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PROSPEK P E N G E M B A N G A N  lNDUSTRl  B l O D l E S E h  
Da INDONES~A 

Biodiesel adalah metil ester yang dihasiikan dari reaksi transesterifikasi 
trigliserida yang salah satunya berasal dari minyak sawit. Biodiesel dengan 
spesifikasi sesuai ASTM D-6751 atau standar lainnya telah dinyatakan sebagai 
bahan bakar alternatif menggantikan minyak solar. Di beberapa negara, tingkat 
konsumsi biodiesel sudah cukup tinggi yang terutama dicampurkan dengan 
minyak solar menggunakan perbandingan 80% minyak solar : 20% biodiesei 
(B20). 820 merupakan campuran ideal antara biodiesel dan minyak solar yang 
memberikan performa mesin paling optimum dan B20 telah direkomendasi 
oleh beberapa produsen mesin diesel. 

Konsumsi minyak solar lndonesia adalah 23 juta kilo liter per tahun dan 
saat ini sebagian dari jumlah tersebut adalah hasil impor yang menyebabkan 
lndonesia telah menjadi net-impoter minyak. Mengingat cadangan minyak 
lndonesia yang semakin terbatas, implementasi biodiesel sebagai bahan bakar 
alternatif harus segera direalisasikan. Kebutuhan biodiesel yang sangat besar 
untuk menggantikan minyak solar akan meningkatkan usaha pengembangan 
industri biodiesel di lndonesia di samping akan iebih menggairahkan pertanian 
kelapa sawit. Di samping itu, potensi pengembangan industri biodiesel sangat 
besar ditunjang oieh kapasitas poduksi GPO dalam negeri yang mencapai 
8.000 ion per tahun. Produksi GPO dalam negeri diprediksi mencapai 12.000 
ton pada tahun 2020 mengaiahkan Malaysia. Saal ini, CPO Indonesia sebagian 
besar diekspor sehingga dipedukan upaya untuk dimanfaatkan menjadi bahan 
yang memiiiki nilai tambah lebih tinggi melalui diversifikasi produk. 

Saat ini, teknologi konversi minyak sawit menjadi biodiesel sudah 
dikembangkan dengan sangat baik yang dhujudkan menjadi industri biodiesel 
di beberapa negara. Dengan demikian, untuk membangun industri biodiesel 
sudah tersedia informasi teknotogi yang sangat memadai. Namun, 
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pengembangan industri diperlukan untuk melangkah lebih ke depan dari yang 
saat ini telah ada. Pengembangan industri biodiesel dapat diarahkan pada 
penentuan konfigurasi proses yang tepat untuk bahan baku yang spesifik dari 
Indonesia. Arah pengembangan juga dapat ditujukan untuk rnenyelesaikan 
problem yang masih terjadi pada penggunaan biodiesel secara kornersial antara 
lain : keekonomian, masalah pembakaran termasuk pernbakaran suhu rendah, 
terbentuknya endapan dan "gum" dan karakteristik biodiesei yang belum 
sepenuhnya sesuai dengan disain mesin. lndustri biodiesel juga dapat 
dikembangkan dengan melakukan rekayasa reaksi kimia lanjutan rnenggunakan 
biodiesel sebagai bahan baku. Dalam ha1 ini, biodiesel diperlakukan sebagai 
produk antara untuk membuat produk akhir yang memiliki nilai tambah yang 
jauh lebih tinggi. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan minyak sayur untuk bahan bakar mesin diesel memiliki 
sejarah setua diternukannya mesin diesel. Akan tetapi sejak krisis energi dan 
bahan bakar pada awal 80-an yang disertai usaha rnencari sumber energi 
alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil, minyak sayur menjadi fokus 
perhatian. 

Biodiesel adalah sumber energi alternatif berbasis minyak sayur yang 
merupakan senyawa metil ester yang dihasilkan dari reaksi transesterifikasi 
trigliserida yang berasal dari minyak palem untuk kasus di lndonesia atau 
negara tropis lainnya. Setiap negara memiliki kekhasan tersendiri dalam 
menentukan sumber bahan baku bagi biodiesel. Di Arnerika dan Eropa, 
digunakan minyak kedelai atau biji bunga matahari. Perkembangan selanjutnya 
adalah penggunaan minyak goreng bekas sebagai sumber bahan baku untuk 
memperoleh harga bahan baku yang murah. 

