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KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TERBUKA UNTUK INVESTOR ASING
DALAM PENGEMBANGAN JARAK PAGAR
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L) banyak tumbuh
secara sporadic di Propinsi Nusa Tenggara, tidak terkecuali di
Kabupaten Sumba Barat Daya. Areal pengembangan yang
tersedia mencapai 3.500 ha, dimana 1.050 ha diantaranya sesuai untuk pengembangan tanaman jarak pagar, sedangkan
sisanya dapat berpotensi ditanami dengan tanaman kemiri sunan. Potensi ini mendorong Puslitbang Perkebunan membawa
investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Pemerintah Kabupaten sangat membuka diri untuk menerima penanam
modal tersebut. Kepada investor diharapkan dapat mempresentasekan rencana bisnis di depan Pemkab dan DPRD, dan
segera melakukan kegiatan riil di lapangan seperti pemetaan
semi detail, pembangunan kantor dan sebagainya, sehingga
Pemkab dan masyarakat yakin terhadap niat investor tersebut.
Kabupaten Sumba Barat Daya, merupakan kabupaten baru,
pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Undangundang no. 16 tahun 2007. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan luas 1.445,32 km2 dan mencanangkan daerahnya
menjadi daerah perkebunan. Jenis tanaman yang diunggulkan
antara lain jambu mete, kelapa, kemiri dan lontar. Sedangkan
jarak pagar ditanam sebagai tanaman pagar atau sebagai tiang
panjat vanili. Potensi tanaman jarak pagar yang besar sebagai
sumber bahan bakar nabati (BBN) menyebabkan daerah ini
dikenal sebagai daerah sumber biji jarak pagar baik untuk benih
maupun untuk produk minyak, karena produktivitas dinilai cukup
baik.
Melihat potensi jarak pagar dan pertumbuhannya yang baik
di Kabupaten Sumba Barat Daya menyebabkan beberapa investor tertarik untuk menanamankan modalnya di daerah ini,
namun informasi yang diperlukan oleh investor dan yang diinginkan oleh Pemkab dan masyarakat sangat minim sekali.
Untuk keperluan tersebut Puslitbang Perkebunan telah melakukan
A sosialisasi dan identifikasiBrencana pengembangan jarak
pagar di Kabupaten Sumba Barat daya. Sosialisasi dengan
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dan Kehutanan serta staf. Terungkap bahwa sudah banyak
surat izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk investor yang akan
mengembangkan jarak pagar di daerah ini, namun sampai saat
ini tidak ada kegiatan yang berlanjut. Hal ini menyebabkan timbulnya kekurang percayaan Pemkab terhadap rencana investor
tersebut, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya produktivitas
yang ada dipetani akibat penggunaan benih asalan, serta tidak
adanya pembeli dari biji yang telah dihasilkan, sehingga
masyarakat semakin apriori terhadap komoditi ini. Pada saat
sosialisasi tersebut juga disampaikan beberapa informasi yang
mungkin dapat memperbaiki image Pemkab terhadap rencana
investor mengembangkan jarak pagar di Sumba Barat Daya
antara lain; kebijakan pemerintah terhadap energy nasional
khususnya pengembangan Bahan Bakar Nabati (Inpres no. 1
tahun 2006); tersedianya benih unggul; adanya pengawalan
teknologi dari lembaga penelitian; ketersediaan teknologi untuk
berbagai produk berbahan baku jarak pagar; adanya rencana
membangun pilot plant seluas 25–100 ha sebagai pusat pelati-

