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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2008, Indonesia menerapkan implementasi program biosolar pertama 

kali dengan kadar biosolar 2,5 persen. Secara berkala pemerintah meningkatkan kadar 

biosolar 7,5 persen pada tahun 2010. Lima tahun kemudian kadar biosolar ditingkatkan 

kembali 10 persen menjadi 15 persen dimulai tahun 2011-2015. Pada tanggal 1 Januari 

2016 pemerintah mengumumkan pemberlakuan implementasi program biosolar 20 persen 

atau dinamakan B20 Biosolar. Realisasi Program mandatori B20 mendapat hasil positif 

dengan dukungan melalui pemberian insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sektor Public Service Obligation (PSO). Pada 1 

September 2018, pemerintah menerapkan B20 Biosolar untuk sektor non-PSO melalui 

pemberian insentif. Pada awal tahun 2020, implementasi program biosolar ditingkatkan  

menjadi 30 persen dan diberlakukan  hingga tahun 2025 sesuai target pemerintah 

(KESDM, 2019) 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Implementasi Program Mandatori Biosolar  

Sumber: KESDM (2019)  
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Program pemerintah yang dimulai tahun 2008 bertujuan yang pertama, untuk 

mengurangi impor BBM yang semakin meningkat. Terbukti dari cadangan minyak 

mentah Indonesia yang semakin berkurang. Menurut BP Statistical Review (2019) 

menjelaskan bahwa Indonesia menempati barisan akhir cadangan minyak dibandingkan 

negara lainnya. Total cadangan minyak RI sebesar 3,2 Milliar barel atau 0,2 persen total 

cadangan terbukti dunia (Budiartie G. , 2019). Lifting minyak bumi sebesar 778 MBOP 

yang tersedia dengan keadaan sumur migas yang makin tua dan telah lama dieskplorasi 

sehingga mempengaruhi produktivitas sumur  (Budiartie G. , 2019). Kedua, mengurangi 

ketergantungan pada energi fosil. Energi fosil merupakan konsumsi energi terbesar di 

seluruh dunia dikarenakan harganya sangat murah dan mudah didapat, tetapi seluruh 

negara menyoroti akan dampak lingkungan akibat energi fosil. Pemanfaatan energi 

terbarukan muncul sebagai solusi mengurangi dampak lingkungan. Penurunan 

permintaan atas bahan bakar fosil juga dapat menciptakan banyak aset bahan bakar fosil 

terdampak akibat laju kemajuan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang 

begitu pesat (Braithwaite, 2019). Ketiga, memberikan nilai tambah perekonomian. 

Dampak dari peningkatan kadar persentase biosolar membuat produksi meningkat dan 

mempengaruhi peningkatan tenaga kerja. Indonesia tercatat ada sekitar 20 produsen 

biosolar sawit dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,07 Juta ton/tahun. Keempat, 

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Biosolar sawit sebagai pengganti solar dapat 

menurunkan GHG diatas 60 persen. Indonesia memiliki potensi besar mengurangi efek 

gas rumah kaca melalui ketersediaan bahan baku melimpah untuk dimanfaatkan menjadi 

Energi Baru Terbarukan (EBT). Dampak implementasi mandatori B20 di tahun 2016, 

pemerintah berhasil menyerap 6,6 Juta KL biosolar dan emisi berhasil diturunkan 9,91 

Juta ton CO2 (KESDM, 2019) . Volume penurunan emisi dari penggunaan biosolar sawit 

lebih besar dibandingkan biosolar kedelai yang menurunkan GHG 40 persen (Gapki, 

2017). 

Penetapan program pemerintah sesuai regulasi dengan aturan tentang pentahapan 

mandatori program B30 yang selaras dengan program B20 sesuai Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 tahun 2008 tentang 

Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan 

Bakar Lain. Peraturan pemerintah tentang B30 Biosolar ditetapkan target pentahapan 

pencampuran biosolar untuk sektor terkait (KESDM, 2019). 

Tabel 1.1 

Penerapan Biosolar untuk Sektor Terkait 

 

 

Sumber : ESDM (2019) 

  Target pemerintah dalam mengimplementasikan mandatori B30 untuk 

mendistribusikan biosolar ke beberapa sektor sebagai upaya pemerintah melakukan 

akselerasi melalui strategi bauran energi nasional pada tahun 2025 dengan kadar bauran 

Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dengan memperhatikan potensi sangat 

tinggi di Indonesia sesuai wujud komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca 

sebesar 29 persen dari BAU pada tahun 2030 (KESDM, 2019). Keberhasilan program 

B20 telah berdampak terhadap sektor yang menjadi target capaian ekonomi yang baik. 

Permasalahan ekonomi yeng terjadi dengan menerapkan implementasi program B30 

dirumuskan dalam masalah penelitian ini  sebagai berikut. (1) Bagaimana peran program 

B30 Biosolar menggunakan Crude Palm Oil (CPO) dan minyak jelantah (2) Bagaimana 

peran program B30 biosolar terhadap keterkaitan antar sektor ekonomi menggunakan 

model Input Output. (3) Bagaimana dampak B30 biosolar terhadap output dan 
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permintaan akhir (rumah tangga, pemerintah dan perusahaan (konsumsi, investasi dan 

ekspor)). 