Teknologi yang berkaitan dengan produksi biodiesel telah dikembangkan 
dengan sangat baik. Oleh karena itu pengembangan industri biodiesel harusnya 
tidak mengalami kendala dari sisi teknologi walaupun teknotogi yang ada harus 
disempurnakan untuk tujuan yang lebih spesifik misalnya antisipasi terhadap 
jenis bahan baku, harga biodiesel yang masih lebih mahal dari minyak solar 
sampai karakter biodiesel yang belum sepenuhnya kompatibel dengan minyak 
solar. Apalagi ditinjau dari kebutuhan minyak solar di lndonesia yang sangat 
besar dan sebagian adalah hasil impor serta kenaikan kebutuhan solar yang 

tinggi setiap tahun. 

KONSUMSl MlNYAK SOLAR DAN POTEMSl SUBSTlTUSI 
DENGAN BIODIESEL 

Konsumsi minyak solar secara nasional mencapai 23 juta KL pada tahun 
2003 dengan kenaikan rata-rata 7% setahun sehingga di tahun 2010 diperkirakan 
menjadi 34 juta KL. Dari konsumsi tersebut, sekitar 40% adalah solar yang 
diimpor dari beberapa negara. Besarnya jumlah impor BBM ini menyebabkan 
lndonesia sejak awal 2004 telah menjadi net-imporfer minyak. Mengingat 
kemampuan produksi minyak nasional yang terus berkurang dari 580 juta barelf 
tahun pada 1999 menjadi 360 juta barel per tahun pada tahun 2003, maka 
pemakaian sumber energi alternatif menggantikan minyak solar merupakan 
kebutuhan yang sangat mendesak, apalagi minyak solar memerlukan subsidi 
yang sangat besar yaitu sekitar 23 milyar liter x Rp.550,-fliter-tahun = Rp.12,6 
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trilyun. Di tahun 2010, penyediaan minyak solar akan semakin sulit dipenuhi 
tanpa upaya pemakaian sumber energi alternatif tersebut. 

Di lain pihak, Indonesia adalah produsen terbesar kedua minyak palem 
mentah (CPO) dengan jumlah produksi sebesar 8,7 juta ton per tahun pada 
2004 yang diprediksi akan menjadi 12 juta ton di tahun 2010 mengalahkan . 

Malaysia. Apabila seluruh CPO yang dihasilkan secara nasional dikonversi 
menjadi minyak solar, maka CPO di tahun 2010 dapat menyediakan minyak 
solar sebesar 12 juta KL atau sepertiga dari kebutuhan solar nasional. Kondisi 
saat ini yang menunjukkan bahwa 90% dari produk CPO nasional diekspor 
sebagai bahan mentah harus mendapat perhatian ke arah diversifikasi produk , 
turunan terrnasuk merekayasa biodiesel menjadi produk lebih hilir sehingga 
memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Di beberapa negara, biodiesel telah dipakai sebagai alternatif pengganti 
solar dan telah direkomendasi oleh beberapa produsen mesin diesel untuk 
dipakai sebagai campuran solar, antara lain oleh Caterpillar. Di Jerman, 
periumbuhan pemakaian biodiesel adalah sebesar 31% per tahun dan sebesar 
60% di Amerika. Pertumbuhan ini juga berhubungan dengan kebijakan pajak 
yaitu : bebas pajak di Jerman dan Austria, 10 sld 20% lebih rendah dari 
pajak minyak solar di beberapa negara lain. Biodiesel ini disuplai oleh industri 
dengan kapasitas 3 juta ton per tahun di Amerika dan 1 juta ton per tahun di 
Eropa. Sementara itu, Malaysia telah membangun industri biodiesel yang 
merupakan "Asia firsf biodieselplanf' dengan kapasitas 500 tonltahun. Hal ini 
menunjukkan secara teknologi, industri biodiesel sudah bukan menjadi kendala. 

