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I. PENDAHULUAN 

 
 Latar Belakang 

Sejak lima tahun terakhir telah terjadi penurunan produksi minyak 

nasional yang disebabkan oleh penurunan cadangan minyak secara 

alamiah (natural decline) di sumur-sumur yang berproduksi.  Cadangan 

minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu 21 tahun ke 

depan (Yusgiantoro, 2006) dan bahkan menurut Said (2006) hanya tinggal 

12 tahun lagi jika tidak ditemukan sumber-sumber cadangan baru. Di lain 

pihak, pertambahan jumlah penduduk telah meningkatkan kebutuhan 

sarana transportasi dan aktivitas industri yang berakibat pada peningkatan 

kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.  Untuk 

mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah terpaksa mengimpor 

sebagian BBM.   

Peningkatan harga minyak dunia yang sangat besar pada bulan 

Agustus 2005 hingga melebihi US$ 70 per barrel,  semakin membebani 

pemerintah karena semakin besarnya dana yang diperlukan untuk 

mensubsidi BBM.  Pemerintah akhirnya melakukan pengurangan subsidi 

BBM pada bulan Oktober 2005 melalui Peraturan Presiden No. 5/2005.  

Pengurangan subsidi tersebut menyebabkan kenaikan harga BBM  dalam 

negeri yang cukup tinggi (harga premium naik sebesar 188%, solar naik 

sebesar 205%, dan minyak tanah naik sebesar 286%)  dan menimbulkan 

dampak yang sangat berat bagi dunia usaha, masyarakat dan sektor-

sektor ekonomi lainnya.   Kenaikan harga minyak tersebut selanjutnya 

memacu upaya pengembangan energi alternatif seperti biodiesel dan 
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bioetanol.  Dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 (Dep. 

ESDM, 2006),  pemanfaatan biodiesel ditargetkan mencapai 2% dari total 

kebutuhan solar pada tahun 2010 dan 5% pada tahun 2025.   Pada tahap 

awal, penyediaan bahan baku biodiesel untuk substitusi solar akan 

dipenuhi dari minyak kelapa sawit melalui penyediaan dari sebagian 

alokasi ekspor, dan pengembangan kebun energi kelapa sawit secara 

khusus (dedicated area) dimulai tahun 2006.  

Dengan pertimbangan kesiapan penyediaan bahan baku, kesiapan 

teknologi dan bahan tanaman serta memperhitungkan pemenuhan 

kebutuhan bahan bakar rumah tangga dan industri pertanian di pedesaan, 

maka penyediaan bahan baku biodiesel menurut Apriantono (2006) 

diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan target yang 

tercantum dalam blueprint tersebut, seperti diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Proyeksi Kebutuhan Solar dan Pemenuhan Penyediaan Bahan 
Baku Biodiesel, 2006-2010 

 
Kegiatan Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Kebutuhan Solar ribu KL 12.438 13.184 13.975 14.814 15.703 
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    a. Blue Print Energi Nasional 
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Sumber: Apriantono (2006) 

 

 Permasalahan 

Hasil studi kelayakan bisnis biodiesel di beberapa negara 

menunjukkan bahwa biaya produksi biodiesel umumnya masih lebih 
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mahal dibandingkan dengan harga solar (Shumaker et al., 2002; 

Fortenbery, 2005; Soares, 2006, dan Crockett et al., 2006).  Meskipun 

secara ekonomi belum kompetitif, di beberapa negara biodiesel tetap 

dikembangkan dengan tujuan untuk (1)  mengurangi ketergantungan 

energi dari luar negeri, (2)  pemakaian energi yang ramah lingkungan, dan 

(3) stabilisasi harga hasil-hasil pertanian yang merupakan bahan baku 

biodiesel, terutama pada saat-saat panen puncak. 

Walaupun prospek pengembangan bisnis biodiesel dianggap sangat 

menjanjikan, para pelaku yang terlibat dalam bisnis tersebut  harus 

waspada terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghambat 

pengembangan biodiesel (Dartanto, 2006).  Beberapa hal yang perlu 

diwaspadai tersebut antara lain adalah: (a)  fluktuasi harga minyak dunia 

dan nilai tukar rupiah; fluktuasi harga dan nilai tukar sangat berpengaruh 

terhadap profitabilitas,  (b)  konversi bahan pangan menjadi biodiesel akan 

mendorong kenaikan harga input bahan baku untuk industri biodiesel 

maupun industri makanan, misalnya minyak goreng,  sehingga rawan 

terhadap kejadian zero sum game pada perekonomian secara 

keseluruhan, dan (c)  industri biodiesel adalah infant industry sehingga 

sangat rentan terhadap goncangan eksternal.  

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bisnis 

biodiesel dari minyak kelapa sawit di Indonesia? 



  4  

2. Bagaimana arah perkembangan bisnis biodiesel dari minyak kelapa 

sawit di Indonesia pada 5 – 10 tahun mendatang? 

3. Bagaimana pengaruh pengembangan bisnis biodiesel dari minyak 

kelapa sawit terhadap stabilitas pasokan bahan baku minyak goreng 

di Indonesia? 

4. Strategi apa yang dapat disusun untuk mengembangkan bisnis 

biodiesel dari minyak kelapa sawit sekaligus menjaga stabilitas 

pasokan bahan baku minyak goreng di Indonesia? 

 
  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis 

biodiesel dari minyak kelapa sawit di Indonesia.  

2. Menyusun skenario-skenario perkembangan bisnis biodiesel dari 

minyak kelapa sawit di Indonesia pada  5 – 10 tahun mendatang.  

3. Mengetahui pengaruh pengembangkan bisnis biodiesel dari minyak 

kelapa sawit terhadap stabilitas pasokan bahan baku minyak goreng 

di Indonesia. 

4. Merumuskan strategi untuk mengembangan bisnis biodiesel dari 

minyak kelapa sawit dan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan 

bahan baku minyak goreng di Indonesia.  

 
 Manfaat 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders) bisnis biodiesel dan agribisnis 

kelapa sawit di Indonesia. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang 

akan melakukan penelitian tentang bisnis biodiesel dari minyak 

kelapa sawit. 

3. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya 

wawasan bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan 

konsep-konsep manajerial, serta melatih kemampuan analisis 

terstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




