakkan dan diteruskan hingga hari ini. Di 
pemerintahan Presiden SBY, penyediaan subsidi 
BBN sawit secara cukup masih belum bisa dilakukan. 
Namun, pemerintahan ini sudah membuka jalan 
bagi masuknya produsen BBN ke sektor hilir 
BBM dengan ditetapkannya target campuran 
BBN. Sementara itu, di pemerintahan Presiden 
Jokowi, inovasi kebijakan melalui pengadaan dana 
pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS 
adalah kunci suksesnya akselerasi kebijakan BBN 
sawit. Tersedianya dana di luar APBN untuk subsidi 
biodiesel memungkinkan produksi dan penjualan 
biodiesel dalam negeri. Dana subsidi yang berasal 
dari pelaku usaha perkebunan sawit ini sejalan 
dengan agenda pemerintah untuk mengurangi 
alokasi subsidi BBM fosil dalam APBN yang terus 
meningkat. 

Pemerintahan Presiden SBY telah meletakkan 
dasar kebijakan pengembangan BBN dalam 
negeri, namun krisis dalam titik kritis belum 

Table 4.Matriks analisa proses kebijakan BBN di dua pemerintahan presiden berbeda.

Periode 
pemerintahan Perubahan institusional Krisis yang men-

dorong perubahan Pembingkaian kebijakan

Presiden SBY

● Penetapan target 
campuran biodiesel 
sawit mendasari 
masuknya produsen 
biodiesel ke dalam 
sektor hilir BBM

● Indonesia sebagai 
pengimpor minyak 
netto

● Kontroversi sawit 
global

● BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim

● BBN sawit sebagai aksi 
memperbaiki ketahanan 
energi dan defisit neraca 
perdagangan sektor energi

Presiden Jo-
kowi

● Perubahan struktur 
aktor dan relasi kuasa di 
sektor hilir BBM

● Penyediaan subsidi di 
sektor hilir BBM dari 
luar APBN khusus untuk 
biodiesel sawit

● Indonesia sebagai 
pengimpor minyak 
netto

● Kontroversi sawit 
global

● Kelebihan pasokan 
minyak sawit

● BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim

● BBN sawit sebagai aksi 
memperbaiki ketahanan 
energi dan defisit neraca 
perdagangan sektor energi

● BBN sawit sebagai aksi 
meningkatkan harga 
minyak sawit dan 
kesejahteraan petani

mampu mendorong koalisi aktor dominan 
secara efektif menuju perubahan institusional. 
Pentingnya koalisi aktor dijelaskan dalam teori 
negara kritis yang menekankan bahwa negara 
adalah interaksi sosial yang kompleks dan 
dinamis yang tidak harus selalu merefleksikan 
kepentingan publik (Jessop, 1990). Di masa 
pemerintahan Presiden SBY, perubahan posisi 
Indonesia dari eksportir minyak netto menjadi 
importir minyak netto menjadi krisis utama yang 
mendorong inisiasi penggunaan BBN di dalam 
negeri. Di masa tersebut juga, kontroversi sawit 
mulai muncul. Meski demikian, dua krisis ini 
belum mampu mendorong koalisi aktor yang 
memungkinkan akselerasi pengembangan BBN 
dalam negeri. Pertama, meski Indonesia telah 
menjadi importir minyak netto, struktur aktor 
dan relasi kuasa sektor hilir BBM di pemerintahan 
Presiden SBY masih menyebabkan transisi ke 
BBN tidak memungkinkan. Kedua, kontroversi 
sawit global masih belum menunjukkan dampak 
negatif yang signifikan pada perdagangan 
sawit Indonesia. Pebisnis perkebunan sawit 
masih menikmati harga minyak sawit yang 
tinggi dan permintaan ekspor biodiesel yang 
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terus meningkat terutama dari negara-negara 
Uni Eropa. Kondisi ini menyebabkan aktor-
aktor dalam industri perkebunan sawit belum 
sepenuhnya bergerak. Ketiga, pemerintah masih 
di tahap pengenalan terhadap BBN, sehingga 
jaringan aktor berkepentingan masih belum kuat 
dan terbentuk. Sebagai contoh, sebelum fokus 
pada sawit, pemerintah awalnya mengarahkan 
inisiatif pengadaan BBN di tahun 2006 pada 
biodiesel berbasis jarak pagar (Kapriadi, 2019). Di 
pemerintahan Presiden Jokowi, krisis dalam titik 
kritis semakin bertambah dan mendesak untuk 
perubahan institusional. Di masa pemerintahan 
Presiden Jokowi, posisi Indonesia sebagai 
pengimpor minyak netto masih membayangi, 
dimana pendapatan negara dari sektor minyak 
bumi terus menurun dan kebutuhan akan subsidi 
BBM fosil semakin meningkat dengan naiknya 
konsumsi BBM fosil tiap tahun. Dampak negatif dari 
kontroversi sawit global menjadi semakin nyata. 
Beberapa negara mulai mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang berpotensi menurunkan ekspor 
produk sawit ke negaranya. Di sisi lain, produksi 
sawit dalam negeri terus meningkat dengan 
ekspansi lahan perkebunan sawit yang terus 
dilangsungkan oleh perusahaan maupun petani. 
Sementara tangki-tangki timbun di pelabuhan 
sudah penuh (Sawitplus, 2018).

