
~zmusan 3ihsi~Seminar~ospe~8iodieseCdi Indonesia 

PROSPEK PENGGUNMN SAWIT SEBAGAl 
BAWAN BAKU BlODlESEL 

Biodiesel sawit dapat dibuat dari hampir semua fraksi sawit seperti crude 
palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO), refined bleached & deodorized palm oil 
(RBDPO), dan olein. Teknologi produksi biodiesel dari minyak sawit cukup 
sederhana dan dapat dilakukan pada skala kecil maupun besar. Pada dasarnya 
biodiesel diproduksi melalui proses transesterifikasi antara minyak sawit dengan 
metanol menggunakan katalis basa pada suhu sekitar 50 - 70°C. Di samping 
biodiesel atau metil ester, proses transesterifikasi juga menghasilkan gliserol 
sebagai hasil samping. 

Penelitian-penelitian pengembangan produk biodiesel sawit di Indonesia 
telah intensif dilakukan sejak tahun 1990-an, tetapi perkembangan 
penggunaannya secara komersial tidak secepat perkembangan teknologinya. 
Faktor penyebab utama adalah biaya produksi biodiesel yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan bahan bakar petrodiesel, yang disebabkan oleh harga 
bahan baku yang relatif lebih mahal. 

Biaya produksi biodiesel tampaknya sulit ditekan untuk menjadi lebih rendah 
lagi. Tetapi sifat non renewable dan semakin terbatasnya ketersediaan bahan 
bakar minyak bumi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian 
lingkungan hidup, akan membuat kebutuhan produk biodiesel semakin 
meningkat pula. Dan jika aspek sistem manajemen lingkungan ikut 
diperhitungkan, maka harga biodiesel akan menjadi lebih murah dibandingkan 
petrodiesel. 

Di sisi lain, negara-negara Eropa yang saat ini merupakan pengguna 
biodiesel komersial terbesar di dunia, mulai mengalami kesulitan suplai bahan 
baku berupa minyakrapeseed untuk industri biodieselnya. Bagi negara-negara 
tersebut hampir tidak memungkinkan lagi meningkatkan produksi minyak rape- 
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seed melalui program ekstensifikasi atau perluasan lahan. Negara Jepang juga 
sudah mengeluarkan kebijakan "Biomass Nippon integrated Strategy" pada 
Desember 2002, yang mentargetkan 3 - 5% konsumsi energi minyak bumi 
akan digantikan oleh biodiesel pada 2005 mendatang. Dengan demikian, 
produksi biodiesel lndonesia dapat diarahkan untuk tujuan ekspor selain untuk 
penggunaan dalam negeri. 

Penggunaan biodiesel di dalam negeri tampaknya agak sulit dipacu 
sebelum bahan bakar minyak bumi terlepas dari subsidi. Akan tetapi apabila 
pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan biodiesel untuk 
mengurangi emisi gas berbahaya di Indonesia, misalnya dengan mencampur 
biodiesel dengan solar, akan tercipta pasar biodiesel yang cukup besar. Saat 
ini diperkirakan konsumsi solar di lndonesia sekitar 22 juta ton per tahun. Apabila 
5% kebutuhan solar disubstitusi oleh biodiesel, maka pangsa pasar biodiesel 
akan mencapai 1 ,I juta per tahun. 

Peningkatan efisiensi proses produksi biodiesel dapat dilakukan dengan 
optimasi proses recovery metanol dan gliserin. Senyawa gliserin yang menrpakan 
produk samping dari proses produksi biodiesel ini bernilai ekonomi cukup tinggi 
dan sangat luas penggunaannya pada industri, diantaranya adalah sebagai 
bahan kosmetika dan farmasilobat. 