1.2  Kesenjangan Penelitian  

Penelitian tentang implementasi biosolar menunjukkan bahwa adanya disparitas 

tingkat kesadaran antar daerah dari segi wilayah disebabkan oleh pola penyaluran 

biosolar yang masih mengalami kendala distribusi dari minimnya transportasi 

pengangkutan. Sementara itu, penyaluran ke titik delivery masih terlalu berpencar 

sedangkan performa mesin dari segi kekuatan, akselarasi, dan torsi biosolar tidak lebih 

baik dari petrodiesel (Sachnaz dkk, 2019) dan mesin mudah mengeras (aging) dan 

mengalami oksidasi (oxidation) sehingga  terjadi korosi di saluran bahan bakar serta 

terjadi masalah kestabilan (stability) dari performa mesin saat kendaraan dinyalakan 

(Mariyamah, 2016). Aplikasi biosolar dicampur dengan bahan bakar minyak (BBM) 

memberikan endapan (deposit) dari mencampurkan bahan bakar nabati (BBN) yang 

melumasi (lubrication ability) sehingga endapan dapat bergerak/berpindah dan terlepas 

dari efek menyumbatnya saluran dan saringan ketika bahan bakar minyak dan bahan 

bakar nabati tercampur (Mariyamah, 2016).  

Penelitian berkaitan ekonomi biosolar menunjukkan bahwa kelayakan pasar dan 

ekonomi dengan menerapkan implementasi biofuel berpeluang tumbuh dalam jangka 

pendek dan menengah secara signifikan melalui minimalisasi rantai pasokan dan biaya 

produksi studi kasus di Yunani (Mitkidis, 2017). Keberhasilan program biosolar masa 

depan didukung aspek teknologi produksi dan karakteristik biosolar minyak kelapa sawit 

untuk memenuhi standar pasar internasional studi kasus di Malaysia (S. Mekhilef, 2011). 

Pendukung lainnya tidak dapat melalui stategi tunggal untuk meningkatkan produksi dan 

konsumsi bahan bakar dari minyak kelapa sawit (Elisha, 2019). Manfaat yang diperoleh 

dari memproduksi biosolar adalah pengentasan efek pertumbuhan dan kemiskinan 

melalui keterlibatan dan produktivitas petani petani kecil di Tanzania (Arndt, 2012) 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.  

1. Menganalisis peran B30 Biosolar menggunakan CPO dan minyak jelantah  
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2. Menganalisis peran program B30 biosolar terhadap keterkaitan antar sektor 

ekonomi menggunakan model Input Output.  

3. Menganalisis dampak B30 biosolar terhadap output dan permintaan akhir ( rumah 

tangga, pemerintah dan perusahaan (konsumsi, investasi dan ekspor)). 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis model Input 

Output, dimana melalui model ini menganalisis pengaruh hubungan keterkaitan antara 

sektor produksi untuk seluruh perekonomian dengan menggunakan tabel yang dibagi 

menjadi 3 kuadran. Tabel didalam kuadran tersusun variabel keterkaitan antar sektor 

ekonomi yang saling berpengaruh antara kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3. Jenis 

Penelitian ini  menentukan pengaruh hubungan keterkaitan antar sektor ekonomi terhadap 

program B30 Biosolar. Data penelitian ini menggunakan PDB pengeluaran dari BPS 

,Laporan Akhir Tahun ESDM, Laporan Kinerja Ditjen Migas dan Ditjen Energi Baru 

Terbarukan Konversi Energi (EBTKE), Survei Ekonomi Nasional (Susenas), Klasifikasi 

Lapangan Baku Indonesia (KLBI), Statistik BBM BPH Migas 

  

1.5  Ringkasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis B30 Biosolar berhubungan terhadap 

keterkaitan antar 3 sektor dengan menggunakan dua skenario yaitu skenario pertama B30 

Bisolar dan skenario kedua B30 Biosolar ditambah minyak jelantah. Sektor berkaitan 

diantaranya, industri batubara dan pengilangan migas, industri makanan dan minuman 

dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.  Skenario menggunakan 

B30 Biosolar ditambah jelantah sangat ekonomis diterapkan dalam program pemerintah 

dinilai mampu menghemat biaya 33 persen atau sebesar 29,98 Triliun Rupiah. Dampak 

terhadap output dan pengaruh keterkaitan sektor sebesar 67 persen terhadap output B30 

Biosolar dan berkontribusi besar sektor industri batubara dan pengilangan migas 

sedangkan kontribusi kecil pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan 

daur ulang. 
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1.6 Kontribusi Riset   

 Hasil Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan tentang program 

implementasi biosolar dan penting akan energi terbarukan yang telah menjadi prioritas 

global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penggunaan energi fosil 

sesuai bauran kebijakan energi nasional pada bauran Energi Baru Terbarukan sebesar 23 

persen. Memberikan pengetahuan tentang target dan pemanfaatan energi terbarukan serta 

kebijakan energi nasional sesuai undang-undang energi didalam Rancangan Umum 

Energi Nasional (RUEN). Penelitian ini dapat menunjukkan kontribusi terhadap 

perekonomian dan memiliki hubungan keterkaitan sektoral pada analisis hasil penelitian 

sehingga dapat digunakan untuk  rekomendasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi 

khusus sektor terkait dan merumuskan kebijakan energi nasional dari adanya  program 

B30 Biosolar. Riset penelitian dapat digunakan untuk referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan energi baru terbarukan. 

1.7 Sistematika Penulisan  

 Penelitian ini disusun lima bab berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut  

BAB 1 (Pendahuluan) 

Menjelaskan latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian,  ringkasan 

metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika 

kepenulisan.  

BAB 2 (Tinjauan Pustaka) 

Menjelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu.  

BAB 3 (Metode Penelitian) 

Menjelaskan pendekatan penelitian, deskripsi variabel operasional, jenis dan sumber data, 

dan teknis analisis. 

 BAB 4 (Hasil dan Pembahasan)  

Menjelaskan gambaran umum penelitian, deskripsi hasil penelitian, intrepretasi hasil dan 

pembahasan. 

BAB 5 (Kesimpulan dan Saran) 

Menjelaskan kesimpulan, saran dan kesenjangan penelitian. 