Pada akhirnya, kolaborasi ketiga krisis selama 
titik kritis di masa pemerintahan Presiden 
Jokowi mampu menggerakkan koalisi aktor 
dominan secara efektif untuk menjalankan 
kebijakan BBN sawit, terutama biodiesel. 
Pertama, posisi Indonesia sebagai importir 
minyak netto semakin mendesak. Selisih produksi 
dan konsumsi minyak bumi semakin membesar. 
Pemerintah harus mengambil tindakan segera 
untuk memperbaiki ketidakefisienan di sektor 
hilir BBM selama ini. Pemerintah mereformasi 
sektor hilir BBM, salah satunya adalah dengan 
pembubaran PETRAL dan pengembangan BBN 
sawit. Langkah-langkah reformasi sektor hilir 
BBM ini mencerminkan perubahan struktur 
aktor dan relasi kuasa di sektor tersebut. Kedua, 
kontroversi sawit global mendorong pemerintah 
dan aktor-aktor dalam industri sawit untuk 
bersatu dalam mempertahankan sumber 
komoditas sawit melalui perbaikan pemenuhan 
aspek keberlanjutan, diplomasi, dan penciptaan 
pasar baru. Ketiga, kelebihan pasokan minyak 
sawit juga mendorong pemerintah dan aktor-
aktor dalam industri sawit untuk mengurangi 

produksi dan menciptakan pasar baru. Secara 
umum, penyediaan biodiesel sejalan dengan 
agenda pemerintah dalam menciptakan pasar 
baru bagi sawit dan mengurangi impor BBM fosil 
guna menyelamatkan ekonomi nasional.

Pembingkaian kebijakan BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim dan aksi memperbaiki 
ketahanan energi dan defisit neraca perdagangan 
belum secara efektif mampu menormalisasi 
kepentingan aktor dominan. Sebagaimana dalam 
teori hegemoni, normalisasi kepentingan aktor 
dominan membutuhkan kehadiran kelompok 
aktor dengan posisi lebih rendah yang diterima 
oleh masyarakat luas (Pichler, 2015), pembingkaian 
kebijakan tersebut belum mengakomodasi 
kepentingan aktor dengan posisi lebih rendah dari 
aktor dominan yaitu pemerintah dan pebisnis sawit 
besar. Pembingkaian BBN sawit sebagai aksi mitigasi 
perubahan iklim memunculkan perdebatan yang 
panjang sedari awal. Ditambah lagi, pembingkaian 
ini bertolak belakang dengan krisis terkait kontroversi 
sawit global yang mempertanyakan praktik 
ketidakberlanjutan dari perkebunan sawit. Sementara 
itu, pembingkaian kebijakan BBN sawit sebagai aksi 
memperbaiki ketahanan energi dan defisit neraca 
perdagangan sebagian besar hanya mengakomodasi 
kepentingan aktor-aktor pemerintah sebagai lembaga 
eksekutif negara dan juga DPR sebagai lembaga 
legislatif yang mengesahkan dan mengawasi APBN.

