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Ringkasan Eksekutif 

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu negara berbanding lurus dengan ketersediaan 

energi per kapita.  Oleh sebab itu, kebutuhan energi Indonesia  akan terus meningkat di masa depan.  

Cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 23 tahun, gas untuk 55 tahun, dan batubara 

untuk 83 tahun. Ini memicu Indonesia untuk mempersiapkan struktur dan kebijakan ekonomi pasca 

tambang.  Dalam rencana strategis nasional,   energi baru dan terbarukan (EBT) harus diletakan 

sebagai bagian dalam skema besar ekonomi pasca tambang, khususnya di bidang energi, sehingga 

bauran EBT diharapkan mencapai 25% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2050.  Model ekonomi 

pasca tambang yang menunjang pengembangan EBT salah satunya adalah pertanian energi.   

Pertanian energi adalah sebuah konsep yang menggabungkan antara pertanian sebagai sebuah 

ekosistem pengelolaan sumber daya alam dengan titik berat pemenuhan kebutuhan energi.  

Perhitungan kebutuhan lahan pertanian energi untuk tahun 2025 menghasilkan keperluan alokasi 

lahan hingga mencapai 13 juta ha. Pada tahun 2050, kebutuhan lahan pertanian energi mencapai 16 

hingga 34.5 juta ha tergantung jenis biofuel yang dikembangkan. Dalam beberapa skenario analisis 

sensitivitas, diperoleh bahwa industri oleokima dasar kelapa sawit masih dapat menguntungkan. 

Jumlah angkatan kerja yang diperlukan mencapai 2.24 juta individu pada tahun 2050 untuk 

perkebunan kelapa sawit. Industri hilir oleokimia dasar minyak sawit akan menyerap 75 ribu sampai 

100 ribu angkatan kerja tambahan.  Dibutuhkan pula skema konversi keterampilan pekerja tambang 

menjadi pekerja perkebunan bagi angkatan kerja tambang yang masih dalam usia produktif.   

Diperlukan prekursor pertanian energi berupa revaluasi lahan, reklamasi lahan, dan skema subsidi 

substitusi energi.  Revaluasi lahan pasca tambang utamanya untuk pertanian energi mengacu kepada 

fungsi relatif ekologis terhadap fungsi relatif pertanian  dari suatu lahan. Lahan cadangan pertanian 

energi dapat diperoleh dengan cara mengalihfungsikan lahan eks tambang menjadi sistem 

multifungsi pertanian energi dengan memanfaatkan subsistem kemasyarakatan setempat yang telah 
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terbentuk akibat aktivitas tambang. Produk biofuel nasional harus ditunjang oleh kewajiban 

substitusi bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan, yaitu 2.5% di 

tahun 2010, 5% di tahun 2015 dan 20% di tahun 2025.   

Sebuah ekonomi baru pasca tambang tentunya membutuhkan stimulus dan kebijakan untuk dapat 

tumbuh dan berkembang menggantikan ekonomi minyak bumi.  Kebijakan pendukung biofuel dapat 

dibagi menjadi empat sektor dukungan: input, proses produksi, pemasaran, dan konsumsi.  Perlu 

adanya stimulus untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh perkebunan 

sawit, dimana GRK menjadi salah satu dasar dari penentuan standar keberlanjutan pertanian energi.  

Kebijakan mengenai pengalokasian air bagi pertanian energi perlu mendapat perhatian khusus, 

mengingat koefisien konversi air menjadi biofuel yang besar. Jejak kaki ekologis penting dalam 

pertanian energi adalah biodiversitas, kebutuhan air, sengketa lahan, ketenagakerjaan, dan 

ketahanan pangan. Subsidi utamanya akan berkaitan dengan pembiayaan pertanian energi, biaya 

produksi, dan biaya adopsi teknologi.  

Pendahuluan 

Energi adalah kepentingan strategis setiap negara di dunia.  Besarnya ketersediaan energi perkapita 

memiliki kaitan yang erat dengan produktivitas dan kemakmuran suatu bangsa.  Dalam kajian IMF 

(2011), disebutkan bahwa pertumbuhan PDB suatu negara berbanding lurus dengan ketersediaan 

energi per kapita.  Ini membuktikan bahwa kebutuhan energi Indonesia yang dipenuhi salah satunya 

dari energi fosil akan terus meningkat di masa depan. 

Dari sisi konsumsi energi, Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia dengan besaran 0.85 

setara ton minyak (STM) per kapita, atau hanya 50% dari rata-rata konsumsi energi per kapita dunia.  

Di ASEAN sendiri, konsumsi energi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan tiga negara ASEAN lainnya 

yaitu Singapura dengan 3.7 STM per kapita, Malaysia dengan 2.5 STM per kapita, dan Thailand 

dengan 1.5 STM per kapita (Bappenas, 2012).  Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan ketersediaan 

energi dan konsumsi energi yang efisien dan produktif, sehingga sebuah visi negara kesejahteraan 

2045 dapat dicapai. 

Akan tetapi, permintaan akan energi yang sebagian besar dipenuhi dari energi fosil bukan tanpa 

permasalahan.  Dampak-dampak lingkungan baik lokal maupun global semakin terlihat.  Diantara 

indikator kerusakan lingkungan global tersebut adalah CO2.  Indeks polusi udara yang dipantau 

menurut pembuangan CO2 ke alam pada tahun 2012 meningkat 1.4%, atau mencapai 31.6 gigaton 

(CNN Money, 11/6/2013). Kadar CO2 di atmosfer beberapa kali melebihi angka 400 ppm (Guardian, 

14/5/2013), sebuah angka kritis terhadap kemampuan bumi dalam mempertahankan kapasitas 

ekologinya.  Salah satu solusinya adalah penggunaan biodesel 20% (B20) yang dikatakan dapat 

menurunkan jejak emisi hidrokarbon hingga 21.1% (EPA, 2002). 

Energi fosil dihasilkan mayoritas dari minyak bumi, gas, dan batubara.  Indonesia memiliki cadangan 

energi fosil yang semakin terbatas. Menurut data KESDM di dalam Bappenas (2012), disebutkan 

bahwa cadangan minyak bumi Indonesia hanya cukup untuk 23 tahun, gas untuk 55 tahun, dan 

batubara untuk 83 tahun. Ini memicu Indonesia untuk mempersiapkan struktur dan kebijakan 

ekonomi pasca tambang.   
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Indonesia sejak tahun 2006 telah memiliki cetak biru pengelolaan energi nasional yang merupakan 

penjabaran dari peraturan presiden no 5 tahun 2006. Di dalam peta jalan perluasan bauran energi 

nasional, disebutkan bahwa energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2025 harus mencapai 25% 

dari porsi penyediaan energi nasional (KESDM, 2006).  Bauran energi Indonesia pada tahun 2011 

masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 49.5%, gas sebesar 20.4%, dan batubara sebesar 26%. 

Hingga tahun 2011, jejak EBT untuk konsumsi nasional hanya sebesar 4.2%, lebih rendah dari 

proyeksi 2010 yaitu 5.7% (Bappenas, 2012; KESDM, 2006).  Tumpuan terhadap EBT yang diantaranya 

dipasok oleh pertanian energi adalah pilar penting ekonomi pasca tambang, dimana pada tahun 

2050, diharapkan bauran energi nasional sudah didominasi oleh EBT. 