han. Informasi yang disampaikan mendapat respon positif dari
Pemkab, Pemkab mengharapkan bahwa investor yang telah
mendapat izin segera melakukan kegiatan riil di lapangan dengan pengawalan teknologi dari Puslitbang Perkebunan, lahan
yang tidak sesuai untuk jarak pagar dapat ditanami dengan
jenis tanaman minyak yang lain seperti kemiri sunan, perlu keserasian antara pengembangan ternak dengan pengembangan
tanaman jarak pagar, izin lahan yang sudah dikeluarkan namun
belum ditindak lanjuti oleh pemegang izin, izinnya dicabut, dan
perlu komunikasi yang intensif antara investor dengan Pemkab.
Sosialisasi telah dilakukan pula kepada tokoh masyarakat,
yang dihadiri oleh sesepuh adat, anggota/mantan DPRD,
kepala desa dan pemuka-pemuka masyarakat. Pertemuan ini
mendapat respon positif dari masyarakat, asal benar-benar
dilaksanakan, tidak seperti investor terdahulu.
PT. Australia Biofuel untuk tahap awal berencana membangun pilot plant seluas 25–100 ha sebagai pusat pelatihan penerapan teknologi tepat guna. Diharapkan pilot plant ini menjadi
tempat rujukan dan pelatihan bagi pengembang atau pelaksana
lapangan pada budidaya jarak pagar dan industrinya.

Dari hasil identifikasi areal yang dilakukan di Kecamatan
Momboru, diperoleh data bahwa areal pengembangan terletak
di beberapa desa pada ketinggian 150–300 m di atas permukaan laut, topografi datar sampai bergelombang dan berbukit.
Luas areal diperkirakan mencapai 3.500 ha dan sebagian besar
merupakan lahan kosong atau bervegetasi alang-alang, teki,
gelagah daun kecil. Sedangkan di daerah relative lebih subur
ditemukan berbagai tanaman palawija, hortikultura dan tanaman
kemiri sayur. Tanaman kimiri sayur cukup banyak tumbuh di
daerah ini dan merupakan salah satu tanaman sumber pendapatan petani. Namun dari luas yang ada diperkirakan 1.050 ha
cocok untuk pengembangan jarak pagar dan sisanya dapat
ditanaman dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya
seperti kemiri sunan (Dibyo Pranowo/Balittri).
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JAMBU METE ORGANIK LANGKAH KECIL MENUJU LANGKAH BESAR
Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang
mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahanbahan kimia sintetis seperti pupuk maupun pestisida kimia sintetis
serta hormon pertumbuhan dalam proses produksinya yang dinyatakan dalam sertifikat organik dari lembaga/institusi internasional.
Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produkproduk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan.
Saat ini pola hidup sehat telah melembaga secara internasional
yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes), kandungan nutrisi
tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan (eco-labelling
attributes). Trend konsumen seperti itu menyebabkan permintaan
produk pertanian organik meningkat dengan pesat, diantaranya
permintaan komoditas tanaman industri seperti jambu mete organik
yang sangat diminati negara-negara maju seperti Amerika Serikat,
beberapa negara Eropa, Australia, Singapura dan Jepang.
Pengembangan jambu mete organik telah dimulai di kawasan
Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur, seperti misalnya di Desa
Ilepadung Kab. Flores Timur yang telah mendapat sertifikat organik
internasional dari IMO (Institute for Marketecotology) Swiss pada
tahun 2005. Flores memiliki potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan peluang pasar permintaan mete organik di luar negeri,
mengingat pada umumnya budidaya mete di Flores dikelola secara
tradisional yang masih sangat terbatas menggunakan input agrokimia, sehingga merupakan entry point yang baik bagi implementasi
sistem pertanian organik. Dengan bimbingan dari Swisscontact
sebuah LSM dari Swiss yang bermitra dengan Dinas Perkebunan
setempat, saat ini telah terdapat empat kelompok tani yang telah
mempunyai sertifikat organik yaitu di Desa Uru dan Keringa Kab.
Sikka, Desa Rowa Kab. Ngada dan Desa Ilepadung Kab. Flores
Timur, dengan total produksi ± 240 ton gelondong mete setiap
panen.