Pembingkaian kebijakan BBN sawit sebagai 
aksi meningkatkan harga minyak sawit 
dan kesejahteraan petani menyediakan 
basis yang paling efektif dalam menormali-
sasikan kepentingan aktor dominan. Melalui 
pembingkaian ini, petani sawit dan LSM 
pendukungnya dihadirkan dalam diskursus 
pengembangan BBN sawit. Kedua kelompok 
aktor ini secara efektif adalah aktor-aktor 
dengan posisi lebih rendah dari aktor dominan. 
Bagi petani sawit dan LSM pendukungnya, 
meningkatkan kesejahteraan petani sudah 
menjadi hal yang mereka perjuangkan sejak 
lama. Petani berada di posisi akhir rantai 
pasok dan tidak punya posisi tawar terkait 
harga TBS yang mereka jual (Ewing & Msangi, 
2009). Pembingkaian ini harus dipakai ber-
dampingan, karena jika hanya sebagai aksi 
meningkatkan harga minyak sawit maka 
tampak jelas bahwa pembingkaian ini hanya 
untuk kepentingan aktor dominan. Pada 
akhirnya, pemakaian pembingkaian sebagai 
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aksi meningkatkan harga minyak sawit dan 
kesejahteraan petani menyediakan ruang 
bagi aktor dominan untuk menormalisasikan 
kepentingannya. Normalisasi tersebut mem-
ungkinkan tersedianya subsidi dari dana 
pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh 
BPDPKS di bawah pemerintahan Presiden 
Jokowi. Dalam perjalanannya, petani meng-
kritisi pembingkaian ini karena mereka merasa 
tidak merasakan manfaat yang dijanjikan. 
Menanggapi situasi tersebut, pemerin-
tah menyiapkan kebijakan baru untuk 
memasukkan petani secara langsung dalam 
rantai pasok green fuel dalam RPJMN 2020-
2024. Hal ini mengindikasikan pentingnya 
mempertahankan pembingkaiannya ini bagi 
pemerintah.
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KESIMPULAN REKOMENDASI

Krisis-krisis yang terjadi dalam titik kritis di 
sepanjang periode pemerintahan Presiden SBY 
dan Jokowi telah secara konsisten mendorong 
perubahan institusional di sektor hilir BBM 
Indonesia untuk mendukung penggunaan BBN 
sawit. Proses kebijakan pengembangan BBN 
sawit Indonesia melibatkan tiga krisis utama, 
yaitu: posisi Indonesia sebagai importir minyak 
netto; kontroversi sawit global; dan kelebihan 
pasokan minyak sawit. Ketiga krisis utama ini 
telah secara efektif mendorong koalisi aktor 
untuk mengembangkan BBN sawit dalam negeri. 
Koalisi aktor ini sejalan dengan teori negara 
kritis yang menekankan bahwa negara adalah 
interaksi sosial yang kompleks dan dinamis yang 
tidak harus selalu merefleksikan kepentingan 
publik (Jessop, 1990). Perubahan institusional 
yang terjadi di sepanjang titik kritis melingkupi: 
Masuknya produsen biodiesel sawit yang 
berafiliasi dengan perusahaan perkebunan sawit 
besar ke sektor hilir BBM melalui penetapan 
target campuran BBN; perubahan struktur 
aktor dan relasi kuasa di sektor hilir BBM; dan 
penyediaan subsidi di sektor hilir BBM khusus 
untuk biodiesel di luar APBN.