Adanya paradoks antara keeratan konsumsi energi yang tinggi dengan kemakmuran masyarakat 

terhadap ketersediaan energi fosil dan dampak lingkungan yang ditimbulkan memicu  penyusunan 

kebijakan strategis terhadap sisi penyediaan energi dan bauran energi, disamping aspek-aspek 

lainnya seperti kualitas energi, aksesasibilitas energi dan keadilan energi bagi negara Indonesia.  

Makalah ini akan mengangkat sebuah solusi pertanian energi sebagai salah satu upaya penyediaan 

energi dan perluasan bauran energi dalam ekonomi pasca tambang untuk menunjang visi negara 

kesejahteraan 2045.  

Potret energi nasional 

Saat ini, konsumsi energi nasional berada pada 0.85 STM per kapita (Gambar 1) atau setara 1000 

liter BBM atau 6.3 SBM per kapita.  Padahal, ketersediaan energi rata-rata dunia adalah 1.7 STM 

atau 12.6 SBM atau 2000 BBM liter per kapita.  Di ASEAN sendiri, konsumsi energi Indonesia jauh 

tertinggal dibandingkan tiga negara ASEAN yaitu Singapura dengan 3.7 STM per kapita, Malaysia 

dengan 2.5 STM per kapita, dan Thailand dengan 1.5 STM per kapita (Bappenas, 2012).   

Jika asumsi ketersediaan energi per kapita ini tidak berubah untuk tahun 2025, maka kebutuhan 

energi Indonesia memerlukan tambahan sebanyak 1000 liter per kapita, atau 1.6 milyar SBM secara 

nasional.  Fokus indikator pencapaian (milestone) ketersedian energi adalah rasio elektrifikasi hingga 

90% untuk daerah pedesaan pada tahun 2020 (USAID-Asia, 2007).  Kebutuhan akan energi akan 

menjadikan total konsumsi minyak bumi sebanyak 3.5 milyar SBM per tahun pada 2025 dengan 

skenario tanpa konservasi (KESDM, 2006).  

Tekanan akan penggunaan energi fosil utamanya minyak bumi mencapai 54.8% di tahun 2006 dan 

hanya mampu turun 5.1% mencapai 49.7% di tahun 2010 (Tabel 1). Minyak bumi masih menjadi 

andalan dalam penyediaan energi nasional, padahal kebutuhan nasional akan minyak bumi 

sebagiannya telah diimpor dari negara lain. Harga minyak dunia cenderung meningkat dan produksi 

nasional diprediksi hanya berada di kisaran 850 ribu – 1 juta barel per hari (BPH) hingga tahun 2025. 
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Gambar 1 Konsumsi energi per kapita beberapa negara anggota ASEAN setara ton minyak (STM) dibandingkan dengan 

nilai rata-rata konsumsi energi per kapita rata-rata dunia (Bappenas, 2012). 

Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap harga minyak dunia, yang berimplikasi 

pada APBN dan stabilitas perekonomian negara, adalah dengan mengurangi konsumsi BBM dan 

beralih ke sumber energi lain. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan 

sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM. 

Tingginya kebutuhan energi nasional tersebut memerlukan upaya perluasan bauran energi nasional 

dari yang bertumpu pada fosil menjadi terdiversifikasi ke berbagai sumber EBT. Dalam rencana 

strategis nasional, bauran EBT diharapkan mencapai 25% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 

2050.  Tabel 1 menyajikan Analisis dan proyeksi bauran energi Indonesia tahun 2005-2050 

berdasarkan rencana strategis nasional menurut proyeksi KESDM (2006) dan Bappenas (2012).  

Tabel 1 Analisis dan proyeksi bauran energi Indonesia tahun 2005-2050. 

Tahun 

Bauran Energi (%) 

EBT Minyak Gas Batubara 

2005 6.20 54.78 22.24 16.77 

2010 5.70 49.70 20.10 24.50 

2025 25.00 25.00 20.00 30.00 

2030 30.90 19.40 18.80 31.00 

2050 40.00 20.00 15.00 25.00 

Sumber:  Bappenas (2012) & KESDM (2006) 

 

Dari  Tabel 1 tersebut dan ditunjang dengan data pendapatan negara dari sektor energi yang 

diproyeksikan semakin menurun didapatkan bahwa Indonesia perlu memikirkan ekonomi baru pasca 

tambang, mengingat cadangan minyak bumi yang hanya akan bertahan 23 tahun ke depan, gas 

untuk 55 tahun dan batubara untuk 83 tahun. Ketersediaan energi dalam ekonomi baru pasca 
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tambang tersebut harus dengan segera dialihkan dari eksplorasi dan eksploitasi energi fosil secara 

besar-besaran menjadi  pengembangan 

Lonjakan bauran EBT dari 5.7% pada tahun 2010 hingga mencapai 25% pada tahun 2025 yang kurang 

lebih 10 tahun lagi memerlukan upaya percepatan pencapaian.  Untuk itu, diperlukan langkah

langkah strategis dari pemerintahan baru yang akan terbentuk sebagai hasil pemilu tahun 2014 

mendatang.    Diantara langkah strategis yang harus segera diwujudkan adalah pertanian energi 

sebagai bentuk ekonomi pasca tambang.

Ekonomi Pasca Tambang 

Ekosistem ekonomi pasca tambang suatu 

produksi domestik Indonesia. EBT harus diletakan sebagai bagian dalam skema besar ekonomi pasca 

tambang, khususnya di bidang energi. 

dan faktor penyusutan merupakan faktor

Hubungan luar negeri dilakukan dalam wujud ekspor dan i

produksi domestik dan elastisitas permintaan dalam negeri dari perusahaan, publik, ca

modal, dan komponen inter-output lainnya.  Penanganan cemaran dan limbah dalam ekonomi pasca 

tambang menempati peranan penting, utamanya untuk menjaga kapasitas ekologis dan kesehatan 

masyarakat (Lin dan Jiang, 2011).

Gambar 2 Skema disederhanakan dari ekonomi pasca tambang dalam kaitannya untuk menunjang pertumbuhan dan 

produksi domestik sebuah negara yang mengandalkan input energi dari EBT (Lin dan Jiang, 2011)

Model ekonomi pasca tambang yang menunjang pengembangan EBT 

energi.  Untuk itu, konsep pertanian eksklusif energi perlu untuk dijabarkan lebih lanjut sebagai salah 

satu basis ekonomi pasca tambang.
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Pertanian energi 

Pertanian energi dalah sebuah konsep yang menggabungkan antara pertanian sebagai sebuah 

ekosistem pengelolaan sumber daya alam dengan titik berat pada pemenuhan kebutuhan energi.  

Energi yang didapatkan dari sektor pertanian dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, utamanya 

biofuel dan biomassa.  Turunan dari biofuel diantaranya adalah bioetanol, biodiesel, dan minyak 

nabati berenergi tinggi. Turunan dari biomassa yang secara teknologi dapat dijadikan sumber energi 

adalah gas dan biomassa cair. 

