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Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan ungkapan niat Pemerintah Indonesia untuk mendorong 

pengembangan bahan bakar nabati (BBN).  Kebijakan ini jika diimplementasikan dengan cermat dan 

konsisten maka akan sangat membantu Indonesia dalam mengurangi ketergantungan sumber energi 

(terutama untuk sektor transportasi) pada bahan bakar minyak (BBM), mengurangi emisi gas rumah 

kaca (sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap masalah perubahan iklim yang menjadi isu 

global saat ini), dan membuka peluang bagi petani untuk membudidayakan tanaman pada lahan-

lahan sub-optimal, terutama lahan kering. 

Kontribusi BBN pada saat ini belum signifikan (< 0,6 %) terhadap total konsumsi energi dunia.  

Khusus untuk sektor transportasi, kontribusinya ditaksir baru sekitar 1-2%.  Berdasarkan prakiraan 

International Energy Agency, kontribusi BBN (bioethanol+biodiesel) akan mencapai sekitar 2,3% 

pada tahun 2015 dan mencapai sekitar 3,2% pada tahun 2030 (Rossi dan Lambrou, 2009).  Indonesia 

sendiri berdasarkan KEN mentargetkan >5% kontribusi BBN dalam bauran energi nasional pada 

tahun 2025.  Melihat kemajuan yang dicapai pada saat ini, maka target 5% tersebut kelihatannya 

akan sulit untuk tercapai. 

Saat harga BBM meroket pada awal tahun 2008 yang lalu, semangat memacu pengembangan BBN 

dalam negeri juga menggelora.  Akademisi ramai-ramai melakukan seminar tentang BBN dan 

beberapa mulai melakukan riset ke arah ini.  Pemerintah menerbitkan KEN yang pro-pengembangan 

BBN.  Politisi sebagaimana biasa, ikut arus kebijakan yang populis.  Akan tetapi, semangat ini 

kemudian mereda saat harga BBM menjadi relatif normal kembali. 

 

Kemanfaatan Pengembangan BBN 

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi pertanian yang besar, maka 

pengembangan BBN selain relevan juga dapat memberikan berbagai kemanfaatan, baik secara 

nasional maupun pada tingkat rumah tangga petani atau masyarakat perdesaan, dengan asumsi 

bahwa skenario pengembangan BBN Indonesia akan secara langsung melibatkan petani kecil sebagai 

aktor utamanya dan upaya pemenuhan kebutuhan energi di perdesaan sebagai salah satu 

sasarannya. 
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Kemanfaatan pada tingkat rumah tangga di perdesaan antara lain adalah membuka kesempatan 

kerja dan meningkatkan pendapatan bagi petani dan masyarakat perdesaan lainnya, serta membuka 

akses dan ketersediaan energi untuk mendukung pembangunan perdesaan.  Sedangkan 

kemanfaatan pada tingkat nasional adalah mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan 

mewujudkan status ketahanan energi nasional.  Pada tingkat global, diharapkan dapat mengurangi 

emisi gas rumah kaca (sehingga memperkecil dampak terhadap perubahan iklim) dan mengurangi 

eksploitasi bahan bakar fosil. 

Karena simpul jaringan distribusi BBM selalu di perkotaan, maka harga aktual BBM di perdesaan 

selalu lebih mahal akibat tambahan ongkos angkut untuk wilayah yang tak terjangkau jaringan SPBU.  

Oleh sebab itu, skenario pengembangan BBN di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya 

akan lebih efektif jika difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan diarahkan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi lokal.  Dalam skenario ini, maka format yang pas 

adalah pengembangan unit produksi BBN skala kecil dengan memanfaatkan bahan baku yang 

tersedia secara lokal, yakni dapat dibudidayakan dan sesuai dengan kondisi agroekologi setempat.   

Kemampuan nasional dalam membangun pabrik BBN skala kecil telah terbukti.  Model pabrik BBN 

skala kecil ini telah dibangun di beberapa lokasi di Indonesia.  Tentunya masih selalu perlu 

ditingkatkan kehadalan teknis dan efisiensi proses produksinya sehingga rendemennya dapat 

ditingkatkan dan ongkos produksinya dapat ditekan lebih rendah.  Peran para akademisi dan peneliti 

sangat diharapkan dalam penyempurnaan teknologi ini. 

Kesempatan Kerja.  Skenario pengembangan unit produksi BBN skala kecil di perdesaan akan 

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.  Sebagai contoh, pengembangan industri 

BBN di Cina dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan mampu menyerap sekitar 9,26 juta 

tenaga kerja (Bhojvaid, 2006). 