Kernel jambu mete
indonetwork.co.id

Kacang mete garing
indonetwork.co.id

Pertanian organik membutuhkan sejumlah syarat ketat, lahanlahan pertanian perlu konservasi 2-3 tahun lamanya, agar lahan
pertanian tersebut menjadi bebas kimia. Harus dilakukan konversi
dari teknik penggarapan secara kimia yang menggunakan pupuk
maupun obat-obatan kimiawi, ke sistem pertanian organik yang
menggunakan pupuk organik alami maupun obat-obatan alami.
Selain itu, pascapanen harus menghindari bahan-bahan maupun
perlakuan bersifat kimiawi. Dengan demikian kontrol tersebut meliputi teknis, produksi, pascapanen sampai pemasarannya. Saat
panen harus ditunggu buahnya jatuh sendiri, tidak boleh dipetik,
sehingga panen buah benar-benar matang. Dengan bersertifikat
organik, maka produk jambu mete petani dihargai premium atau
lebih tinggi ± 30% daripada harga pasar yang non-organik, sehingga
dengan demikian kerja keras tersebut dengan sendirinya turut meningkatkan kesejahteraan petani. Lihat saja keadaan Desa Ilepadung
sekarang, harga jual jambu mete organik membuat kehidupan petani menjadi lebih baik, sehingga rumah petani yang tadinya kayu
sudah banyak yang berubah menjadi rumah tembok.
Produk jambu mete organik dari Flores sudah menembus pasar
dunia seperti ke negara Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Australia, Jerman, Belgia, Swiss dan Prancis. Banyak dari kalangan
buyer dari luar negeri kini mengakui bahwa kualitas kacang mete
organik dari Flores memiliki kualitas terbaik di dunia dibandingkan
dari India dan Afrika. Ekspor mete organik dilakukan dalam bentuk
kernel putih dan kacang mete garing. Kacang mete garing diolah
secara alamiah tanpa bahan pengawet, pengolahannya menerapkan teknologi cold craking, suatu teknologi standard pengolahan
makanan organik dengan metode tanpa pemanasan temperatur
tinggi, dengan menjaga tingkat hygienis dan kontrol kualitas yang
ketat. Dalam hal ini, kacang mete diolah melalui proses pematangan