Berbicara mengenai pertanian energi akan eray kaitannya dengan alokasi lahan pertanian, tenaga 

kerja, dan analisis kelayakan usaha pertanian bioenergi.  Untuk itu, diperlukan perhitungan akan 

kebutuhan lahan pertanian dalam dua tahapan pembangunan: jangka menengah dan jangka 

panjang, dilanjutkan dengan proyeksi ketenagakerjaan dan skenario-skenario bisnis dari industri hilir 

biofuel yang diwakili oleh produk oleokimia kelapa sawit.  

Kebutuhan lahan pertanian energi jangka menengah 

Lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas penghasil bioenergi cukup luas, namun lahan 

tersebut perlu untuk diidentifikasi dan dialokasikan kembali, termasuk luas lahan yang masih 

tersedia untuk pengembangan dan lokasi penyebarannya.  Terdapat dua model perhitungan 

kebutuhan lahan pertanian energi jangka menengah mengacu pada ketersediaan energi per kapita 

(model 1) dan cetak biru pengelolaan energi nasional dengan skema konservasi (model 2). Kedua 

model ini dihitung berdasarkan standar produksi biofuel dari tebu, jagung, dan kelapa sawit (FAO, 

2008).  

Model 1 dihitung berdasarkan ketersediaan energi per kapita mengikuti rata-rata konsumsi energi 

perkapita dunia sebesar 1.7 STM.  Dari asumsi ini, 5% kebutuhan energi atau sebesar 0.085 STM per 

kapita akan dipenuhi dari pertanian energi berbasiskan tebu, jagung, atau kelapa sawit.  Pada model 

1, kebutuhan akan lahan pertanian energi pada tahun 2025 akan mencapai 8.1 juta ha bila pertanian 

energi eksklusif tebu atau 13.9 juta ha bila eksklusif jagung, atau 5 juta ha bila eksklusif kelapa sawit.  

Model 2 dihitung berdasarkan skema RIKEN konservasi energi nasional, dimana kontribusi biofuel 

mencapai 166.9 juta SBM. Pada model 2, kebutuhan akan lahan pertanian energi pada tahun 2025 

akan mencapai 3.8 juta ha bila pertanian energi eksklusif tebu atau 6.4 juta ha bila eksklusif jagung, 

atau 4.1 juta ha bila eksklusif kelapa sawit. 
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Tabel 2 Analisis Kebutuhan Lahan untuk pemenuhuan produksi biofuel tahun 2025. 

Tanaman 

Produksi 

biofuel 

Produksi 

Energi 

Model 1* Model 2** 

Kebutuhan Lahan 

perkapita 

Kebutuhan Lahan 

2025*** 

Kebutuhan Lahan 

2025*** 

(liter/ha) (GJ/ha) (ha/0.085 STM) (juta ha) (juta ha) 

Tebu 6,000 120 0.030                    8.103  3.759 

Jagung 3,500 70 0.051                  13.890  6.444 

Kelapa Sawit 5,500 193 0.018                    5.038  4.101 

Sumber diolah dari: KESDM, 2006; FAO, 2008; Bappenas, 2012; datastatistik-indonesia.com, 2013 

* asumsi 5% dari 1.7 STM rata-rata energi perkapita dunia 

** asumsi RIKEN 2025: produksi biofuel 166.9 juta SBM 

*** Proyeksi penduduk tahun 2025: 273,3 juta jiwa 

1 STM = 41.868 GJ atau 11.63 MWh 

 

Berdasarkan kesesuaian lahan untuk tebu, Indonesia hanya memiliki maksimal 3.1 juta ha lahan 

dengan tingkat kesesuaian baik dan 400 ribu ha lahan cadangan dengan tingkat kesesuaian sedang 

(Hakim, 2010). Luasan lahan potensial untuk perkebunan sawit di beberapa propinsi di Indonesia 

mencapai 44.7 juta ha (Mulyani dkk, 2003), dimana 8.4 juta ha telah diubah menjadi perkebunan 

sawit aktif.  Pertanian jagung berada pada kisaran 4.2 juta ha secara nasional dan belum mampu 

memenuhi kebutuhan jagung nasional (Heriawan, 2010). 

Lahan potensial pertanian energi umumnya memerlukan tingkat kesuburan yang baik, kontur 

wilayah datar sampai bergelombang-berbukit (< 25%), dan bebas dari genangan air atau banjir. 

Lahan tersebut, utamanya di pulau Jawa dan Sumatera, telah digunakan untuk komoditas tanaman 

pangan, perkebunan maupun hortikultura.  Pengembangan kawasan pertanian energi akan 

menghadapi persaingan dalam pemanfaatan lahan sesama subsektor pertanian (tanaman pangan, 

perkebunan, dan hortikultura) maupun dikonversi ke dalam sektor non pertanian, seperti 

pemukiman, perkantoran, infrastruktur, pertambangan dan kawasan industri. Sebagai contoh, BPS 

melaporkan luas lahan pertanian padi mengalami penyusutan sebesar 110 ribu ha hanya di tahun 

2009 (Heriawan, 2010).  

Kebutuhan lahan pertanian energi jangka panjang 

Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi nasional oleh KESDM (2006) diperoleh bahwa pada tahun 

2050 penyediaan energi dalam wujud minyak bumi saja harus mencapai 3,469.7 juta SBM.  Angka ini 

sangat besar, apalagi bila dikonversi ke nilai ekonomi minyak bumi pada tahun tersebut, mengingat 

di saat itu Indonesia sudah tidak memiliki lagi cadangan minyak bumi, dengan asumsi tidak 

ditemukannya sumur-sumur baru.  

Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan penggunaan bahan bakar alternatif dimana pada 

tahun 2010 yang lalu seharusnya biopremium dan biodiesel sudah menggantikan premium dan solar 

konvensional. Tingkat substitusi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2010 adalah 2.5% yang 

kemudian berangsur meningkat ke 5% di tahun 2015 dan 20% di tahun 2025 (IEA, 2011).  Akan 
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tetapi, kesiapan akan produksi BBM tersubstitusi bahan bakar nabati (BBN) ini tampaknya masih 

kurang, sehingga target 20% subsitusi di tahun 2025 akan sangat diragukan dapat tercapai.  Untuk 

itu, dibuatlah sebuah asumsi konservatif dimana pada tahun 2050, Indonesia akan memiliki BBM 

dengan tingkat subsitusi BBN rata-rata 15%. Tabel 3 menyajikan proyeksi kebutuhan lahan untuk 

pemenuhan substitusi BBM pada tahun 2050, dimana kebutuhan lahan akan meningkat hingga 17.24 

juta ha untuk kelapa sawit, 15.91 juta ha untuk biomassa cair, atau 24.34 juta ha untuk  minyak 

nabati berenergi tinggi (hydrotreated vegetable oil, HVO). 

Tabel 3 Proyeksi kebutuhan lahan untuk pemenuhuan substitusi BBM tahun 2050. 