Sebagai negara tropis yang subur, lndonesia diberkahi dengan berbagai 
sumber energi baik dari fosil seperti minyak, gas dan batu bara maupun sumber 
energi yang dapat diperbahanti seperti tenaga matahari, panas bumi, biomassa, 
tenaga air, angin dan laut. Namun demikian, sejauh ini minyak bumi masih 
mendominasi kebutuhan konsumsi energi di tanah air. Padahal, di samping 
untui; msmenuhi kebutuhan energi domestik, minyak sangat penting sebagai 
korr:..:rjr,--.s :.Aspor guna pemasukan pendapatan negara. 

J 
i-:e:crr edisan bahan bakar minyak bumi semakin lama semakin terbatas. 

Sebagai ge.i?baran, diperkirakan cadangan minyak bumi di Laul Litara akan 
habis pacia :shun 2010. lndonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu 
negara pengekspor minyak bumi juga diperkirakan akan mengimpor bahan bakar 
minyak pada 10 tahun mendatang, karena produksi dalam negeri tidak dapat 
lagi memenshi permintaan pasar yang meningkat dengan cepat akibat 
pedumbuhan penduduk dan industri. Ironisnya, kontribusi energi yang dapat 
diperbaharui dari total kebutuhan energi nasional saat ini kurang dari satu persen. 
lni berarti penggunaan energi dari fosil harus dilakukan secara bijaksana dan 
efisien. 

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi krisis energi ini, 
diantaranya adalah dengan rnemanfaatkan sumber energi dari matahari, 
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batubara, dan nuklir serta mengembangkan bahan bakar dari sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui (ntnewable). Brasil telah menggunakan campuran 
bensin dengan alkohol yang disintesis dari tebu untuk bahan bakar kendaraan 
bermotor. Beberapa jenis minyak tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak 
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Gambar 7. Siklus Minyak Burni Dunia 
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Gambar 8. Permintaan Minyak Mentah 
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kedelai, dan minyak sawit juga telah diteliti untukdigunakan langsung sebagai 
bahan bakar kendaraan bermotor, seperti halnya nenek moyang kita dahulu 
menggunakan minyak tumbuhan lokal sebagai bahan bakar alat penerangan. 
Pada Gambar 7 dan 8 disajikan siklus minyak bumi dunia dan permintaan 
minyak mentah dari berbagai sumber. 

Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat juga telah mengembangkan 
dan menggunakan bahan bakar dari minyak tumbuhan yang telah dikonversi 
menjadi bentuk metil ester asam lernak yang disebut sebagai biodiesel. Negara- 
negara Eropa umumnya menggunakan biodiesel yang terbuat dari minyak rape- 
seed, sedangkan Amerika Serikat menggunakan biodiesel yang berbahan baku 
minyak kedelai. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, 
Malaysia dan Indonesia juga telah mengembangkan produk biodiesel dari minyak 
sawit (palm biodiesei), meskipun belum dilakukan secara komersial. 

Biodiesel yang bisa didapat dari CPO, saat ini merupakan harapan baru 
untuk menjawab sebagian kebutuhan energi di tanah air. Selain ramah lingkungan, 
biodiesel CPO juga bisa diperbaharui, sernentara Indonesia sendiri merupakan 
negara produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. 

Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak tertinggi di dunia yaitu 
sebesar 6 - 8 ton minyaklhaftahun. Sedangkan produksi biornassa kering dari 
kelapa sawit mencapai 55 tonlhaltahun. Berdasarkan ha1 tersebut, maka bahan 
baku biodiesel yang berasat dari GPO cukup tersedia. 

Perkembangan luas areal kebun kelapa sawit pada tahun 1990 -2003 
dapat dilihat pada Gambar 9. Sedangkan perkembangan produksi CPO pada 
tahun 1990 - 2003 disajikan pada Gambar 10. Luas total area perkebunan 
kelapa sawit di lndonesia pada tahun 2003 mencapai4,9 juta heMar yang meliputi 
perkebunan rakyat, pemerintah dan swash. Produksi CPQ pada tahun 2003 
mencapai 10,68 juta ton dan diperkirakan m e n ~ p a i  12,8 juta ton pada tahun 
2005. Perkembangan perkebunan kelapa sawit ini rnasih akan terus berlanja, 
dan diperkirakan tahun 2012 Indonesia akan rnenjadi produsen GPO terbesar 
di dunia dengan total produksi 15 juta ton per tahun. Kenaikan produksi yang 
@jam bebempa tahun mendatang ini dikarenakan peduasan area perkebunan 
kelapa sawit dan kenaikan produktiv@atas. 
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Gambar 9. Perkembangan Luas Areal Kebun Kelapa Sawit 1990-2003 

