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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang ramah 

lingkungan karena tidak menimbulkan emisi polutan yang berbahaya terhadap 

kesehatan. Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar bermotor dapat menurunkan 

emisi bila dibandingkan dengan minyak solar (Udayana 2010). Biodiesel terbuat 

dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. 

Beberapa bahan baku untuk untuk pembuatan biodiesel antara lain kelapa sawit, 

kedelai, bunga matahari, jarak pagar dan tebu (Rahayu 2007). Bahan baku biodiesel 

yang memiliki prospek dan peluang yang cukup besar untuk diolah menjadi 

biodiesel adalah kelapa sawit. Apabila dibandingkan dengan tanaman penghasil 

minyak nabati lainnya kelapa sawit merupakan sumber bahan baku penghasil 

minyak terefisien (Masykur 2013) dan jika dibandingkan dengan bahan baku lain 

biodiesel yang berasal dari kelapa sawit mempunyai biaya produksi yang lebih 

efisien (Santoso 2014). Selain itu dari sisi harga jika dibandingkan dengan bahan 

baku lain, bahan baku biodiesel dari kelapa sawit merupakan yang termurah 

(Soerawidjaja 2013). 

Biodiesel yang diolah dari kelapa sawit memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

lebih aman dari bahaya kebakaran saat disimpan dan didistribusikan, mudah 

dicampur dengan solar, memiliki angka sentane yang tinggi dan ketersediaanya 

cukup besar di Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2013). 

Angka sentane yang dimiliki oleh biodiesel cukup tinggi, yaitu > 50 atau hampir 

sama dengan angka sentane pada solar (Bustaman 2009). Selain itu dari segi 

otomotif biodiesel memiliki keunggulan yaitu melindungi mesin dan  meningkatkan 

efisiensi pembakaran (Tety et al. 2012) serta temperatur dari hasil pembakaran tetap 

terkontrol sehingga mesin akan lebih tahan lama (Fajar 2012). Keunggulan lain dari 

biodiesel dari sudut pandang lingkungan adalah biodiesel dapat mereduksi emisi 

karbonmonoksida dan karbondioksida. (Julianti 2014) 

Berdasarkan buku statistik komoditas kelapa sawit terbitan Ditjen 

Perkebunan, pada tahun 2015 luas areal kelapa sawit mencapai 10.9 juta Ha dengan 

produksi 29.3 juta ton CPO. Prediksi produksi CPO akan terus meningkat dan pada 

tahun 2020 diprediksi akan mencapai 40 juta ton. Peluang untuk mengembangkan 

biodiesel berbasis minyak sawit cukup besar terutama untuk substitusi solar.  Pada 

Outlook Energi 2014 yang disusun oleh Kementrian ESDM biofuel yang berupa 

biodiesel menunjukkan bahwa kebutuhan biodiesel semakin meningkat khususnya 

disektor transportasi, seperti yang terdapat pada Gambar 1. Selain sektor 

transportasi biodiesel juga banyak digunakan pada sektor industri pembangkit 

listrik tenaga diesel (PLTD) (Sembiring 2015).   
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Sumber : Kementerian ESDM (2014) 

Gambar 1 Proyeksi kebutuhan energi final 
 

Biodiesel merupakan salah satu produk dari industri hilir kelapa sawit yang 

tergolong pada industri setengah jadi berupa oleo kimia (Pahan 2008) dan menjadi 

salah satu produk industri hilir kelapa sawit yang mempunyai nilai tambah 

teknologi yang besar (Subiyanto 2011). Berdasarkan pohon industri kelapa sawit 

pada gambar 2 menunjukkan bahwa biodiesel juga merupakan salah satu hasil 

turunan ketiga dari minyak kelapa sawit yang sudah berhasil di produksi oleh 

perusahaan kelapa sawit dalam negeri.  
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Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2013) 

Gambar 2 Pohon industri hilir kelapa sawit 
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Biodiesel yang dihasikan dari CPO memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

terbuat dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui 

dan ramah lingkungan (Utomo et al. 2015). Selain itu biodiesel juga memiliki 

angka sentane yang tinggi sehingga bagus untuk pembakaran dan sedikit emisi gas 

yang dihasilkan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2013). 