Jenis Biofuel 

2010 
Peningkatan 

efisiensi 

produksi 

2050 

Produktivitas* 

Kebutuhan 

lahan Produktivitas* Kebutuhan lahan 

(liter/ha) (juta ha) (%/tahun) (liter/ha) (juta ha) 

Etanol-tebu 3,400                 0.89  0.9                    4,800                    17.24  

Etanol-jagung 1,800                 1.69  0.7                    2,400                    34.48  

Biodiesel-

kelapa sawit 3,200                 0.95  1                    4,800                    17.24  

Biomassa cair 3,100                 0.98  1.3 5,200                   15.91  

HVO** 2,000                 1.52  1.3 3,400                   24.34  

Sumber diolah dari: KESDM, 2006; IEA, 2011 

Keterangan: 

2010: substitusi 2,5% untuk pemakaian 764.1 juta SBM (skenario tanpa konservasi) 

2050: substitusi 15% untuk pemakaian 3,469.7 juta SBM (skenario tanpa konservasi) 

1 SBM = 159 liter BBM 

* produktivitas dalam volume setara gasolin atau solar 

** HVO = hydrotreated vegetable oil 

Tenaga kerja pertanian energi 

Pembahasan tenaga kerja pertanian energi ini akan mengambil contoh perkebunan kelapa sawit. 

Dalam analisis Nu’man (2009), kebutuhan sumber daya manusia sebuah perkebunan kelapa sawit 

berkisar 0.13 orang/ha.  Dari perhitungan ini diperoleh tenaga kerja pertanian energi berbasis kelapa 

sawit berkisar 533 ribu hingga 655 ribu angkatan kerja untuk memenuhi produksi energi alternatif 

pada tahun 2025 dari kedua model (Tabel 2). Jumlah angkatan kerja yang diperlukan mencapai 2.24 

juta individu pada tahun 2050 untuk perkebunan kelapa sawit saja. 

Produksi CPO per hektar lahan kelapa sawit dicapai pada perkebunan rakyat sekitar 2.73 ton 

CPO/ha, perkebunan negara 3.14 ton CPO/ha, dan perkebunan swasta 2.58 ton CPO/ha (Litbang 

Deptan, 2005). Menurut BPID Kaltim (2010) tentang pengembangan industri hilir oleokimia dasar 

minyak sawit di Kalimantan Timur, didapatkan bahwa setiap 90,000 ton produk oleokimia dasar 

minyak sawit akan menyerap tenaga kerja sebanyak 120 orang. Secara nasional, industri hilir 

oleokimia dasar minyak sawit akan menyerap 75 ribu – 100 ribu angkatan kerja tambahan di sektor 

kelapa sawit di tahun 2050. 

Diperlukan persiapan  pendidikan dan pelatihan yang sesuai bagi angkatan kerja baru di era ekonomi 

pasca tambang. Selain itu, juga dibutuhkan skema konversi keterampilan pekerja tambang menjadi 
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pekerja perkebunan bagi angkatan kerja tambang yang masih dalam usia produktif.  Pendidikan dan 

pembekalan keterampilan ini harus dikerjasamakan dengan universitas-universitas yang berada di 

daerah pertanian energi dikarenakan aspek geopolitik, geostrategis, tingkat pengetahuan wilayah 

yang spesifik dan juga penularan kebiasaan-kebiasaan lokal masyarakat setempat. 

Analisis bisnis oleokimia dasar  

Menurut BPID Kaltim (2010) tentang pengembangan industri hilir oleokimia dasar minyak sawit di 

Kalimantan Timur, didapatkan bahwa setiap 90,000 ton produk oleokimia dasar minyak sawit 

dengan nilai investasi awal sebesar 182 milyar rupiah memiliki kelayakan bisnis yang memadai.  

Dalam beberapa skenario analisis sensitivitas, diperoleh bahwa industri oleokima dasar kelapa sawit 

masih dapat menguntungkan (Tabel 4). 

Di Amerika Serikat, industri biofuel memerlukan biaya produksi sebesar $5 juta per tahun untuk 

menghasilkan biodiesel dengan harga keekonomian $1 hingga $1.3 per galon dari sistem batch.  

Pengembangan teknologi biofuel memungkinkan produksi biofuel dengan sistem kontinu yang akan 

menekan harga keekonomian biodiesel hingga $0.7 per galon (Zappi dkk, 2003). 

Tabel 4 Analisis bisnis industri oleokimia dasar kelapa sawit skala kecil-menengah dengan beberapa skenario sentivitas. 

Sumber: BPID Kaltim, 2010. 

Salah satu problematika kelayakan dari industri oleokimia kelapa sawit yang diantaranya 

menghasilkan bahan baku maupun produk akhir biodiesel adalah daya serap pasar. Sebuah produk 

biodiesel nasional harus ditunjang oleh kewajiban substitusi solar dengan biodiesel sesuai dengan 

peta jalan yang telah ditetapkan, yaitu 2.5% di tahun 2010, 5% di tahun 2015 dan 20% di tahun 2025.  

Kepastian akan adanya pasar biofuel inilah yang akan mendorong investasi pengolahan produk 

pertanian energi seperti biodiesel dari kelapa sawit. 

Peningkatan produktivitas BBN dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: (1) peningkatan 

produktivitas lahan dengan bibit unggul/rekayasa genetis; (2) peningkatan produktivitas lahan 

dengan intensifikasi, utamanya irigasi; dan (3) peningkatan produksi dengan perluasan lahan. 

No. 
Kriteria 

Kelayakan 

Skenario 

Normal 

1: Kapasitas 

Produksi Turun 

10% 

2: Kenaikan 

Biaya Bahan 

Baku sebesar 5% 

3: Harga jual 

turun 

sebesar 3% 

4: Suku bunga 

naik menjadi 

20% pertahun 

1 NPV (Rp) 
215,96 

milyar 
171,64  milyar 150,60  milyar 

158,11  

milyar 
206,39  milyar 

2 IRR (%) 61,34 53,09 48,08 47,70 59,70 

3 B/C Ratio 6,18 5,12 4,61 4,79 5,95 

4 
Payback 

period 

11 tahun 6 

bulan 

12 tahun                   

6 bulan 
14 tahun 

13 tahun              

5 bulan 

10 tahun                     

10 bulan 
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Prekursor pertanian energi 

Perhitungan kebutuhan lahan pertanian energi telah disimulasikan dalam model 1 dan 2 untuk tahun 

2025 (Tabel 2), menghasilkan keperluan alokasi lahan hingga mencapai 13 juta ha.  Berdasarkan data 

potensi lahan, masih dibutuhkan lahan-lahan tambahan agar pertanian energi mampu menyediakan 

pasokan energi  tersebut.  Untuk itu diperlukan revaluasi dan reklamasi lahan eks tambang  sebagai 

cadangan alokasi lahan pertanian energi. 

Diperlukan prekursor pertanian energi berupa revaluasi lahan, reklamasi lahan, dan skema subsidi 

substitusi energi.  Hal ini dibatasi oleh persyaratan pengelolaan lingkungan pasca tambang dimana 

perusahaan-perusahaan pengelola pertambangan diwajibkan untuk mengembalikan lahan ke rona 

awal. Pada umumnya rona awal yang dimaksudkan adalah hutan primer/sekunder, semak belukar, 

atau malah menjadi lahan kritis (Wang, 2012).  Padahal, pengelolaan lingkungan dapat 

dialihfungsikan menjadi sistem pertanian energi dengan memanfaatkan subsistem kemasyarakatan 

setempat yang telah terbentuk akibat aktivitas tambang (Ji, 2011).  