Selain itu, pembingkaian kebijakan memiliki 
peran penting dalam menormalisasi kepen-
tingan aktor dominan dalam pengembangan 
BBN sawit di Indonesia. Pembingkaian 
kebijakan BBN di Indonesia di sepanjang peri-
ode pemerintahan Presiden SBY dan Presiden 
Jokowi meliputi: BBN sawit sebagai aksi 
mitigasi perubahan iklim; BBN sawit sebagai 
aksi memperbaiki ketahanan energi dan defisit 
neraca perdagangan sektor energi; dan BBN sawit 
sebagai aksi meningkatkan harga minyak sawit 
dunia dan kesejahteraan petani. Sejalan dengan 
teori hegemoni bahwa normalisasi kepentingan 
aktor dominan bisa dilakukan melalui konsensus 
(Gramsci, 2007) dan melibatkan aktor dengan 
posisi lebih rendah yang diterima publik (Pichler, 
2015), pembingkaian kebijakan BBN sawit 
sebagai aksi meningkatkan harga minyak sawit 
dan kesejahteraan petani menyediakan basis 
paling efektif dalam menormalisasi kepentingan 
aktor dominan, yaitu pemerintah dan pebisnis 
sawit besar. 

Pertama, pemerintah harus segera menyiapkan 
peta jalan (roadmap) pengem-bangan industri 
hilir sawit. Hal ini karena pengembangan BBN 
sawit di Indonesia sangat rentan atas perubahan 
komitmen para aktor pendukungnya, terutama 
pemerintah. Kerentanan ini disebabkan oleh 
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, 
seperti harga komoditas sawit global dan 
pergantian pemerintahan. Dalam sejarah kebi-
jakan publik di Indonesia, pergantian rezim 
pemerintahan sangat mempengaruhi peru-
bahan kebijakan. Pada 2024, Indonesia akan 
mengadakan pemilu presiden, dimana Presiden 
Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri. Oleh 
karena itu, peta jalan ini akan memberikan 
acuan yang jelas bagi pemerintahan berikutnya 
dalam membangun industri hilir sawit, termasuk 
pengembangan BBN di Indonesia kedepannya. 
Selain itu, tanpa adanya peta jalan yang jelas, 
perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi 
beresiko mengabaikan kepentingan publik. 

Kedua, pengembangan BBN sawit harus terus 
dibarengi dengan perbaikan pemenuhan aspek 
keberlanjutan di industri hulunya, yaitu per-
kebunan sawit. Tanpa adanya usaha untuk 
memperbaiki pemenuhan aspek keberlanjutan 
sawit, pengembangan BBN sebagai aksi men-
ciptakan pasar baru bagi komoditas sawit akan 
kembali memberi tekanan pada lahan. Situasi 
yang tak diharapkan ini akan meningkatkan 
berbagai masalah lingkungan dan sosial. 

Ketiga, berbagai aktor harus terus mengawasi dan 
mengadvokasi realisasi peningkatan kesejahteraan 
petani dengan adanya kebijakan pengembangan 
BBN dalam negeri. Pembingkaian kebijakan yang 
menghubungkan pengembangan BBN sawit dalam 
negeri dengan kesejahteraan petani terus menuai 
kritik. Penggunaan pembingkaian kebijakan yang 
mengaitkan antara BBN dan kesejahteraan petani 
harus diwujudkan, jika pemerintah ingin terus 
mendapatkan dukungan dalam pengembangan 
BBN sawit dalam negeri.
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LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA SEMISTRUKTUR

Pedoman Wawancara
Studi ekonomi politik pengembangan kebijakan biofuel di Indonesia

Peneliti: Wiko Saputra, Muhammad Ichsan, Anita Permatasari, Tazkiyah Syakira

Nama Responden :
Asal Institusi  :
Posisi di Organisasi :

Pendahuluan

Perkenalkan kami Wiko, Ichsan, dan Anita, kami adalah peneliti independen yang ditunjuk oleh Yayasan 
KEHATI untuk melakukan penelitian terkait ekonomi politik pengembangan biofuel di Indonesia. Bersa-
ma kami juga turut hadir Tazkiyah, yang merupakan knowledge management officer di Yayasan KEHATI. 
Secara garis besar, kami ingin memahami bagaimana dinamika kebijakan pengembangan biofuel sejauh 
ini dilihat dari perspektif analisis ekonomi politik. Lebih spesifiknya kami ingin mengetahui perspektif 
stakeholder terkait kebijakan ini, terutama dampaknya dan bagaimana pelibatan petani sawit rakyat 
terlibat dalam pembangunan ini. Wawancara yang akan berlangsung antara 30-45 menit ini bertujuan 
untuk mengumpulkan informasi bagi penelitian kami.