Keunggulan – keunggulan biodiesel tersebut menjadikan biodiesel dapat dijadikan 

sebagai bahan bakar nabati yang mempunyai peluang bisnis yang sangat potensial. 

Berdasarkan Outlook Energi 2014 yang disusun oleh Kementrian ESDM 

khususnya terkait dengan proyeksi kebutuhan energi final pada gambar 1 dapat 

diketahui biofuel yang berupa biodiesel kebutuhannya semakin naik setiap tahun 

khususnya disektor transportasi. Selain itu berdasarkan prospek pengembangan 

bahan bakar nabati di Indonesia khususnya biodiesel dari kelapa sawit mengalami 

peningkatan yang cukup besar. Pada Tabel 1. dapat diketahui kebutuhan biodiesel 

pada tahun 2017 sebesar 218,875 Kiloliter dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 

6,187,449 Kiloliter (Maulana dan Aziz 2012). 

 

Tabel 1 Peningkatan kebutuhan biodiesel di Indonesia tahun 2017 – 2025 

 
Sumber : Maulana dan Aziz (2012)                                                                                  

 

Manfaat dan keunggulan dari biodiesel menjadi salah satu aspek penting 

yang menjadikan biodiesel sebagai produk turunan CPO yang banyak diminati. 

Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan biodiesel, 

yaitu Kebijakan CPO Supporting Fund (CSF). Kebijakan CSF memiliki tujuan 

untuk mengurangi pasokan CPO di Pasar Internasional untuk jangka pendek dan 

mendukung pengembangan biodiesel dalam negeri untuk jangka panjang (bahan 

bakar nabati). Dana hasil pungutan CSF yang diperoleh dari pelaku industri 

kelapa sawit akan dikelola oleh tim Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit 

(BPDPKS). Berdasarkan PP No. 61/2015 dana pungutan CSF bertujuan untuk 

biaya dan subsidi CPO yang dijadikan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati. 

Dengan adanya dana CSF harapannya program CPO menjadi sumber BBN dapat 

tercapai sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM.  

Kebijakan CSF yang dikeluarkan oleh Pemerintah membuat industri 

biodiesel yang berasal dari kelapa sawit memiliki peluang bisnis yang cukup besar. 

Selain itu dengan kebijakan CSF juga membuat banyak pelaku industri kelapa sawit 

untuk mulai mengembangkan salah satu bagian industri hilirnya yaitu industri 

biodiesel. Dengan mulai dilakukannya pengembangan ke industri biodiesel maka 

pelaku industri kelapa sawit harus melakukan berbagai strategi. Salah satu strategi 

yang digunakan untuk memasuki sebuah pasar dimana konsumennya belum 

Deskripsi Unit 2017 2019 2021 2023 2025

Ton 251,580  758,786  1,172,946 5,731,479 7,112,010 

Kiloliter 218,875  660,144  1,020,463 4,986,387 6,187,449 

CPO Ton 279,183  842,037  1,301,636 6,360,312 7,892,309 

Lahan Kelapa Sawit Ha 143,171  431,814  667,506     3,261,699 4,047,338 

Biodiesel



 

 

 

5 

 