Revaluasi lahan multifungsi pertanian energi 

Kerangka analisis kesesuaian lahan eks pertambangan untuk kepentingan pertanian energi perlu 

memetakan sifat multifungsi dari pertanian, dimana entropi dan analisis proses hirarki (AHP) akan 

menghasilkan pembobotan pada atribut-atribut multifungsi pertanian yang dikenakan.  Selanjutnya 

atribut-atribut tersebut dievaluasi kegunaan lahannya menggunakan metode-metode permodelan 

lanjutan seperti simple additive weighting (SAW),  technique for order performance by similarity to 

ideal solution (TOPSIS), dan pemrograman berbasis kompromi untuk menentukan alternatif-

alternatif terbaik revaluasi lahan pasca tambang berdasarkan kondisi alam setempat (Narrei dan 

Osanloo, 2011).  

Tabel 5 Penggunaan lahan multifungsi pertanian energi dalam revaluasi kegunaan lahan pasca tambang 

Tipe-tipe penggunaan lahan Revaluasi kegunaan pasca tambang 

Pertanian aktif Lahan pertanian subur 

Taman biodiversitas 

Pastura dan padang rumput (peternakan sapi) 

Pembibitan 

Kehutanan Hutan tanaman industri 

Semak belukar dan hutan 

Danau dan empang Akuakultur 

Pelayaran, sarana renang, tamasya 

Reservoir air 

Rekreasional intensif Sarana olah raga 

Pelayaran, sarana renang, taman pancing 

Hutan perburuan 

Rekreasional non-intensif Taman dan lahan terbuka hijau 

Museum tambang 

Rekreasi inovatif 

Konservasi alam Habitat alam liar 

Reservoir air permukaan maupun bawah tanah 

Sumber: Narrei dan Osanloo, 2011. 
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Revaluasi lahan pasca tambang utamanya untuk pertanian energi juga mengacu kepada fungsi relatif 

ekologis (relative ecological function, REF) terhadap fungsi relatif pertanian (relative agricultural 

function, RAF) dari suatu lahan, dimulai dari penggunaan awal (tambang), degradasi fungsi lahan, 

rehabilitasi lahan, hingga titik kritis kehilangan fungsi ekologis lahan (van Noordwijk dkk, 2006).  

 

Gambar 3 Revaluasi lahan pasca tambang untuk sebuah pertanian energi mengacu kepada REF terhadap RAF dari suatu 

lahan (van Noordwijk dkk, 2006). 

Reklamasi lahan untuk multifungsi pertanian energi 

Lahan eks tambang, utamanya tambang batubara, mengandung beberapa komponen cemaran yang 

membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup, seperti gas metana, debu tambang, 

limbah asam, dan destabilitas/kelabilan bawah tanah (Mishra dkk, 2012). Selain itu, cemaran 

tambang pada umumnya dapat merembes dan mengalir ke daerah perairan yang menyebabkan 

tersebarnya senyawa-senyawa sulfat (SO4), asam, besi, dan logam-logam berat (Wei dkk, 2011). 

Untuk itu, perlu dilakukan reklamasi lahan yang bertujuan mengurangi dampak pertambangan.  

Salah satu cara reklamasi lahan adalah mengembalikan ke rona lingkungan awal.  Skema revegetasi 

diantaranya dengan rerumputan, semak-semak belukar, dan tanaman kayu.  Cara lainnya adalah 

mengalihfungsikan lahan eks tambang menjadi sistem multifungsi pertanian energi dengan 

memanfaatkan subsistem kemasyarakatan setempat yang telah terbentuk akibat aktivitas tambang 

(Ji, 2011).  Reklamasi merupakan isu krusial yang banyak diabaikan oleh pelaku tambang, mengingat 

harga yang harus dibayarkan tidak murah. 

Salah satu cara yang populer untuk mengembalikan fungsi lahan pasca tambang adalah dengan 

rerumputan dan semak belukar (grazing) (Maczkowiack dkk, 2012).  Kegiatan ekonomi pasca 

tambang setelah proses reklamasi lahan dapat berlanjut ke peternakan sapi, domba dan kambing.  

Contoh konversi lahan eks tambang dengan teknik grazing terdapat di negara bagian Victoria di 

Australia. Lahan-lahan kritis pertambangan secara perlahan-lahan diubah menjadi padang 

rerumputan dan semak yang sesuai untuk peternakan sapi, domba, dan sejenisnya.  Australia kini 

menjadi negara produsen protein yang sangat diperhitungkan dunia. 
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Kadar cemaran tambang pada hewan ternak akan bergantung pada kualitas reklamasi lahan eks 

tambang.  Dalam sebuah penelitian dibuktikan bahwa memang akan terdapat deposit logam berat 

seperti timah (Pb) dan seng (Zn) pada darah dan bulu wool domba dan kambing. Akan tetapi kadar 

tersebut masih di dalam ambang yang tidak membahayakan (Smith dkk, 2010).

Berkaitan dengan pertanian energi, dimana produk akhirnya adalah 

terdapat cemaran logam berat pada produk akhir dari 

penggunaan tanaman-tanaman yang bersifat bioremediasi sebelum pertanian energi dilakukan di 

lahan eks tambang. 

Subsidi substitusi energi 

Subsidi sebagai komponen kebijakan 

perluasan penggunaan EBT. Kegunaan utama dari subsidi ini adalah untuk mempromosikan energi 

baru sehingga dapat bersaing secara keekonomian dengan sumber energi konvensional. Pada 

gilirannya, EBT dapat menggantikan sebagian porsi batubara, minyak dan gas bumi. Subsidi EBT 

dapat dikelompokan ke dalam beberapa kategori: (1) subsidi faktor

teknologi; (2) subsidi  pengurangan emisi cemaran hidrokarbon; dan/atau (3) pengurang

produsen, distributor dan pemanfaat EBT.

Subsidi faktor-faktor produksi 

Kebijakan subsidi faktor-faktor produksi bertujuan untuk mempercepat adopsi faktor

produksi dan penguasaan teknologi EBT.  Sebagai contoh, subsidi dapat diberikan dalam wujud 

pengurangan biaya perizinan maupun 

Dalam hal ini, subsidi juga dapat diberika

incentive, dimana pemerintah memberikan subsidi kepada harga akhir EBT yang diproduksi

harga dapat bersaing dengan harga komod

Gambar 4 Skema perhitungan harga subsidi bioetanol yang dikaitkan dengan harga minyak mentah dunia (FAO, 2008).
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Kadar cemaran tambang pada hewan ternak akan bergantung pada kualitas reklamasi lahan eks 

tambang.  Dalam sebuah penelitian dibuktikan bahwa memang akan terdapat deposit logam berat 

dan seng (Zn) pada darah dan bulu wool domba dan kambing. Akan tetapi kadar 

tersebut masih di dalam ambang yang tidak membahayakan (Smith dkk, 2010). 