Kami ingin menekankan, bahwa:
● Partisipasi Bpk/Ibu dalam wawancara ini adalah sukarela/tanpa paksaan;
● Semua informasi yang Bpk/Ibu sampaikan akan kami tulis secara anonim, sehingga kami tidak akan 

mengaitkan informasi yang diberikan dengan nama Bpk/Ibu atau dengan nama institusi asal Bpk/Ibu;
● Bpk/Ibu bisa memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang kami ajukan jika Bpk/Ibu merasa per-

tanyaan tersebut tidak relevan;
● Bpk/Ibu bisa menambah, meralat/menghapus pernyataan Bpk/Ibu dengan mengemail kepada kami 

sebelum tanggal 30 September 2021;
● Kami akan mencatat percakapan dalam wawancara ini. Selain itu, kami juga akan merekam percaka-

pan dalam wawancara ini setelah mendapatkan konsen dari Bpk/Ibu.

Untuk itu, apakah Bpk/Ibu bersedia agar wawancara ini dilanjutkan?
Juga, apakah Bpk/Ibu bersedia percakapan dalam wawancara ini direkam?

Jawab:

Pertanyaan

Pembukaan:
1. Bagaimana organisasi Bpk/Ibu mengamati perkembangan implementasi kebijakan biofuel sejak 

2006 sampai sekarang? (biarkan berkembang sesuai pemahaman responden)
Jawab:
a. Adakah perbedaan perkembangan kebijakan biofuel di bawah pemerintahan Presiden SBY (se-

jak 2006) dan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi (sejak 2014)?
Jawab:
b. Apa yang mendorong munculnya kebijakan tersebut di dua periode pemerintahan tersebut? 

(e.g., energy security, menstabilkan harga CPO, climate change, dll.)
Jawab:

2. Sejauh mana Bpk/Ibu atau institusi Bpk/Ibu terlibat dalam pengembangan kebijakan biofuel selama 
ini?

 Jawab:
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3. Apa dampak positif dari kebijakan pengembangan biofuel dalam negeri? (biarkan berkembang ses-
uai pemahaman responden)

 Jawab:

4. Apa dampak negatif yang berkembang/muncul selama implementasi kebijakan biofuel di Indone-
sia? Apa saran Bpk/Ibu untuk memitigasi dampak negatif tersebut? (Gali kesenjangan dari kebijakan 
tersebut, biarkan berkembang sesuai pemahaman responden)

 Jawab:

Kebijakan Biodiesel dan Petani Sawit:

5. Apa komentar anda terkait biofuel yang menjadi proyek strategis nasional dalam RPJMN 2020-
2024? (biarkan berkembang sesuai pemahaman responden)

 Jawab:

6. Disebutkan dalam RPJMN bahwa pemenuhan biofuel dalam negeri akan ditopang oleh perkebunan 
sawit rakyat, apa yang melatarbelakangi kebijakan ini? (Gali siapa saja aktor yang terlibat, tingkat 
kewenangannya, dan kepentingannya, biarkan berkembang sesuai pemahaman responden)

 Jawab:

7. Apa tantangan utama dari implementasi pemenuhan biofuel dalam negeri dari perkebunan sawit 
rakyat? (Gali tantangan dari aspek kapasitas, pengetahuan, kebijakan, pendanaan, institusi, dll. Biar-
kan berkembang sesuai pemahaman responden)

 Jawab:

8. Apa saran Bpk/Ibu agar kebijakan pemenuhan biofuel dalam negeri dari perkebunan sawit rakyat 
bisa terpenuhi? (Menjawab usaha mitigasi dari tantangan yang disampaikan dari jawaban per-
tanyaan no 9. Biarkan berkembang sesuai pemahaman responden)

 Jawab:
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