Kapasitas serapan tenaga kerja dalam produksi BBN sangat tergantung pada pilihan jenis bahan baku 

yang digunakan dan proses produksinya.  Untuk memaksimalkan kapasitas serapan tenaga kerja, 

maka jenis tanaman yang dipilih haruslah berupa tanaman energi yang mampu secara agronomis 

dibudidayakan dan secara ekonomis diusahakan oleh masyarakat lokal.  Kemudahan dalam produksi 

bahan baku ditentukan oleh kesesuaian tanaman yang dipilih dengan agroekologi lokasinya dan 

sosiokultural masyarakatnya. 

Budidaya tanaman energi yang bersifat labor-intensive akan berpeluang menyerap tenaga kerja yang 

lebih banyak.  Unit produksi BBN skala kecil yang bersifat labor-friendly juga akan menambah 

peluang kerja bagi masyarakat perdesaan.  Teknologi produksi yang dipilih tidaklah harus berupa 

teknologi yang paling canggih, tetapi lebih baik (setidaknya untuk saat ini) adalah teknologi yang 

mampu (affordable) dikelola oleh tenaga teknis dan manajerial dalam negeri atau jika mungkin oleh 

masyarakat setempat.  Jika produksi BBN tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal, 

maka akan pula dibutuhkan tenaga kerja untuk distribusi dan pemasarannya.   

Sistem produksi BBN dengan orientasi lokal ini akan sejalan dengan kebijakan ‘Desa Mandiri Energi’ 

yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya.  Sekaligus juga akan menjadi ‘building blocks’ yang 

solid untuk membangun ketahanan energi nasional.  Membangun secara sistematis melalui unit-unit 
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kecil yang kokoh akan jauh lebih baik dibandingkan dengan membangun sekaligus mega struktur 

yang rapuh.  Misalnya, rapuh karena ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan tenaga ahli 

asing, biaya yang tergantung pada hutang luar negeri, dan rendahnya kemampuan pengelolaan oleh 

tenaga domestik. 

Skenario pengembangan produksi BBN Indonesia tidak bersifat anti modernisasi (yang disadari betul 

tidak dapat dihindari di kemudian hari), tetapi proses tersebut perlu dilakukan secara bertahap 

(gradual).  Ketersediaan energi di perdesaan diharapkan di kemudian hari akan mampu mendorong 

berkembangnya berbagai sektor usaha lain yang juga akan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat 

menjadi penyangga (buffer) jika pengurangan kapasitas serapan tenaga kerja dalam proses produksi 

BBN akibat modernisasi teknologi yang diimplementasikan. 

Ketersediaan dan Akses Energi.  Pada tahun 2005, UN Millenium Project menaksir sekitar 1,6 milyar 

penduduk dunia tidak memiliki akses untuk listrik dan sekitar 2,5 milyar penduduk masih tergantung 

pada kayu bakar atau energi biomassa lainnya untuk memasak makanan.  Persoalan ini juga 

merupakan isu aktual di Indonesia.  Banyak wilayah daratan yang masih belum terjangkau jaringan 

listrik, apalagi pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.  Keterisolasian dan 

ongkos angkut untuk BBM yang mahal membuat banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia 

yang tidak mempunyai akses fisik dan/atau finansial untuk memperoleh sumber energi listrik dan 

BBM. 

Produksi BBN skala kecil berbasis bahan baku lokal diyakini cukup kompetitif pada kondisi lokasi 

yang terisolir seperti ini, tetapi tentu harus pula dibandingkan dengan sumber energi non-BBM 

lainnya.  Rossi dan Lambrou (2009) berkeyakinan bahwa BBN akan kompetitif dibandingkan BBM 

pada lokasi terisolir yang mempunyai bahan baku BBN di negara-negara berkembang. 

Ketersediaan dan akses energi BBN di perdesaan akan berdampak positif, termasuk pada kondisi 

kesehatan masyarakat dan kesempatan mengembangkan usaha ekonomi baru.  Penggunaan kayu 

bakar atau biomassa padat (solid biomass) lainnya untuk memasak dalam ruangan dengan ventilasi 

buruk (umum terjadi pada rumah tradisional di perdesaan) sangat mengganggu kesehatan, karena 

proses pembakaran biomassa padat tersebut menghasilkan gas karbon monoksida, formaldehida, 

dan partikel padat yang dapat terhirup melalui saluran pernafasan.  Terganggunya kesehatan berarti 

juga mengurangi produktivitas kerja masyarakat perdesaan. 

Pembangunan Perdesaan.  Produksi BBN harus dilaksanakan bersama masyarakat.  Konsep 

pembangunan bersama rakyat perlu diterapkan.  Pembangunan haruslah with the people, bukan 

hanya for the people.  Masyarakat perdesaan perlu diberdayakan dan punya akses untuk ikut 

berperan aktif dalam proses produksi BBN, baik pada kegiatan budidaya tanaman energi yang 

menjadi bahan bakunya, maupun dalam proses produksi BBN maupun pada tahan distribusinya, 

serta untuk memanfaatkan BBN sebagai sumber energi bagi berbagai usaha ekonomi masyarakat 

lainnya.  

