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I. Pengembangan biodiesel di Indonesia 

Strategi pengembangan bahan bakar nabati diarahkan pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, menurunkan jumlah pengangguran dan mengurangi 

angka kemiskinan. Pengembangan BBN seperti biodiesel ditujukan sebagai 

substitusi BBM dan mengurangi impor BBM. ldntuk mendorong pengembangan 

ini, maka perlu penyediaan 6 juta hektar lahan untuk tanaman energi. Perkiraan 

kebutuhan solar (dengan pertumbuhan 7% per tahun) tercantum pada Babel 19. 

Babel 19. Perkiraan kebutuhan solar (dengan perlumbuhan 7% per tahun) 

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi bidksel adafah CPO, 

crude stearin, RBD OIein dan RBD stearin. 

Tabel 20. Bahan baku biodiesel 

Harga-harga Domestik Vang Saling independen 

Terlihat bahwa harga Minyak Nabati & Methanol sebagai bahan baku - 
tidak terkait secara langsung dengan harga solar industri. Meskipun biodiesel 

menghasifkan performan= yg lebih unggul pasar dalam negeri cenderung 

rnenghargainya setarallebih rendah dari solar industri. Pertamina & PLN yang 

ditugaskan sebagai standby buyer ~ n d e r u n g  akan menjalankan strategi yg 

sama (kecuali ada pengaturan lain). Harga solar industri yang berlaku sekarang 
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(Rp.476611t) tidak kondusif bagi industri biodiesel berbasis CPOIturunannya. 

Penggunaan bahan baku minyak Jarak diperkirakan belum siap dalam waktu 

dekat. Juga masih banyak diperlukan penelitian agar diperoleh harga yang lebih 

ekonomis dari GPO. 

Program stimulus yang bisa dikembangkan adalah 

Dari konstelasi situasi di atas, ada beberapa kernungkinan berikut : 

- Tidak ada kendala berarti bagi industri yang beroreantasi ekspor. 

Beberapa tujuan pengembangan biodiesel untuk keperluan domestik akan 

terabaikan. Diperlukan kapasitas besar agar memenuhi kuantitas 

pengapalan yg ekonomis. 
- Untuk rnenggalakkan industri yang berorientasi pasar dalam negeri, perlu 

segera dirumuskan harga dasar biodiesel yg kondusif danlatau 

pengurangan PPn dan PPh badan. 

Kesimpulan & Saran 

lndustri Biodiesel berorientasi ekspor sudah berkembang dengan baik, 

terdorong oleh harga biodiesel yg cukup stabil & ekonomis. Skala Industri 

besar & umumnya memakai teknologi dari luar 

lndustri yg membidik pasar domestik masih mmernerlukan stimulus baru, 

sangat penting untuk memenuhi "triple Track" & ketahanan Energi masa 

depan. 
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Perlu upaya nyata untuk segera menguasai proses kontinyu-skala besar 

untuk mencapai keekonomian yang iebih baik. Malaysia telah memeliki dua 

proses kontinyu, MPOB & Lian Juan. 

* Indonesia adalah negara terkaya dalam Bahan Baku Biofuel. Arab Saudi-nya 

Biofuel. Diperlukan Kebijakan yg SEJUJURNM agar diperoleh hasil optimal. 


