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Biofuel Indonesia

Siap Pasok Pasar Dunia
Perkembangan biofuel di Indonesia menunjukan tren yang 

meyakinkan, baik dari segi produktivitas  maupun kualitas. Keane-

karagaman hayati yang dimiliki dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

membuat kapasitas produksi biofuel optimis dapat memenuhi konsumsi 

internasional yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia terus mendorong 

pemanfaatan salah satu jenis biofuel yakni biodiesel sebagai sumber energy 

terbarukan melalui sejumlah kebijakan strategis.

Biofuel adalah cairan yang berasal dari biomassa, terutama dari bahan nabati. 

Sifat biofuel lebih ramah lingkungan sehingga dinilai sebagai sumber energi terba-

rukan dan pengganti yang sempurna untuk bahan bakar fosil. Setidaknya ada tiga 

generasi biofuel: biofuel generasi pertama (terbuat dari gula, tepung, minyak 

makan, atau lemak hewan), biofuel generasi kedua (terbuat dari non-tanaman 

pangan), dan biofuel generasi ketiga (terbuat dari ganggang). Bentuk biofuel yang 

paling populer dan terus dikembangkan pemanfaatannya saat ini adalah biodiesel dan 

bioetanol. Bioethanol dikembangkan sebagai pengganti bensin dan biodiesel untuk pengganti 

solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin dan listrik. 



Produksi biofuel yang dimanfaatkan di Indonesia 

saat ini adalah biodiesel yang berasal dari minyak 

kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Namun 

sebetulnya Indonesia memiliki puluhan jenis 

tanaman selain kelapa sawit yang juga berpotensi 

dikembangkan menjadi biodiesel dan bahkan 

bioethanol.

Menurut Pusat Kebijakan Keenergian 

Institut Teknologi Bandung (ITB), 

terdapat sekitar 50-60 spesies tanaman 

alternatif yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku biofuel. Di antaranya jatrofa, 

gula tebu, saga utan, dan kecipir. Lalu, 

kelor kenari, kapok, tengkawang tungkul, 

tengkaw terindak, mindi, margosa, 

bengku, rambutan, sirsak, dan wijen.

Dari sekitar 60 spesies itu jika diproduksi 

menjadi bahan mentah, jumlahnya 

diperkirakan bisa mencapai 28 juta ton 

atau setara 215 juta barel minyak. Selain 

jenis tanaman di atas, aren dan singkong 

juga berpotensi diolah menjadi bioetanol 

generasi pertama.

Sumber : 
Diolah dari 
kementerian ATR & 
Kementerian 
Pertanian 2016



Industri Biodiesel 
Industri biodiesel dikembangkan setelah krisis bahan bakar fosil terjadi secara internasional yang memicu kenaikan 

harga energi fosil. Selain dengan makin langkanya energi fosil, penggunaan energi fosil juga menghasilkan emisi 

karbon ke atmosfir bumi yang menyebabkan meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca (green house effect) 

atmosfir bumi, sehingga terjadi pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim secara global (global 

climate change). Maka, perlu pengurangan konsumsi energi fosil dan secara bertahap menggantikanya dengan 

biodiesel yang memiliki emisi karbon rendah.

Kapasitas industri biodiesel Indonesia berkembang hampir dua kali lipat dari 5,85 juta kiloliter 

(KL) pada tahun 2011 menjadi 11,36 juta KL pada tahun 2016, dengan tingkat utilitas pada tahun 

itu mencapai 24,66%. Produksi biodiesel terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data 

Kementerian ESDM, pada tahun 2014 produksi biodiesel sebesar 3,32 juta KL (2014), 1,62 juta 

KL (2015), 3,65 juta KL (2016) dan 3,41 juta KL (2017). Sedangkan produksi biodiesel sepanjang 

2018 mencapai 6,01 juta KL, atau melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 5,70 juta KL. 

Catatan produksi itu mencakup kepentingan ekspor ataupun pemanfaatan domestik untuk 

program B20 serta kepentingan domestik di luar B20.

Industri biodiesel Indonesia mulai diperhitungkan di pasar global. Hal itu dikarenakan produksi 

biodiesel Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana dilaporkan 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pada tahun 2016 produksi biodiesel 

Indonesia mencapai 2,5 juta ton dan berhasil melampaui China. Padahal, pada tahun 2006 

produksi biodiesel Indonesia baru mencapai 44 ribu ton atau berada di bawah Thailand.

Sumber 
Kementerian ESDM
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Kebijakan Biofuel di Indonesia

Kebijakan biofuel di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan dan keputusan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 1/2006 yang merupakan langkah awal penting bagi pengembangan 

biofuel di Indonesia. Peraturan ini mengatur pengadaan dan penggunaan biofuel. Untuk 

mendukung Peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden 20/2006 

membentuk Tim Pengembangan Biofuel Nasional, yang mengawasi program 

pelaksanaan biofuel dan telah menciptakan cetak biru untuk pengembangan biofuel.

 

Pengembangan biofuel berdasarkan cetak biru, bertujuan untuk (1) mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran, (2) mendorong kegiatan ekonomi melalui pengadaan 

bahan bakar nabati dan (3) mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dalam negeri. Hal ini 

diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluarkan Undang-Undang 

Energi (UU 30/2007) untuk memperkuat peraturan yang memprioritaskan penggunaan 

energi terbarukan dan biofuel.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menciptakan mandat (Mandatori) pencampuran 

biofuel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32. 

Peraturan mandat campuran ini telah direvisi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 

12 pada bulan Maret 2015.

Mandatori biodiesel di Indonesia cukup agresif. Pada tahun 2014, tingkat pencampuran 

ditetapkan pada 10% untuk tahun 2014 dan 2015. Aturan tersebut kemudian direvisi dan 

naik menjadi 15% (B-15) sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2015. Hingga 

tahun 2025, target pencampuran ditetapkan adalah sebesar 30% (B-30).

Hingga kini kebijakan untuk memanfaatkan bauran CPO telah mencapai program B20 

(20% biodiesel dicampur dengan 80% solar). Adapun pemanfaatan biodiesel dalam 

negeri pada 2018 tercatat mencapai 4,02 juta KL yang meliputi penggunaan bagi 

program campuran biodiesel sebanyak 20% (B20) dalam BBM dan di luar program.

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Sumber: Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Pertumbuhan biodiesel dunia rata-rata meningkat 14,1% per tahunnya. Sedangkan di kawasan Asia tumbuh lebih pesat, 

yakni rata-rata 25% per tahun: China 14.60%, India 12.70%, Indonesia 65.40%, Korea Selatan 45.40%, dan Thailand 

39.90%. Data tersebut menunjukkan keunggulan Indonesia bila dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Keberhasilan ini 

sekaligus menempatkan posisi indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia pada masa depan. 

Di sisi lain, konsumsi biodiesel di pasar global memiliki trend yang positif dengan growth 37% per tahun. 
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