Kompatibilitas biodiesel dengan minyak solar telah ditetapkan melalui ASTM 
0-6751 dan DIN V 51606 dimana biodiesel memiliki angka setana (CN) lebih 
tinggi dari solar yaitu antara 42 sld 61 tergantung bahan baku yang dipakai. 
GPO memberikan CN biodiesel yang lebih tinggi dari minyak kedelai karena 
lebih sedikit mengandung ikatan takjenuh. Kompatibilitas yang dimiliki biodiesel 
dengan solar menyebabkan tidak diperlukan modifikasi terhadap mesin diesel. 

CN minyak solar Indonesia masih berada dibawah Kategori I Standar Eropa 
yaitu sebesar 48. Dilihat dari disain mesin diesel generasi sekarang, pada 
umumnya dibutuhkan CN yang tinggi berkisar pada angka 52 yang sesuai 
dengan solar Kategori 2 sehingga pemakaian biodiesel apalagi yang diproduksi 
dari GPO sangat sesuai dengan kebutuhan CN bagi mesin baru. Keunggulan 
lain dari biodiesel ialah kandungan sulfur yang hampir no1 di biodiesel sehingga 
emisi gas buang lebih bersih (termasuk pengurangan CO sebesar-20%, UHC 
-30%, PMlO -22% akibat pembakaran yang lebih sempurna karena CN yang 
lebih tinggi), memiliki kemarnpuan pelumasan yang lebih baik serta larut 
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sempurna dalam solar. Kelarutan biodiesel yang sempurna dalam solar 
dimanfaatkan untuk mencampur biodiesel dengan solar dengan perbandingan 
20:80 yang dikenal dengan B20. B20 telah dilaporkan dapat memberikan 
performa mesin diesel yang setara dengan penggunaan minyak solar. Apabila 
dibuat B20 di Indonesia, maka hanya diperlukan 50% dari produksi CPO secara 
nasional. Hal ini masih sangat mungkin mengingat saat ini 90% CPO diekspor 
ke negara lain. 

Secara umum, perbandingan pemakaian solar dan biodiesel menunjukkan 
indek yang hampir sama yaitu solar memiliki indek 98 sementara biodiesel96 
(indek 100 berarti sempurna). Sebagai perbandingan, LNG memiliki indek 73 
dan metanol adalah 61. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dari sudut teknologi, kompatibilitas 
dan keunggulan penggunaan biodiesel di Indonesia sudah tidakada hambatan, 
sementara dari sudut kebutuhan, pemakaian dan pengembangan biodiesel di 
tndonesia merupakan hal yang sangat mendesak. Kebijakan yang menyangkut 
kemudahan implementasi penggunaan biodiesel misalnya pembebasan pajak, 
pemberian subsidi yang lebih besar untuk biodiesei diharapkan dapat 
mempercepat pemakaian biodiesel di Indonesia yang secara langsung 
mendorong pengembangan industri biodiesel di dalam negeri. 

PROBLEM BlODlESEL 
Biodieset walaupun penggunaannya sudah mempunyai sejarah panjang 

namun masih memiliki beberapa kekurangan apabila dibandingkan dengan 
minyak solar. Penyelesaian kelemahan ini dapat dijadikan arah pengembangan 
industri biodiesel. Kelemahan tersebut antara lain : keekonomian, karakteristik 
yang belum sepenuhnya sesuai dengan solar, dan performa pembakaran di 
suhu rendah (low-temperature-combustion yang belum memuaskan). 

Harga biodiesel merupakan problem utama apabila biodiesel secara utuh 
dipakai untuk menggantikan solar. Hal ini karena harga bahan baku (minyak 
sawit) yang sudah lebih rnahal dari minyak solar. Harga solar tanpa subsidi 
saat ini adalah Rp. 2200,- sedangkan harga GPO adalah berkisar US$4001ton 
atau sekitar Rp. 3500Aiter. Problema harga ini dapat diatasi dengan memandang 
biodiesel sebagai aditif peningkat CN dan diperlukan hanya dalam prosentase 
yang kecil sehingga tidak berpengaruh sigifikan terhadap harga jual solar. 

6 Serpov, 12)l~ustus 2004 
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Peningkatan CN solar jauh lebih murah dilakukan dengan penambahan biodiesel 
dibanding dengan menambahlmerubah konfigurasi kilang minyak untuk 
keperluan tersebut. 