Berkaitan dengan pertanian energi, dimana produk akhirnya adalah biofuel, boleh jadi pula akan 

emaran logam berat pada produk akhir dari biofuel.  Ini dapat diminimalisir dengan 

tanaman yang bersifat bioremediasi sebelum pertanian energi dilakukan di 

sebagai komponen kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengenalan dan 

perluasan penggunaan EBT. Kegunaan utama dari subsidi ini adalah untuk mempromosikan energi 

baru sehingga dapat bersaing secara keekonomian dengan sumber energi konvensional. Pada 

at menggantikan sebagian porsi batubara, minyak dan gas bumi. Subsidi EBT 

dapat dikelompokan ke dalam beberapa kategori: (1) subsidi faktor-faktor produksi dan penguasaan 

subsidi  pengurangan emisi cemaran hidrokarbon; dan/atau (3) pengurang

produsen, distributor dan pemanfaat EBT. 

faktor produksi bertujuan untuk mempercepat adopsi faktor

produksi dan penguasaan teknologi EBT.  Sebagai contoh, subsidi dapat diberikan dalam wujud 

pengurangan biaya perizinan maupun bantuan langsung penelitian teknologi atau industrialisasi EBT.  

Dalam hal ini, subsidi juga dapat diberikan di tahap akhir siklus produksi dengan skema 

, dimana pemerintah memberikan subsidi kepada harga akhir EBT yang diproduksi

dapat bersaing dengan harga komoditas energi konvensional, utamanya minyak bumi.  

Skema perhitungan harga subsidi bioetanol yang dikaitkan dengan harga minyak mentah dunia (FAO, 2008).
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baru sehingga dapat bersaing secara keekonomian dengan sumber energi konvensional. Pada 
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faktor produksi bertujuan untuk mempercepat adopsi faktor-faktor 

produksi dan penguasaan teknologi EBT.  Sebagai contoh, subsidi dapat diberikan dalam wujud 

tau industrialisasi EBT.  

dengan skema price 

, dimana pemerintah memberikan subsidi kepada harga akhir EBT yang diproduksi, sehingga 

itas energi konvensional, utamanya minyak bumi.   

 

Skema perhitungan harga subsidi bioetanol yang dikaitkan dengan harga minyak mentah dunia (FAO, 2008). 
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Sebagai contoh, Amerika serikat menyediakan subsidi sebesar $1 per galon biodiesel yang dihasilkan 

dari sistem agri-biodiesel kedelai mereka hingga tahun 2010. Pada tahun 2016, diproyeksikan subsidi 

biodiesel hanya mencapai $0.6 per gallon (Anderson, 2003).  Amerika Serikat juga membuat skenario 

subsidi harga agar bioetanol jagung mereka dapat bersaing dengan harga minyak mentah, sehingga 

pelaku bisnis dapat memproduksi bioetanol tanpa takut mengalami kerugian (FAO, 2008). 

Subsidi pengurangan emisi cemaran hidrokarbon 

Subsidi yang kedua ditujukan kepada pelaku pengurangan emisi cemaran hidrokarbon.  Menurut 

EPA (2002), subsitusi biodiesel B20 (20% biodiesel di dalam solar) akan menurunkan cemaran 

hidrokarbon (HC) sebanyak 21.1%, karbon monoksida (CO) sebanyak 11.0%, dan partikel bebas (PM) 

sebanyak 10.1%. B20 akan meningkatkan emisi gas nitroksida (NOx) sebanyak 2.1%.  Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel bersifat ramah lingkungan.   

Total emisi gas buang yang turun dapat bermanfaat secara ekonomis bagi pemerintah berkenaan 

dengan kuota karbon dalam skema ekonomi perdagangan karbon dunia.  Sebagai imbal balik, 

pemerintah dapat memberikan subsidi kepada pelaku pengurangan emisi cemaran hidrokarbon 

dalam wujud tertentu. Langkah ini telah dilakukan pemerintah Australia dengan meningkatkan harga 

BBM non-biofuel dan mensubsidi langsung harga BBM bersubstitusi biofuel. 

 

Gambar 5 Penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor dibandingkan dengan substitusi biodiesel pada solar 

mengacu pada EPA 420-P-02-001 (USDE, 2011; EPA, 2002) 

Pengurangan Pajak 

Penggunaan energi baru dan terbarukan perlu mendapatkan beberapa kemudahan diantara adalah 

pengurangan pajak pendapatan pasal 23 untuk perusahaan atau perseroan.  Sistem pemotongan 

pajak ataupun insentif pajak bagi para pelaku pertanian energi ini dapat dibagi ke dalam tiga 

kelompok: (1) kelompok produsen agri-biodiesel dan (2) kelompok industri oleokimia dasar dan 
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pengilangan bahan bakar nabati.  USDE (2011) menjelaskan bahwa subsidi diperlukan agar industri 

biodiesel hulu dan hilir dapat memperkuat pijakan ekonomi baru pasca tambang.  

Menurut USDT (2007), subsidi terhadap produksi biodiesel dilakukan dengan sistem tax credit yang 

diberikan kepada industri pencampuran biofuel dan produsen biodiesel. Skema tax credit, dalam 

praktek penerapannya di Amerika Serikat, tergantung volume produksi pelaku pertanian energi yang 

berimplikasi pengurangan langsung terhadap pajak pendapatan, seperti yang ditetapkan di dalam 

Energy Policy Act tahun 2005. 

Kebijakan dalam pertanian energi 

Kebijakan pendukung produksi biofuel 

Sebuah ekonomi baru pasca tambang tentunya membutuhkan stimulus untuk dapat tumbuh dan 

berkembang menggantikan ekonomi minyak bumi.  Kebijakan pendukung biofuel dapat dibagi 

menjadi empat sektor dukungan: (1) input, (2) proses produksi, (3) pemasaran, dan (4) konsumsi. 

Dukungan kebijakan pada sisi input produksi biofuel dapat terdiri dari pengalokasian pupuk, 

pembangunan sarana irigasi dan penyediaan sarana produksi pertanian energi lainnya.  Selain itu 

perlu juga diatur kebijakan harga energi dan air yang digunakan sebagai input produksi pertanian 

energi dan biofuel.  Kebijakan hak guna lahan perlu pula mendapatkan perhatian. 

Dari sisi proses produksi, kebijakan perlu diarahkan untuk mendukung harga produk domestik hasil 

pertanian energi seperti penetapan harga dasar tandan buah segar, jagung, tebu, singkong, dan 

tanaman-tanaman lain yang berpotensi sebagai sumber energi alternatif. Dukungan ini diperlukan 

untuk menunjang terciptanya perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak serta menjaga 

pendapatan petani energi. 

Kebijakan tahap selanjutnya perlu diarahkan utuk mendukung mekanisme pembelian produk biofuel, 

kewajiban pemakaian biofuel dalam negeri, kebijakan perdagangan, dan subsidi penguasaan 

teknologi termasuk di dalamnya peningkatan efisiensi konversi biofuel, efisiensi kendaraan, dan 

penggunaan energi bersih (blue and green energy). Kebijakan juga perlu diarahkan kepada 

keringanan atau insentif pajak bagi para pelaku produsen. 