Gambar 10. Perkembangan Produksi CPO 1990 - 2003 
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Luas areal dan produksi kelapa sawit di berbagai prapinsi disajikan pads 
Gambar 11. Pada Gambar 11 dapat dilihat, bahwa Pulau Sumatera merupakan 
penghasil CPO terbesar dan paling luas areal perkebunan kelapa sawitnya 
diikuti oleh Pulau Kalimantan dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Luas 
total areal perkebunan kelapa sawit di lndonesia mencapai 4.11 6.646 ha dengan 
total produksi sebesar 8.157.191 ton yang tersebar di berbagai propinsi. Propinsi 
Sumatera Utara dengan areal seluas 654.511 ha merupakan penghasil CPO 
terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 2.611.495 ton. provinsi 
Riau merupakan provinsi dengan luas areal perkebuan kelapa sawit terluas 
(803.951 ha) di lndonesia tetapi produksi CPO-nya (1.760.477 ton) masih lebih 
rendah dibandingkan Sumatera Utara. Selanjutnya propinsi Kalimantan Barat 
dengan luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 411.261 ha menduduki 
peringkat ketiga setelah Sumatera Utara dan Riau dalam ha1 produksi CPO 
yaitu sebesar 469.290 ton. 
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Garnbar 11. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Per Propinsi 
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Pengembangan kelapa sawit di lndonesia terkait dengan kebijakan 
pemerintah mengenai ijin untuk perkeb'unan kelapa sawit yang kurang 
mendukung. Dari sekitar 13.670.535 ha hutan konversi yang ada di wilayah 
tanah air, hanya 9.800.760 ha yang mendapat ijin konversi dari pemerintah. 
Dari jumlah tersebut, yang sesuai untuk ditanami kelapa sawit adalah 9.71 8.532 
ha. Sementara itu yang sudah dilepas adalah 4.394.877 ha dan hanya 672.977 
ha yang mendapat ijin dari pemerintah untuk ditanami kelapa sawit. Oleh karena 
itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung sehingga perkebunan 
kelapa sawit di lndonesia dapat berkembang. 

Kesesuaian lahan untuk kelapa sawit di lndonesia dapat dilihat pada 
Gambar 12 dengan kriteria S1, S2, 53, dan N1 land suifabilify class. Pada 
Gambar 12 tersebut dapat dilihat bahwa Pulau Sumatera memiliki areal 
perkebunan kelapa sawit yang terbesar diikuli Kalimantan, Sulawesi, Jawa 
terutama Jawa Barat, Ambon dan lrian Jaya. 

Gambar 12.Distribusi dan Kesesuaian Lahan untuk Kelapa Sawit di lndonesia 
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Produktivitas rata-rata CPO nasional mengalami fluktuasi dari tahun ke 
tahun (Gambar 13). Perkebunan milik pemerintah masih mendominasi hasil 
produksi CPO diikuti swasta dan perkebunan milik rakyat. Produktivitas rata- 
rata CPO perkebunan milik pemerintah pada tahun 1999 rnencapai sekitar4.200 
tonltahun dan pada tahun 1997 mencapai produktivitas paling tinggi yaitu 4.500 
tonltahun. Produktivitas rata-rata CPO perkebunan milik swasta dan rakyat 
pada tahun 1999 masih di bawah pemerintah yaitu 2.600 tonltahun (swasta) 
dan 2.100 ton tahun (rakyat). 