Secara keseluruhan, tidak hanya harga jual saja yang perlu diperhitungkan 
pada implementasi biodiesel. Pemakaian biodiesel yang memiliki CN dan daya 
lubrikasi tinggi akan memperpanjang umur mesin dan mengurangi biaya 
perawatan. CN yang tinggi juga menurunkan emisi berbahaya pada gas buang 
yang dapat juga dihitung secara ekonomi untuk meningkatkan daya saing 
biodiesel terhadap solar. 

Pada tahap awal, diperlukan kebijakan pemerintah yang mengarah pada 
penggunaan biodiesel misalnya pembebasan pajak pembelian seperti dilakukan 
oleh beberapa negara. Penggunaan minyak goreng bekas untuk menurunkan 
harga bahan baku merupakan suatu pilihan, akan tetapi kontinuitas suplai dan 
karakter minyak bekas tersebut sangat bervariasi yang dapat menyebabkan 
kesulitan dalam proses produksi. 

KaraMerisfik biodiesel 
Viskositas biodiesel pada umumnya lebih tinggi dari solar. Spesifikasi 

solar menurut pemerintah Indonesia ialah antara 1,6 sld 5,8 mm2/detik. 
Sedangkan viskositas biodiesel bisa mencapai 6,1 mm2/detik sehingga perlu 
dilakukan modifikasi agar memenuhi persyaratan. Viskositas biodiesel tidak 
menjadi persoalan serlus apabila dipakai untuk membuat B20 karena viskositas 
solar biasanya cukuo rendah sehingga penambahan 20% biodiesel tidak 
menyebabkan vlskcsit=s campuran melampaui persyaratan. Penurunan 
viskositas biodiesel d27*-' lriakukan dengan penambahan aditif misalnya n- 
butanol. 

Low-Temperature-Combustion dan Problem Pembakaran Lainnya 

Biodiesel yang memiliki volatilitas rendah dan viskositas yang tinggi 
menyebabkan atomisasi yang lebih sulit. Hal ini mengakibatkan pembakaran 
kurang sempurna dan menimbulkan endapan di nosel. Adanya ikatan rangkap 
memungkinkan terjadinya polimerisasi dan juga mengakibatkan terbentuknya 
deposit. Pour point dan cloud point yang tinggi menyebabkan sulit menyala 
pada suhu rendah. Penyelesaian untuk mengatasi hat ini ialah dengan cara : 
blending dengan solar, penambahan aditif biasanya berupa polimer yang dapat 
memodifikasi viskositas (viscocify modifying polher), pengurangan ikatan 

Serpong, 123gwtus 2004 7 
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rangkap dengan treafment lanjutan atau isomerisasi untuk membuat ester 
bercabang. 

DlVERSlFlKASl PRODUK : BlODlESEL SEBAGAl 
PRODUK AMTAM 

Transesterifikasi pada proses pembuatan biodiesel dapat dipakai 
sebagai sebuah proses pernutusan rantai gliserida menjadi senyawa tunggal 
yang secara kinetika cukup sulit dilakukan. Produk reaksi (biodiesel) selanjutnya 
dipandang sebagai produk antara yang dapat direkayasa lebih lanjut menjadi 
produk turunannya. Rekayasa biodiesel menjadi produk turunan tersebut dapat 
meningkatkan nilai tambah yang sangat signifikan. 

Aditif 

Biodiesel memiliki CN yang cukup tinggi yaitu sekitar 50-60 untuk yang 
disintesis dari minyak sawit. Oleh karena itu, pencampuran dengan minyak 
solar diharapkan meningkatkan CN serta memperbaiki sifat lubrikasi. 
Penambahan biodiesel pada rninyak solar unkrk meningkatkan GN mmerlukan 
jumlah biodiesel ~ u k u p  yang besar yang dapat dikurangi dengan cara 
merekayasa biodiesel agar memiiiki CN lebih tinggi. Rekayasa reaksi kimia 
dilakukan untuk merubah struktur molekul biodiesel rnenjadi aditif peningkat 
angka selana (cefane booster;) yang selama ini telah dipakai secara kome~ial. 