Godaan akan selalu muncul bagi pembuat kebijakan untuk lebih pro usaha skala besar dan 

meninggalkan petani kecil, termasuk dalam usaha produksi BBN.  Untuk kasus Indonesia, godaan 

tersebut antara lain karena kelihatannya akan lebih mudah memproduksi biodiesel dengan bahan 
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baku minyak sawit kasar (crude palm oil, CPO) dibandingkan dengan menggunakan biji jarak pagar 

(Jatropha curcas) atau tanaman minyak lainnya.   

Kearifan pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dalam persoalan ini.  Pilihan kebijakan tentu 

diharapkan lebih berorientasi pada kesinambungan dan kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dan peluang yang sama untuk menikmati hasil pembangunan di 

kemudian hari, bukan merupakan kebijakan yang orientasi jangka pendek, solusi sesaat, tetapi 

meninggalkan bom waktu yang suatu saat akan meledak menjadi persoalan besar di kemudian hari 

yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kesenjangan kesejahteraan 

antara lapisan dan/atau kelompok masyarakat. 

 

Langkah Antisipatif dalam Pengembangan BBN 

Pengembangan BBN perlu mewaspadai beberapa kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, 

termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.  Isu besar yang sering 

dibahas adalah kompetisi dalam pemanfaatan bahan baku dan lahan produksi antara kepentingan 

produksi BBN dan pangan.  Dua kepentingan ini dapat pula diterjemahkan sebagai tambahan beban 

bagi sumberdaya lahan karena selain dieksploitasi untuk produksi pangan juga harus pula 

mendukung kebutuhan untuk produksi bahan baku energi BBN, sehingga resiko dampak negatifnya 

terhadap kelestarian fungsi lingkungan akan meningkat. 

Menggunakan analogi pembangunan pangan yang berlangsung di berbagai negara berkembang yang 

terlalu berorientasi pada upaya peningkatan produksi nasional dan mengabaikan kesejahteraan 

petani sebagai aktor pelaku utama proses produksinya, maka sangatlah wajar jika sejak awal 

pengembangan BBN perlu dikawal agar dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

perdesaan lebih baik dibandingkan dengan pengalaman pembangunan sektor pangan. 

Pengucilan Petani Kecil.  Kemampuan perkebunan sawit untuk menghasilkan CPO dalam volume 

besar dan pasokan yang kontinyu merupakan godaan yang menggiurkan untuk meninggalkan peran 

petani kecil dalam skenario besar pengembangan BBN Indonesia, terutama untuk produksi biodiesel.  

Jarak pagar sebagai bahan baku alternatif yang dapat diproduksi oleh petani kecil sampai saat ini 

belum dapat diandalkan dalam mendukung produksi BBN skala besar.   

Akan tetapi, skenario pembangunan BBN Indonesia harusnya lebih mengarah pada unit produksi 

berskala kecil berbasis bahan baku lokal dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan energi 

perdesaan, dengan demikian maka jarak pagar dan beberapa jenis tanaman lokal lainnya akan cocok 

untuk produksi biodiesel, sementara ubi kayu atau jenis tanaman umbi-umbian yang lainnya akan 

cocok untuk produksi bioethanol.  Pengembangan BBN berorientasi pembangunan perdesaan akan 

membuka peluang lebih besar bagi petani dan masyarakat perdesaan untuk berperan aktif. 

Pengucilan petani kecil dan masyarakat perdesaan dalam skenario pengembangan BBN wajib 

dihindari agar ketimpangan kesejahteraan antara kota-desa yang selama ini menjadi pemicu 

berbagai persoalan pembangunan dapat dikurangi, misalnya masalah urbanisasi yang pada dasarnya 
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merupakan refleksi dari ketidakadilan dalam pembangunan nasional.  Buruknya keberpihakan 

pembangunan pangan pada petani kecil dapat menjadi pelajaran berharga dalam menyusun 

kebijakan dan skenario yang lebih baik untuk pengembangan BBN.  

Penggusuran petani dan masyarakat lokal untuk menyediakan lahan yang lebih luas bagi perkebunan 

tanaman energi sekarang tengah berlangsung di Afrika (Knaup, 2008).  Pengalaman serupa 

sesungguhnya terjadi juga di Indonesia dalam penyediaan lahan untuk perkebunan besar, terutama 

sawit.  Akibatnya, masyarakat lokal tak lagi menjadi petani, tetapi telah berubah status menjadi 

buruh perkebunan. 