 

mengenal produk yang ditawarkan adalah menggunakan pendekatan  umum yang 

dinamakan model bisnis. Strategi dan model bisnis tersebut sangat berperan 

dalam meningkatkan penjualan, meraih  pangsa pasar, menentukan market share, 

memetakan potensi bisnis yang  ada sekarang dan  yang akan  datang, dan  

berbagai manfaat lainnya terkait dengan potensi bisnis. Dalam memenangkan 

persaingan bisnis yang semakin kompetitif, berbagai strategi dan model bisnis 

menjadi pilihan alternatif. Alat analisis yang lazim untuk digunakan dalam 

memetakan model bisnis yang berjalan dan untuk menghasilkan strategi bisnis 

adalah SWOT, bisnis model canvas (BMC) dan QSPM. Ketiga alat analisis 

diintegrasikan untuk menghasilkan model bisnis dan strategi untuk memenangkan 

persaingan bisnis yang semakin pesat. 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti 2013). Analisis ini merupakan 

metode analisis yang menunjukkan alternatif pilihan strategi bagi unit bisnis yang 

mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis SWOT selain dapat 

digunakan dalam menentukan strategi jangka panjang perusahaan juga membantu 

dalam melakukan pemetaan suatu model bisnis, seperti dalam pemetaan model 

bisnis kanvas.  Jadi setiap strategi yang dihasilkan dalam analisis SWOT dijadikan 

sebagai acuan dalam memetakan model bisnis kanvas. Konsep model bisnis kanvas 

menurut Osterwalder dan Pigneur (2010) adalah bahasa yang sama untuk 

menggambarkan, menvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis. Model 

bisnis kanvas pada dasarnya dapat diimpelementasikan kepada setiap perusahaan 

yang berorientasi bisnis, termasuk di PT. XYZ. Penggunaan model bisnis kanvas 

yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam menjalankan bisnisnya dapat memetakan 

model bisnisnya ke dalam 9 (sembilan) elemen, yang menurut Osterwalder dan 

Pigneur (2010) diantaranya adalah : 1) segmen elanggan (customer segments) 

merupakan suatu organisasi yang melayani satu atau beberapa segmen pelanggan, 

2) proposisi nilai (value propositions) merupakan pemecahan masalah pelanggan 

dan memuaskan pelanggan melalui proposisi nilai, 3) saluran menuju pelanggan 

(channels) merupakan proposisi nilai yang sampai ke pelanggan melalui 

komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan, 4) hubungan dengan pelanggan 

(customer relationship) merupakan hubungan pelanggan ditetapkan dan dikelola 

bersama masing-masing segmen pelanggan, 5) aliran pendapatan (revenue 

streams) merupakan arus pendapatan dihasilkan dari proposisi nilai yang dengan 

sukses ditawarkan kepada pelanggan, 6) sumber daya kunci (key resources) 

merupakan aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua 

elemen, 7) kegiatan-kegiatan kunci (key activities), 8) mitra kunci (key partners) 

merupakan beberapa aktivitas di outsource dan beberapa sumber daya diperoleh 

dari luar perusahaan, 9) biaya-biaya (costs) merupakan elemen-elemen model 

bisnis yang berpengaruh pada sturktur biaya. 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

memiliki luas lebih dari 200,000 ha meliputi berada di Riau, Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Timur. PT. XYZ memiliki fokus bisnis pada produk  berupa CPO dan 

beberapa turunan produk CPO seperti biodiesel dan refenery. 
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Sumber : Annual Report  PT. XYZ (2015) 

Gambar 3 Overview bisnis PT. XYZ 

 

PT. XYZ mulai fokus untuk bergerak di industri biodiesel sejak tahun 2014. 

Pada awal operasionalnya  produksi biodiesel yang dihasilkan sebesar 17,313 Ton. 

Produksi biodiesel setiap bulannya mengalami fluktuatif khususnya pada bulan 

April dan Mei yang produksinya hanya mencapai 687 Ton. Pada tahun 2015 PT. 