Khusus bagi pengguna EBT, termasuk bioethanol/biodiesel blend (E/B fuel), perlu ada stimulan dalam 

bentuk kebijakan-kebijakan seputar subsidi pembelian biofuel, keringanan perpajakan misalnya 

pembelian kendaraan yang mendukung E/B fuel. 

Kelengkapan kebijakan dari sisi fiskal dan politik diperlukan agar pertanian energi dapat dilakukan 

dari sisi pengalokasian sumber daya lahan, tenaga kerja, sarana produksi pertanian energi, 

pengolahan, pemasaran dan penggunaan biofuel.  Tentunya, kebijakan-kebijakan yang diambil 

harusnya seimbang dengan kekuatan fiskal, stabilitas ekonomi serta kondisi geopolitik Indonesia. 

Proses produksi biofuel dalam pertanian energi bersama dengan skenario fiskal dan kebijakan biofuel 

(Steenblik, 2007) dapat diamati pada Gambar 6.   
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Gambar 6 Proses produksi biofuel dalam pertanian energi bersama dengan skenario 

(Steenblik, 2007) 

Kebijakan emisi karbon 

Siklus hidup adalah sebuah alat penilai kelayakan ekologis dari suatu kegiatan pertanian energi. 

Dalam hal ini, penilaian siklus hidup (

rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari tiap

Menurut FAO (2008), LCA dari pertanian energi memiliki enam satuan produksi yaitu: (1) perubahan 

ekologis lahan dalam hal ini adalah 

sebagai akibat pertanian energi; (2) penyediaan faktor

produksi pertanian, tenaga kerja, dan energi lain yang terlibat dalam faktor

transportasi yang menunjang proses produksi; (4) pen

oleokimia;  (5) kandungan potensial GRK pada 

LCA dari proses produksi biofuel

Perhitungan LCA dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti penilaian aliran material 

(material flow assessment, MFA). Efisiensi energi pada sebuah sistem tertutup (

dengan metode exergy.  Hasil dari 

keberlanjutan pertanian energi

sustainable biofuel (RSB), dan  Indonesian sustainable palm oil

Kebijakan seputar emisi GRK yang dihasilkan oleh perkebunan sawit perlu dilakukan untuk 

menurunkan jejak karbon (carbon footprints
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dalam pertanian energi bersama dengan skenario fiskal dan kebijakan

hidup adalah sebuah alat penilai kelayakan ekologis dari suatu kegiatan pertanian energi. 

enilaian siklus hidup (life cycle assessment, LCA) akan berimplikasi pada besaran 

yang dihasilkan dari tiap-tiap satuan produksi pertanian energi.  

Menurut FAO (2008), LCA dari pertanian energi memiliki enam satuan produksi yaitu: (1) perubahan 

ekologis lahan dalam hal ini adalah pelepasan GRK  dengan indikator CO2, metana, 

sebagai akibat pertanian energi; (2) penyediaan faktor-faktor produksi, termasuk di dalamnya sarana 

produksi pertanian, tenaga kerja, dan energi lain yang terlibat dalam faktor-

transportasi yang menunjang proses produksi; (4) pengolahan produk biofuel

(5) kandungan potensial GRK pada biofuel tersebut; dan (5) penggunaan 

biofuel dapat dilihat pada Gambar 7. 

Perhitungan LCA dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti penilaian aliran material 

, MFA). Efisiensi energi pada sebuah sistem tertutup (

Hasil dari LCA inilah yang menjadi salah satu dasar dari penentuan standar 

keberlanjutan pertanian energi, misalnya: roundtable sustainable palm oil 

Indonesian sustainable palm oil (ISPO).   

Kebijakan seputar emisi GRK yang dihasilkan oleh perkebunan sawit perlu dilakukan untuk 

carbon footprints) kelapa sawit di masa depan. Walaupun, secara 
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tiap satuan produksi pertanian energi.   
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Perhitungan LCA dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti penilaian aliran material 

, MFA). Efisiensi energi pada sebuah sistem tertutup (close loop) didekati 
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nasional, jejak karbon Indonesia masih jauh dan belum dikuota oleh sebab penggu

nasional yang dibawah rata-rata dunia.

Gambar 7 Skema LCA dari proses produksi 

Kebijakan air 

Kebijakan mengenai pengalokasian air bagi pertanian energi perlu mendapat perhatian khusus, 

mengingat konversi air menjadi 

contoh, pada tanaman tebu diperlukan 2000 L air untuk menghasilkan 1 L 

kebutuhan air untuk kelapa sawit malah lebih besar lagi, yaitu 2364 L air/ L 

Kebutuhan akan air bagi pertanian energi dapat dicukupi dari beberapa jenis pasokan, diantaranya 

air hujan, air tanah, dan irigasi.  Penggunaan irigasi

jagung yang memerlukan suplai air yang baik dan konstan, sementara perkebunan kelapa sawit tidak 

memerlukan sarana irigasi, kecuali pada daerah kritis.

Dalam hal penggunaan air, sebuah pertanian energi akan mutl

pengairan yang baik, bahkan memerlukan cadangan air yang stabil dari masa ke masa.  Untuk itu, 

diperlukan pula pembangunan dam atau bendungan yang berfungsi sebagai reservoir air baik untuk 

tanaman, tenaga kerja maupun pembangkit 

Tabel 6 Kebutuhan air dari pertanian energi per hektar lahan dilihat dari jenis tanaman

Tanaman 

air tanah 

(mm/ha) 

Tebu 1400

Jagung 550

Kelapa sawit 1500

Sumber: FAO (2008) 
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nasional, jejak karbon Indonesia masih jauh dan belum dikuota oleh sebab penggu

rata dunia. 

Skema LCA dari proses produksi biofuel terhadap cemaran GRK (FAO, 2008) 

Kebijakan mengenai pengalokasian air bagi pertanian energi perlu mendapat perhatian khusus, 

mengingat konversi air menjadi biofuel akan menggunakan sumber daya air yang besar.  Sebagai 

contoh, pada tanaman tebu diperlukan 2000 L air untuk menghasilkan 1 L 

kebutuhan air untuk kelapa sawit malah lebih besar lagi, yaitu 2364 L air/ L biofuel

Kebutuhan akan air bagi pertanian energi dapat dicukupi dari beberapa jenis pasokan, diantaranya 

air hujan, air tanah, dan irigasi.  Penggunaan irigasi sangat dibutuhkan pada pertanian tebu dan 

jagung yang memerlukan suplai air yang baik dan konstan, sementara perkebunan kelapa sawit tidak 

memerlukan sarana irigasi, kecuali pada daerah kritis.   

Dalam hal penggunaan air, sebuah pertanian energi akan mutlak membutuhkan pengaturan 

pengairan yang baik, bahkan memerlukan cadangan air yang stabil dari masa ke masa.  Untuk itu, 

diperlukan pula pembangunan dam atau bendungan yang berfungsi sebagai reservoir air baik untuk 

tanaman, tenaga kerja maupun pembangkit energi yang sebagiannya disuplai ke pertanian energi.