Tekanan pada Sumberdaya Alam.  Kebutuhan lahan untuk produksi bahan baku BBN akan 

menambah tekanan terhadap kualitas sumberdaya lahan dan air, sebagai akibat pembukaan lahan 

dan aplikasi pupuk dan pestisida.  Erosi permukaan dan cemaran residu pestisida pada ekosistem 

perairan merupakan resiko yang perlu diantisipasi. 

Pada saat ini ketersediaan lahan optimal untuk pertanian di Indonesia sudah sangat terbatas.  Oleh 

sebab itu, budidaya tanaman energi akan lebih mengarah pada pemanfaatan lahan-lahan sub-

optimal, terutama lahan-lahan miskin hara pada wilayah dengan curah hujan rendah yang selama ini 

tidak dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan.  Pilihan untuk membudidayakan tanaman 

energi pada lahan miskin hara dan air ini sesungguhnya dapat berdampak positif pada ekosistem 

setempat. 

Kemungkinan tekanan terhadap sumberdaya alam ini dapat disiasati dengan sistem pengelolaan 

lahan dan teknik budidaya yang tepat.  Oleh sebab itu, edukasi publik perlu terus dilakukan, 

terutama kepada petani kecil dan masyarakat perdesaan yang (akan) terlibat langsung dalam proses 

produksi BBN. 

Ancaman terhadap Pangan.  Isu kompetisi pangan dan BBN telah merebak terutama karena sebagian 

bahan pangan sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan baku BBN.  Kalaupun kompetisi 

bahan baku ini dapat dihindari dengan memilih bahan baku BBN yang bukan bahan pangan 

(misalnya jarak pagar), tetap saja kemungkinan kompetisi dapat terjadi dalam hal pemanfaatan 

lahan untuk budidayanya. 

Kompetisi pangan dan BBN ini memang selayaknya dihindari karena saat inipun upaya pemenuhan 

kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan sangat primer bagi manusia juga sudah semakin sulit 

dipenuhi.  Upaya pengembangan BBN generasi ketiga (menggunakan ganggang laut algae sebagai 

bahan baku) merupakan berita bagus, namun status keekonomiannya masih sulit berkompetisi 

dengan BBM. 

Ancaman BBN akan menjadi sangat serius jika harga BBN lebih tinggi dibandingkan dengan harga 

pangan, karena godaan keuntungan ekonomi yang lebih besar dari bahan baku yang sama akan sulit 

ditampik oleh siapapun.  Tidak hanya oleh pelaku bisnis, tetapi juga mungkin akan sulit diabaikan 

oleh para pembuat kebijakan yang dituntut untuk meningkatkan pendapatan negara.   
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Kontribusi Teknologi (baca: kontribusi akademisi) 

Pada saat upaya untuk menyelesaikan persoalan menghadapi kebuntuan, maka teknologi 

diharapkan mampu memberikan solusi.  Pada saat teknologi tak mampu menghasilkan produk yang 

dapat diadopsi oleh industri atau pihak pengguna lainnya, maka yang perlu dilakukan adalah 

meningkatkan efisiensi proses produksi melalui aplikasi teknologi tersebut.  Jika teknologi tetap tak 

mampu dikomersialisasikan, maka ia tidak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi.  Pada posisi ini, teknologi mungkin bisa membahagiakan (karena rasa berhasil 

menghasilkan sesuatu) tetapi tidak akan menyejahterakan. 

Oleh sebab itu, pengembangan teknologi (tentunya termasuk teknologi produksi BBN) perlu 

dilakukan secara tuntas.  Upaya tidak boleh hanya berhenti sampai pembuktian bahwa dari bahan 

baku tertentu secara teknis mampu diolah menjadi BBN, tetapi perlu berlanjut sampai dihasilkan 

BBN yang mampu dikomersialisasikan, sehingga secara nyata mampu berkontribusi terhadap upaya 

pemenuhan kebutuhan energi nasional. 

Sesuai dengan konsepsi dan strategi Sistem Inovasi Nasional, maka teknologi harus diposisikan 

sebagai pendukung kebijakan dan skenario pengembangan BBN.  Jika pengembangan BBN 

diorientasikan untuk memberdayakan petani dan masyarakat perdesaan, diimplementasikan dalam 

bentuk unit-unit produksi skala kecil berbasis bahan baku lokal, dan diarahkan untuk pemenuhan 

kebutuhan energi perdesaan, maka teknologi yang dikembangkan harus berkesesuaian untuk 

mendukung skenario pengembangan BBN ini. 

Pendekatan dalam pengembangan teknologi Indonesia di masa yang akan datang harusnya lebih 

bersifat deman-driven, bukan pendekatan supply-push yang selama ini lebih dominan dilakukan yang 

pada kenyataannya tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.  

Perubahan pendekatan pengembangan teknologi ini perlu dilakukan dan perubahan tersebut perlu 

dilakukan mulai sekarang, termasuk tentunya untuk pengembangan teknologi produksi BBN. 
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