dalam oven dengan suhu 45º C selama 12 jam, sehingga kacang
mete langsung terasa renyah, manis dan gurih. Pengemasan
kacang mete garing dalam kemasan plastik khusus dan di vacuum
sehingga tahan lama, yang mana untuk pengolahan kacang mete
organik inipun harus mempunyai sertifikat organik internasional dari
IMO. Saat ini telah dikembangkan produk mete organik dalam bentuk selai kacang mete, yang mempergunakan pemanis dari gula
semut kelapa atau aren yang bersifat organik, pengemasan dalam
bentuk kaleng dengan mencantumkan label sertifikasi IMO. Dengan
demikian, apa yang telah dilakukan para petani jambu mete di beberapa desa di Flores, dapat menjadi contoh yang baik untuk
pengembangan komunitas pertanian organik Indonesia kedepan.
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya hayati tropika yang tiada dua, kelimpahan sinar matahari dan
air yang tiada tara. Dengan kondisi seperti itu, dibarengi potensi
lahan pertanian yang sangat luas dan potensi bahan baku untuk
pupuk organik dalam jumlah yang sangat besar, antara lain bersumber dari limbah pertanian/kehutanan, limbah industri, limbah peternakan, sampah rumah tangga, maka Indonesia memiliki modal
dasar yang luar biasa besarnya dalam pengembangan pertanian
organik. Apalagi pemerintah Indonesia telah mencanangkan tahun
2010 sebagai tahun “go organic”, maka moment tersebut harus
benar-benar dijadikan langkah besar untuk mengejar berbagai
ketinggalan selama ini, dimana pengembangan budidaya pertanian
organik terutama untuk komoditas ekspor harus segera ditingkatkan
dan diperluas diversifikasi komoditasnya tidak sebatas jambu mete
dan kopi Gayo saja, tetapi meluas ke komoditas tanaman industri
lainnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti panili, lada,
pala, cengkeh dan sebagainya yang bisa mengisi perdagangan
internasional. Memang ini usaha yang tak mudah dan perlu kerja
keras. Budidaya pertanian organik menuntut agar lahan yang
digunakan tidak atau belum tercemar oleh bahan kimia, dimana
lahan yang seperti itu kebanyakan adalah lahan yang belum diusahakan, yang pada umumnya merupakan lahan kurang subur.
Lahan yang subur umumnya telah diusahakan secara intensif dengan menggunakan bahan pupuk dan pestisida kimia, sehingga
menggunakan lahan seperti ini memerlukan masa konversi yang
cukup lama yaitu 2-3 tahun. Tetapi, walaupun demikian langkahlangkah besar harus segera dilakukan, dan tahun 2010 sebagai
tahun go organic merupakan moment yang tepat untuk itu.
Dengan adanya peningkatan pasar produk pertanian organik
dunia sebesar 20% per-tahun, maka ini merupakan peluang emas
yang harus segera dimanfaatkan Indonesia, oleh karena itu, langkah kecil para petani jambu mete di Flores merupakan awal dari
langkah besar Indonesia untuk merebut pasar global produk pertanian organik. Apabila 20% saja dari luasan areal tanaman industri
yang berorientasi ekspor dikelola secara organik, maka dapat dibayangkan berapa besar sumbangan devisa yang akan diperoleh,
mengingat harga premium dari produk organik ini cukup tinggi bila
dibandingkan dengan harga produk non-organiknya. Belum lagi
bayangan berapa banyak petani yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dari program budidaya pertanian organik ini. Keberhasilan program ini, tergantung bagaimana seluruh stakeholder, termasuk pemerintah (departemen terkait, pemda, lembaga penelitian,
perguruan tinggi), para petani, LSM, pengusaha dan elemenelemen masyarakat lainnya tetap konsisten bekerjasama merealisasikan cita-cita luhur ini (Juniaty Towaha/Balittri).
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PERCEPATAN PENGECAMBAHAN BENIH MAKADAMIA DENGAN
PERETAKKAN TEMPURUNG
Makadamia (Macadamia integrifolia) adalah penghasil biji
berkadar lemak tinggi (>70 %) rasanya lezat dan manis,
dapat dimakan mentah, digonseng atau digoreng terlebih
dahulu,dan harganya paling mahal di antara berbagai jenis
biji kacang-kacangan seperti biji mete, almond, dan kacang
tanah.
Tanaman makadamia merupakan tanaman tahunan yang
belum banyak dikenal di Indonesia meskipun telah lama
dikoleksi di Kebun Raya Cibodas dan Kebun Percobaan
Telekung dan Manoko Lembang sejak zaman Belanda.
Tanaman makadamia tumbuh baik pada tanah Andosol atau
Vulkanik dengan drainase yang baik.Tekstur tanah lempung
ringan sampai sedang dengan kedalaman > 50 cm, pH 5,56,0. Curah hujan 1500-3000 mm per tahun, untuk tanah lava
> 2000 mm per tahun. Hasil optimal akan dicapai apabila
dibudidayakan pada daerah yang suhu maksimumnya < 32
C dan minimum > 13 C (Hasanah, et al., 2006). Biji
makadamia terdapat dalam buah tunggal bercangkang keras
(pericarp) dengan ketebalan sekitar 3 mm berwarna coklat
dan didalam cangkang tersebut terdapat lembaga berwarna
putih yang sering dinamakan sebagai kacang (Sarwono,
1992). Biji yang baik sebagai benih adalah yang masih segar
yaitu yang baru saja dibuka atau dilepas dari bagian
buahnya dan berasal dari pohon yang subur, bentuk biji
bulat, berukuran sedang dengan berat antara 5-6 g. Biji
yang telah lama lepas dari daging buah dan mengering akan
lambat berkecambah (Tirtoboma,1989). Berat biji
makadamia no. 8 adalah 6,24 g dan ukuran biji 2,118 cm
(Hasanah, et al., 2006). Tanaman ini mempunyai daun yang
sempit dan ujung daun meruncing, berduri, tepi daun
bergerigi, permukaan daun berwarna hijau dan daunnya
mirip dengan daun pukul empat (Koerniati, et al., 1995).
Perbanyakan tanaman makadamia dapat dilakukan
secara generatif menggunakan benih atau biji dan Vegetatif.
Pembiakan secara generatif memerlukan waktu yang lama
untuk berproduksi . Selain itu dalam proses pembibitannya
memerlukan penanganan yang khususs, antara lain cara
meretakkan tempurung biji yang tebal.
Menurut Sukarman dan Maharani Hasanah penanganan
benih perlu dilakukan secara khusus dan serius. Kelalaian
atau keterlambatan dalam penanganan benih akan
mengakibatkan menurunnya daya berkecambah bahkan
kematian benih.
Penanganan benih mencakup kegiatan pemanenan,
pengeringan, pemilihan (grading) perlakuan benih (seed
treatment), pengemasan, penyimpanan dan pengujian.
Kesalahan dalam penggunaan benih akan berakibat
fatal, seperti penurunan produktivitas, kwalitas hasil, serta
ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pruduksi benih
berkwalitas merupakan proses panjang. Semua diawali dari
pemilihan bahan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen
serta penanganan setelah panen.
Benih bermutu tinggi dan seragam bisa ditentukan saat
panen. Penentuan kemasakan dapat didasarkan pada warna
buah, kekerasan buah, rontoknya buah/biji, pecahnaya buah,
dan sebagainya. Namun menurut Sukarman tolok ukur
kurang objektif. Tolok ukur akan lebih objektif jika ditentukan
berdasarkan bobot kering benih maksimum. Pada benih
ortodoks, kadar air 18-40 % benih telah mencapai masak
fisiologis. pada saat itu benih mempunyai bobot kering dan
vigor yang maksimum. Penundaan waktu panen sering
berakibat laten terhadap mutu benih sehingga mutu benih
tidak optimal.
Sebelum biji di semai dilakukan sortasi terlebih dahulu
berdasarkan bentuk dan ukurannya. Biji yang bentuknya
tidak normal, atau ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar

dipisahkan. Berhubung kulit biji (cangkang) makadamia
sangat keras sehingga lambat berkecambah. Untuk
mempercepat kecambah biji maka dilakukan peretakan
tempurung biji. Perlakuan yang dicoba pada peneitian ini
adalah sebagai berikut :

A. Biji dijemur selama 5 jam selanjutnya
direndam dalam air dingin selama 5 jam
setiap hari dilakukan selama lima hari

C. Biji direndam dalam air panas
100 0 C selama 10 menit
selanjutnya direndam dalam air
dingin selama 10 menit

B. Biji diretakkan bagian yang lancip
diletakan disebelah atas, sehingga biji
tersebut sedikit retak

D. Biji disangrai bersama pasir selama 10
menit
selanjutnya direndam dalam air
dingin selama 10 menit

Masing-masing biji disemai dalam nampan plastik yang
sudah berisi tanah dan pupuk kandang 1:1. Daya
kecambah biji dihitung
mulai umur 1-2 bulan setelah semai. Dari ke empat
perlakuan tersebut, daya kecambah terbaik terdapat pada
perlakuan A (65 %) dan B ( 20%), sedangkan C dan D
masing-masing (0 %).

Hasil penelitian King dan Roberts cit. Hasanah (1994),
makadamia tergolong tanaman memiliki sifat benih semi
rekalsitran, yaitu daya viabilitasnya cepat menurun. Dalam
waktu satu bulan daya kecambah menurun hingga 8 %,
sedangkan dalam waktu 6 bulan daya kecambah
mencapay 50 %. Rata-rata daya kecambah harian
makadamia adalah 77,6 %, namun kecambah normal baru
muncul pada minggu ke tiga.
Penelitian yang kami hasilkan persentase daya
kecambah biji cukup rendah, hal ini disebabkan biji sudah 2
bulan disimpan baru disemai, dilain pihak mungkin
disebabkan faktor perlakuan (Rusli dan Nana Heryana/
Balittri).
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri
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DAYASAING BIODESEL DIBANDINGKAN SOLAR