XYZ tidak memproduksi biodiesel dikarena kondisi bisnis perkebunan kelapa sawit 

yang mulai melemah. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah harga CPO yang 

rendah pada tahun 2015 sehingga mempengaruhi income perusahaan yang berimbas 

pada efiesensi kegiatan operasional salah satunya adalah operasional industri 

biodiesel tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan annual report PT. XYZ 

dapat diketahui terjadi penurunan profit perusahaan sebesar 37.78 % jika 

dibandingkan dengan profit perusahaan 2014. Penurunan profit perusahaan cukup 

besar, yaitu US $ 65,507 atau sekitar Rp. 908,189,046 (Posisi kurs 31 Desember 

2016 mencapai US $ 1 = Rp. 13,864. 

 

Tabel 2 Produksi biodiesel 

 
 

Sumber : Laporan produksi biodiesel PT. XYZ 
 

Perumusan Masalah 

Kondisi bisnis perkebunan kelapa sawit yang mulai melemah mempunyai 

dampak yang cukup besar bagi industri kelapa sawit termasuk industri biodiesel 

yang bahan bakunya dari CPO. Harga CPO yang turun pada tahun 2015 

Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

2014 Ton 17,313 18,638 18,042 2,779  687    12,837 15,096 19,684 1,474  19,519 5,963  -         

2015 Ton -          -          -          -         -         -          -          -          -         -          -         -         

Tahun Satuan
Bulan
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mengakibatkan perusahaan melakukan efiesensi kegiatan operasional termasuk 

industri biodiesel tidak berjalan maksimal. Namun dengan adanya kebijakan CSF 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah membuat harga CPO meningkat. Pada bulan 

September 2015 harga CPO berada pada harga terendah selama 5 tahun terakhir 

yaitu US $ 480 Ton dan pada April 2016 harga CPO sudah mulai naik, yaitu US 

$ 640 per Ton.  

Implementasi kebijakan CSF yang dapat meningkatkan harga CPO dan 

meningkatkan peluang biodiesel menjadi bahan bakar nabati membuat PT. XYZ 

memulai menjalankan industri biodieselnya dengan maksimal. Namun untuk 

menjalankan operasionalnya dengan maksimal, PT. XYZ harus mempunyai model 

dan strategi bisnis.  Pengembangan industri biodiesel dari kelapa sawit harus dibuat 

dan dilakukan perencanaan strategis guna menghadapi kondisi lingkungan dan 

persaingan bisnis yang semakin pesat. Sejak diimplementasikannya kebijakan CSF 

perusahaan yang fokus untuk memproduksi biodiesel yang akan dijadikan bahan 

bakar nabati bertambah 11 perusahaan.  Beberapa perusahaan besar yang ikut serta 

yaitu PT Wilmar, PT. Musim Mas dan PT Darmex. (Kementerian ESDM Republik 

Indonesia 2015). 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendekatan BMC yang dimplementasikan pada industri biodiesel 

yang berasal dari CPO di PT. XYZ ? 

2. Bagaimana strategi dalam mengembangkan industri biodiesel dari CPO seiring 

dengan implementasi kebijakan CPO Fund ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi model bisnis kanvas industri biodiesel existing yang berasal 

dari CPO di PT. XYZ dengan pendekatan BMC. 

2. Mengetahui strategi dalam mengembangkan bisnis industri biodiesel dari CPO 

seiring dengan implementasi kebijakan CPO Fund. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat (1) memberikan informasi terkait model 

bisnis dan prospek perusahaan dalam mengembangkan industri biodiesel yang 

berasal dari CPO (2) dapat dijadikan kajian lebih lanjut terutama dalam langkah 

pengambilan kebijakan dalam industri biodiesel dari CPO sebagai bahan bakar 

nabati (3) membarikan gambaran industri biodiesel dari kelapa sawit seiring dengan 

implementasi kebijakan CSF. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini ini dibatasi hanya menganalisa BMC industri biodiesel yang 

berasal dari CPO di PT. XYZ dan analisa yang dilakukan hanya diintegrasikan 

dengan kebijakan – kebijakan dari Pemerintah yang berkaitan dengan industri 

biodiesel dan pemanfaatannya sebagai bahan bakar nabati. 

 