Secara komersial, aditif peningkat angka setana adalah Etil Heksil Nitrat 
(EHN). EHN dengan CN yang sangat tinggi hanya memerfukan 0,05% untuk 
meningkatkan CN sarnpai 5 angka. Rekayasa reaksi kimia menghasilkan 
senyawa dengan struktur molekut mirip EHN yang memiliki CN sebesar 2000 
sehingga diperlukan 0,2596 aditif untuk meningkatkan CN sebesar 5 angka. 
Aditif ini telah dipatenkan dan dalam proses menuju komersialisasi dalam bentuk 
pembangunan industri aditif. Perubahan biodiesel menjadi aditif meningkatkan 
harga juai menjadi lebih dari 5X lipat. 

Aditif untuk peningkat angka oktana juga dapat direkayasa dari biodiesel. 
Pertamina pada awalnya menggunakan TEL sebagai aditif peningkat angka 
oktana. Namun perubahan menjadi bensin non timbal menyebabkan perlunya 
aditif bebas timbal yang umumnya adalah senyawa eter misalnya ETBE atau 
senyawa hidrokarbon bercabang dan beroksigen (oksigenate). Struktur molekul 
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biodiesel dapat direkayasa menjadi memiliki rantai lebih pendek dan bermbang 
sehingga biodiesel yang telah memiiiki gugus oksigen dapat berfungsi sebagai 
aditif peningkat angka oktana. 

Aditif lainnya adalah anti friksi yang ditambahkan ke minyak peiumas. 
Selama ini, aditif anti friksi merupakan senyawa impor yang ditambahkan pada 
minyak dasar (base oil) sehingga menghasilkan pelumas. Aditif anti friksi pada 
prinsipnya adalah senyawa yang tahan terhadap oksidasi dan memiliki interaksi 
yang tinggi terhadap permukaan..Untuk tujuan tersebut, biodiesel direkayasa 
untuk dilakukan pengurangan terhadap ikatan rangkap dan dilakukan 
penambahan gcgus fungsi yang memiliki interaksi kuat terhadap permukaan 
logam sehingga msnghinciari terjadinya friksi akibat sentuhan dua buah 
permukaan logam. 

Konsumsi bensin di Indonesia sangat tinggi yaitu lebih dari 12 juta KL 
dimana sebagian dari bensin tersebut adalah produk impor. Bensin, seperti 
halnya solar adalah sumber energi yang tak terbarukan sehingga perlu mencari 
aiternatif pengganti. Selama ini, studi tentang pembuatan biodiesel dari minyak 
sawit sudah sangat berkembang tetapi ha! ini belum terjadi pada studi sinlesis 
biogasoline. 

Struktur molekul bensin (gasofine) adalah hidrokarbon bercabang dengan 
jumlah rantai sedang (C6 sld 611). Biodiesel dengan panjang rantai 14 sld 18 
serta memiliki ikatan tak jenuh dapat direngkah dan diisomerisasi seperti halnya 
minyak mentah (crude oil). Hasil reaksi ini adalah hidrokarbon rantai sedang 
dan bercabang sehingga dapat berfungsi sebagai bensin dengan angka oktana 
yang jauh lebih tinggi dari bensin premium. 

Biodegradable plastic 

Selain proses perengkahan, ikatan rangkap yang ada pada biogasoline 
dapat dimanfaatkan untuk proses polimeilsasi menggunakan rekayasa reaksi 
katalisis. Hasil reaksi adalah hidrokarbon dengan berat molekul tinggi yang 
dapat dikembangkan menjadi plastik. Kekuatan asam (acid strength) katalis 
sangat menentukan reaksi katalisis asam yang terjadi pada hidrokarbon. 
Polimerisasi untuk hidrokarbon tak jenuh memerlukan kekuatan asam (Ho) 
antara -2 sampai +2 atau kekuatan asam sedang. Terhadap trigliserida yang 
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memiliki struktur lebih kompleks daripada hidrokarbon berbasis minyak bumi, 
polimerisasi terjadi pada kekuatan asam antara -2,3 sampai +I ,7. Sedangkan 
perengkahan memerlukan kekuatan asam antara -6 sampai -7. Dengan 
merekayasa katalis agar memiliki kekuatan asam setara dengan yang 
dibutuhkan untuk polimerisasi maka trigliserida ataupun dalam bentuk biodiesel 
dapat direkayasa menjadi plastik. 
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