Kesetaraan Energi Penggunaan Biodiesel
Biodiesel memiliki viskositas (kekentalan) yang lebih tinggi
daripada solar, sehingga kandungan energi biodiesel lebih besar.
Selain itu daya bakar biodiesel juga lebih baik, sehingga
pembakaran biodiesel dapat lebih sempurna. Dari berbagai uji emisi
pembakaran biodiesel baik pada mesin diesel maupun kompor
menunjukkan bahwa emisi karbon monooksidanya jauh lebih
rendah daripada solar. Dengan kata lain efisiensi pembakaran
biodiesel jauh lebih efisien daripada solar.
Beberapa
pengalaman
menunjukkan
bahwa
dengan
menggunakan campuran biodiesel 20% (B-20) ke dalam solar,
sebuah mobil diesel minibus 2500cc dapat menjangkau jarak 3040% lebih jauh daripada solar murni, selain tarikan mobil lebih kuat
dan getaran mesin jauh lebih halus serta jarum temperatur sedikit
bergeser ke kiri. Penggunaan biodiesel murni (B-100) untuk mesin
diesel pompa air 15 HP dapat tiga hingga tiga setengah lebih
lama daripada solar murni ditambah suara dan getaran mesin lebih
halus dan emisi gas pembakaran tidak terlalu menyesakkan dada.
Dari pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa harga biodiesel
harus disetarakan terhadap biodiesel berdasarkan energi yang
dihasilkan dan kualitasnya.
Harga keekonomian solar
Harga keekonomian solar dalam negeri berfluktuasi mengikuti
perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dollar AS
terhadap rupiah selain biaya impor (cost and freight) sampai ke
berbagai pelabuhan di Indonesia dan biaya penyulingan menjadi
solar. Sebagai gambaran harga minyak mentah dunia dalam
semester terakhir 2009 dan awal semester pertama 2010
cenderung meningkat mulai dari sekitar US$ 42 hingga akhirnya
berada pada kisaran US$ 80 tiap barrel. Pada periode waktu
yang sama nilai tukar bergerak dalam kisaran yang sempit yaitu
sekitar Rp 9.400 tiap dollar AS.
Berdasarkan informasi dari PT Pertamina, katakanlah harga
keekonomian solar (Wilayah 4) pada tanggal 15 Februari 2009
adalah Rp 4.383 tiap liter pada harga tingkat pelanggan, sedangkan
harga pada tingkat bunker adalah US$ 387,46 tiap kiloliter. Bila nilai
tukar pada saat itu adalah Rp 9150 tiap US$ maka pada harga
tingkat bunker sebesar Rp 3472 tiap liter. Hal ini berarti bahwa
biaya distribusi solar di wilayah 4 sebesar Rp 911 tiap liter.
Selanjutnya harga pada tingkat bunker sebesar US$ 43.88 tiap
barrel, yang berarti bila harga minyak di pasar internasional saat
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Hingga saat ini perkembangan produksi biodiesel dalam negeri
masih sangat jauh dari harapan. Sasaran penggunaan biodiesel 2%
ternyata hanya tercapai kurang dari 1%. Memang banyak faktor
yang menghambat sehingga sasaran tidak dicapai, salah satunya
adalah bahan baku yang sudah siap untuk dijadikan biodiesel
hanya minyak sawit, bahan baku yang lain seperti jarak pagar
masih sangat lambat perkembangannya. Sedangkan kalau dilihat
ketersediaan BBM dalam negeri yang semakin menipis dan
diperkirakan hanya tinggal 20 tahun dapat kita nikmati; serta
kecenderungan yang terus menanjak harga BBM di pasar
internasional maka pengembangan biodiesel tidak dapat ditundatunda lagi. Terhambatnya minyak sawit sebagai bahan baku
biodiesel disebabkan oleh tingginya harga minyak sawit (CPO)
sehingga bila digunakan sebagai bahan baku biodiesel dianggap
tidak ekonomis atau tidak memiliki daya saing. Fakta ini terjadi
karena selama ini persepsi kita tentang biodiesel pada umumnya
kurang lengkap misalkan dua fakta penting berikut
1. satu liter biodiesel dianggap sama dengan satu liter solar,