Ton ::: 1 

Gambar 13. ProduectKm Rab-rat9 Nasional 



Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan sebagai salah satu pusat 
penelitian kelapa sawit yang ada di Indcinesia, telah mengembangkan dan 
menghasilkan berbagai varietas unggul kelapa sawit melalui proses pemuliaan. 
Perbaikan potensi produksi kelapa sawit hasil pemuliaan di PPKS dapat dilihat 
pada Tabel. 4. 

Tabel 4. Perbaikan Potensi Produksi Kelapa Sawit Hasil Pemuliaan di PPKS 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1960-an sampai 
tahun 2000-an PPKS terns mengembangkan, memperbaiki serta meningkatkan 
potensi produksi kelapa sawit sehingga diperoleh varietas kelapa sawit yang 
makin unggul dari tahun ke tahun. 

Karakteristik kelapa sawit ungguK yang telah dihasilkan oleh PPKS antara 
lain umur saat rriulai dipanen ialah 28 bulan, produwtas TBS mta-rata mencapai 
25-32 tonlhal@ dan maksimaf 40 tonlhalth. Selanjutnya rendemen CPO yang 
dihasilkan antara 24,0 - 26,5 %, dengan potensi produksi CPO antara 7 - 8 
tonlhafth dimana kerapatan tanam antara 430 - 143 pohonlha. 

Minyak kelapa sawit (CPO) dapat diolah menjadi berbagai produk hilir 
seperti minyak goreng, oleokimia maupun diekspor. Konsumsi GPO lndonesia 
paling tinggi ialah untuk ekspor yang mencapai > 6 juta ton. Peningkatan ekspor 
CPO ini tergantung dari minyak nabati lainnya. Posisi kedua diduduki oleh 
minyak goreng yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat lndonesia yaitu 
sebanyak 3,5 juta ton, sementara kapasitas pabrik minyak goreng di indonesia 
dapat menmpai sekitar 8,6 juta ton. Berdasarkan ha1 tersebut maka peluang 
GPO untukd8adikan minyak goreng sangat tet-buka yang didukung sarana dan 
kapasitas pabrik yang memadai. Selain itu, GPO dapat diofah menjadi produk 
oleokimia yang mempunyai nilai jual tinggi. Saat ini konsumsi GPO untuk 
oleokimia mencapai 850 ribu ton. Tetapi industri oleokimia lndonesia ternyata 
kurang berkembang terutama bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini 



Rumusan 3iasiCSemiwr~spe~BiodieseCdi Idoneah 

disebabkan karena mahalnya biaya investasi dan terbatasnya pasar dunia untuk 
produksi oleokimia. Oleh karena itu diperiukan adanya investasi baru untuk 
mengembangkan industri oleokimia di Indonesia. 

Konsumsi minyak per kapita di dunia dan berbagai negara dapat dilihat 
pada Gambar 14. Kapita yang paling tinggi ialah negara USA dengan jumlah 45 
kg per kapita diikuti Eropa (40 kglkapita), Jepang (20 kglkapita), Pakistan (15 
kglkapita), Indonesia ( I2  kgfkapita), China (10 kglkapita) dan rata-rata konsumsi 
minyak di dunia (17 kglkapita). Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa negara- 
negara maju merupakan konsumen minyak yang besar. 

World 

china 

Japan 

USA 

Gambar 14. Konsumsi Minyak Per Kapita 

Selain untuk bahan pangan dan oleokimia, CPO juga dapat diolah menjadi 
bahan baku biodiesel. Bahan baku biodiesel yang berasal dari GPO tersedia 
dalam jumlah yang cukup memadai dan diharapkan akan menjadi penyangga 
dari harga CPO. Harga CPO yang layak untuk biodiesel masih menjadi 
pertanyaan disebabkan sering befluktuasinya harga bahan baku CPO. Harga 
kelapa sawit di pasaran dunia juga terus befluktuasi dimana harga tertinggi 
(729 US$/MT) dicapai padatahun 1984 dan terendah (257 US$IMT) pada tahun 
1986. sedangkan pada tahun 2003, harga bahan baku kelapa sawit mencapai 
(492 US$IMT). Dengan berfluktuasinya harga kelapa sawit ini maka suli: 

Serponfi, 12$gustus 2004 37 
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menentukan harga bahan baku CPO untuk biodiesel yang layak. Harga bahan 
baku berbagai minyak di rjasaran dunia disajikan pada Gambar 14. 