Kebutuhan air dari pertanian energi per hektar lahan dilihat dari jenis tanaman 

Kebutuhan air 

air hujan Irigasi ekivalen evapotranspirasi

(mm/ha) (mm/ha) 

1400 1000 800 

550 400 300 

1500 1300 0 
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Kebijakan mengenai pengalokasian air bagi pertanian energi perlu mendapat perhatian khusus, 

akan menggunakan sumber daya air yang besar.  Sebagai 

contoh, pada tanaman tebu diperlukan 2000 L air untuk menghasilkan 1 L biofuel, sementara 

biofuel. 

Kebutuhan akan air bagi pertanian energi dapat dicukupi dari beberapa jenis pasokan, diantaranya 

sangat dibutuhkan pada pertanian tebu dan 

jagung yang memerlukan suplai air yang baik dan konstan, sementara perkebunan kelapa sawit tidak 

ak membutuhkan pengaturan 

pengairan yang baik, bahkan memerlukan cadangan air yang stabil dari masa ke masa.  Untuk itu, 

diperlukan pula pembangunan dam atau bendungan yang berfungsi sebagai reservoir air baik untuk 

energi yang sebagiannya disuplai ke pertanian energi. 

ekivalen evapotranspirasi 

(L air/L biofuel) 

2000 

1357 

2364 
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Kebijakan jejak kaki ekologis 

Bila dibandingkan dengan pertambangan energi mineral dan batubara, pertanian energi memiliki 

keuntungan komparatif terkait jejak kaki ekologis (ecological footprints). Akan tetapi, sebuah 

pertanian energi dalam skala yang besar tetap saja memiliki dampak-dampak  terhadap lingkungan, 

sosial, ekonomi dan politik. Dampak-dampak tersebut menjadi faktor-faktor pembatas dalam 

perluasan dan pengembangan pertanian energi dan produk biodiesel. 

Diantara jejak kaki ekologis penting yang berkenaan dengan pertanian energi dari bidang lingkungan 

adalah biodiversitas, kebutuhan air. Dari bidang sosial, pertanian energi dimungkinkan akan 

memunculkan sengketa lahan, ketenaga kerjaan, dan berpengaruh pada ketahanan pangan. Dari 

bidang ekonomi dan politik, pertanian energi akan berdampak pada subsidi utama berkaitan dengan 

pembiayaan pertanian energi, biaya produksi, dan biaya adopsi teknologi.  Selebihnya, Tabel 7 

menyajikan Faktor-faktor pembatas pertanian energi berkelanjutan. 

Tabel 7 Faktor-faktor pembatas pertanian energi berkelanjutan. 

Faktor-faktor pembatas 

Sosial Lingkungan Ekonomi/Politik 

Ketenagakerjaan Emisi gas rumah kaca Ketahanan energi 

Sengketa lahan Kualitas udara Kedaulatan energi 

Integrasi petani kecil Kualitas tanah Keadilan energi 

Ketahanan pangan Kualitas dan kuantitas air Neraca perdagangan energi 

 Biodiversitas Pembiayaan pertanian energi 

 Sertifikasi IPO/RSPO Biaya produksi 

 Sertifikasi RSB Biaya adopsi teknologi 

  Subsidi 

  Perundangan dan Peraturan 

Sumber: diolah dan dikembangkan dari IEA (2011) 

Rekomendasi percepatan pertanian energi dan EBT 

Setelah melihat adanya keperluan akan substitusi biofuel yang dicanangkan pemerintah di tahun 

2010 adalah 2.5% yang kemudian berangsur meningkat ke 5% di tahun 2015 dan 20% di tahun 2025, 

diperlukan upaya percepatan pencapaian.  Diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah 

dalam beberapa rekomendasi kebijakan/kegiatan dalam pertanian energi: 

• Pembuatan payung hukum dan kebijakan biofuel dan  pertanian energi 

• Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pertanian energi. 

• Revaluasi dan reklamasi lahan sebagai lahan cadangan multifungsi pertanian energi. 

• Penyiapan tenaga kerja berkeahlian pertanian energi. 

• Penelitian peningkatan rekayasa genetika tanaman penghasil energi untuk mengurangi 

kebutuhan lahan. 

• Penyiapan skema investasi biofuel dan  pertanian energi. 

• Pembangunan refinasi/kilang bahan bakar nabati (biofuel). 

• Penetapan dan pengembangan kawasan reservoir air baru (irigasi, sumber air minum, PLTA). 

• Penetapan harga ekonomis biofuel sebagai produk pertanian energi. 
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Secara lebih umum, berkaitan dengan peningkatan bauran EBT dari 5.7% pada tahun 2010 hingga 

mencapai 25% pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dalam 

beberapa rekomendasi kebijakan/kegiatan dalam EBT:  

• Pembuatan payung hukum dan kebijakan energi baru dan terbarukan 

• Penyiapan skema investasi energi baru dan terbarukan 

• Penelitian peningkatan efisiensi energi baru dan terbarukan 

• Penelitian peningkatan efisiensi energi bersih 

• Pembangunan refinasi/kilang bahan bakar batubara cair 

• Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi 

• Penyiapan skema subsidi energi baru dan terbarukan 

• Penyiapan skema pinjaman modal untuk perluasan dan peningkatan kapasitas produksi 

biofuel dari pertanian energi 

Kesimpulan 

EBT harus diposisikan sebagai bagian dalam skema besar ekonomi pasca tambang. Salah satu model 

ekonomi pasca tambang penunjang EBT adalah pertanian energi. Diperlukan sebuah prekursor 

pertanian energi berupa revaluasi lahan, reklamasi lahan, dan skema subsidi substitusi energi.  Pada 

tahun 2050, kebutuhan lahan pertanian energi mencapai 16 - 34.5 juta ha. Lahan cadangan 

pertanian energi dapat diperoleh dengan cara mengalihfungsikan lahan eks tambang menjadi sistem 

multifungsi pertanian energi dengan memanfaatkan subsistem kemasyarakatan tambang yang telah 

terbentuk sebelumnya. Diperlukan 2.24 juta angkatan kerja untuk perkebunan kelapa sawit dan 75 

ribu – 100 ribu angkatan kerja tambahan untuk industri hilir oleokimia pada tahun 2050.  Dibutuhkan 

pula skema konversi keterampilan pekerja tambang menjadi pekerja perkebunan bagi angkatan 

kerja tambang yang masih dalam usia produktif.  Produk biofuel nasional harus ditunjang oleh 

kewajiban substitusi BBM sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan yang mencapai 20% di 

tahun 2025. Sebuah ekonomi baru pasca tambang tentunya membutuhkan stimulus dan kebijakan 

untuk dapat tumbuh dan berkembang menggantikan ekonomi minyak bumi.  Kebijakan pendukung 

biofuel dapat dibagi menjadi empat sektor dukungan: input, proses produksi, pemasaran, dan 

konsumsi.  Jejak kaki ekologis penting dalam pertanian energi adalah biodiversitas, kebutuhan air, 

sengketa lahan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Subsidi utamanya berkaitan dengan 

pembiayaan pertanian energi, biaya produksi, dan biaya adopsi teknologi.   
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