padahal satu liter biodiesel bila digunakan untuk mobil bisa
mencapai 1.5-1.8 kali solar dan bila digunakan untuk mesin
diesel statis 2-3 kalinya.
2. daya saing biodiesel terhadap solar dihitung berdasarkan harga
solar bersubsidi, sehingga produksi biodiesel semakin tidak
mampu bersaing dengan solar, seharusnya dihitung berdasarkan
harga keekonomian solar atau paling tidak harga solar industri.
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itu US$41.29 maka biaya impor dan penyulingan solar sebesar US$
2.59 tiap barrel.
Berdasarkan atas informasi tersebut secara kasar dapat
diperkirakan hubungan antara harga keekonomian solar dengan
harga minyak mentah dunia (Gambar). Misal harga minyak mentah
dunia pada saat ini adalah US$ 80 tiap barrel maka harga
keekonomian solar (HKS) diperkirakan sekitar Rp 7.095 tiap liter
sedangkan bila turun menjadi misalkan US$ 70 maka HKS menjadi
sekitar Rp 6.438.
Daya saing biodiesel
Jika digunakan harga minyak mentah misalkan sebesar US$ 70
maka perkiraan HKS akan jatuh pada kisaran Rp 6.500. Selain itu
jika satu liter biodiesel diasumsikan setara dengan 1.6 liter solar
maka harga keekonomian biodiesel menjadi Rp 10.400 tiap liter.
Daya saing biodiesel dapat dikatakan tinggi bila dengan harga
keekonomian tersebut dapat merangsang industri hulunya untuk
berkembang.
Secara kasar dapat diperkirakan bahwa jika biaya pengolahan
bahan baku (biji tanaman biodiesel) menjadi biodiesel misalkan Rp
1400 tiap liter biodiesel maka nilai bahan bakunya Rp 9.000
(asumsi harga keekonomian biodiesel Rp 10.400). Untuk bahan
baku misalkan biji jarak pagar yang memerlukan sekitar 3 kg untuk
memperoleh biodiesel 1 liter, maka nilai biji jarak pagarnya sekitar
Rp 3000 tiap kg. Jika digunakan bahan baku tandan buah segar
(TBS) kelapa sawit yang diperlukan 2.5 kg untuk satu liter biodiesel
maka nilai TBSnya Rp 3.600 tiap kg. Untuk kemiri sunan nilainya
sekitar Rp 4.500 tiap kg kernel. Melalui perkiraan kasar tersebut
dapat disimpulkan bahwa baik jarak pagar, kelapa sawit dan kemiri
sunan memiliki daya saing yang tinggi jika digunakan sebagai
bahan baku biodiesel.Secara kasar dapat diperkirakan bahwa jika
biaya pengolahan bahan baku (biji tanaman biodiesel) menjadi
biodiesel misalkan Rp 1400 tiap liter biadiesel maka nilai bahan
bakunya Rp 9.000 (asumsi harga keekonomian biodiesel Rp
10.400). Untuk bahan baku misalkan biji jarak pagar yang
memerlukan sekitar 3 kg untuk memperoleh biodiesel 1 liter, maka
nilai biji jarak pagarnya sekitar Rp 3000 tiap kg. Jika digunakan
bahan baku tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diperlukan
2.5 kg untuk satu liter biodiesel maka nilai TBSnya Rp 3.600 tiap
kg. Untuk kemiri sunan nilainya sekitar Rp 4.500 tiap kg kernel.
Melalui perkiraan kasar tersebut dapat disimpulkan bahwa baik
jarak pagar, kelapa sawit dan kemiri sunan memiliki daya saing
yang tinggi jika digunakan sebagai bahan baku biodiesel.
Implikasinya adalah pemerintah perlu mengambil langkahlangkah untuk mengembangkan perkebunan tanaman biodiesel
dengan memberlakukan harga kesetaraan seperti yang telah
dikemukakan. Hal ini semakin memungkinkan karena distribusi
bahan bakar dikuasakan kepada Pertamina, sehingga kontrak
dengan produsen biodiesel dapat dengan mudah dapat
dilaksanakan. Selain itu bila pemerintah dapat memberikan insentif
untuk mendorong produksi biodiesel lebih cepat, dapat diberikan
langsung kepada produsen baik penghasil bahan baku maupun
penghasil biodiesel (Agus Wahyudi/agus_w@lycos.com) .
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