Palm oil 

Gambar 15. Harga Bahan Baku Berbagai Minyak di Pasaran Dunia 

Saat harga CPO buruk maka petani sangat kebingungan ke mana hendak 
menjual produk kelapa sawitnya. Di beberapa tempat, bahkan buah kelapa 
sawit pernah dibiarkan membusuk di pohon akibat biaya panen dan biaya angkut 
lebih mahal daripada harga jualnya. Namun, jika produksi biodiesel CPO benar- 
benar sudah tewujud maka petani sawit tidak perlu bingung lagi dalam menjual 
sawitnya karena semuanya dapat diolah saja menjadi GPO untuk selanjutnya 
diubah menjadi biodiesel. 

Persoalan lain yang rnuncul apabila CPO diolah menjadi biodiesel sawit 
ialah aplikasi teknologi terbaik yang telah tersedia. Pada Gambar 15. disajikan 
teknologi pembuatan biodiesel. 
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Gambar 16. Reaksi Transesterifikasi Pembuatan Biodiesel 

Teknologi yang dikembangkan saat ini oleh PPKS, biodiesel merupakan 
bentuk methyl ester dengan bahan baku dari sawit dapat berasal dari GPO, 
RBDPO, PFAD, stearin maupun asam lemak (acid oil). Teknologi pembuatan 
biodiesel ini rnasih perlu penyempurnaan antara lain rnasih perlunya prefreat- 
menl untuk menghilangkan FFA(5%) dan CPO dengan cara deasidifikasi atau 
esterifikasi dengan katalis asarn. Selain itu, proses yang dilakukan dapat secara 
batch atau continuous, adanya pemurnianlstandar, apakah prosesnya non cata- 
lytic, bentuk methyl atau ethyl ester, serta perlunya perbaikan komponen rni- 
nor. Teknologi produksi biodiesel ini telah tersedia tetapi masih perlu 
dikembangkan lagi untuk peningkatan efisiensi. 

Persoalan selanjutnya yang rnuncul apabila produk telah dihasilkan adalah 
bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Untuk mernasarkan produk 
drperlukan adanya pasar yang potensial. Pangsa pasar biodiesel sawit telah 
tersedia ~ a i k  di dalam negeri maupun luar negeri. Pasar potensial di dalarn 
negeri untuk biodiesel sawit ialah industri yang telah menerapkan IS0 14000 
dan untuk substitusi petro diesel dimana apabila biodiesel sawit mengambil 
5% saja dari substitusi yang setara dengan 1 juta ton maka peluang pasar 
biodiesel cukup besar. Sedangkan pangsa pasar di luar negeri untuk ekspor 
diantaranya ke Jepang dan Eropa (Jerman, Perancis, dan lain-lain). Ekspor ke 
Jepang diperkirakan pada tahun 2006 rnencapai lebih dari 2 juta ton/tahun. 
Bedasarkan ha1 tersebut maka peluang pasar biodiesel sawit sangal terbuka 
lebar. 



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peluang minyak sawit terutama 
CPO untuk diolah menjadi biodiesel sangat terbuka lebar terutama apabila 
didukung oleh bahan baku yang memadai, harga bahan baku yang layak, 
teknologi yang tepat, pasar yang potensial serta kebijakan pemerintah untuk 
mendorong berkembangnya industri biodiesel di Indonesia. Indonesia sangat 
berpeluang besar dalam merebut pasar biodiesel dunia dikarenakan sumber 
bahan baku yang melimpah selaku produsen kelapa sawit terbesar di dunia, 
sehingga Indonesia seharusnyalah dapat memanfaatkan peluang emas ini agar 
tidak te~inggal oleh bangsa lain. 


