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Harga Keekonomian Jarak Pagar 

Jarak pagar sebagai sumber bahan bakar nabati hingga 
saat ini masih mengandung teka-teki, di antaranya adalah 
keekonomiannya. Memang seperti diketahui produk jarak 
pagar baik biji kering maupun minyaknya belum menjadi 
komoditas atau belum ada pasarnya. Yang sering menjadi 
keraguan masyarakat bisnis termasuk para petani adalah 
bagaimana cara menduga nilai atau harga ekonomi produk 
jarak pagar.  

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menduga nilai 
atau harga ekonomi suatu produk yang belum ada pasarnya, 
yaitu (1) metode biaya ditambah insentif (cost plus insentive) 
dan (2) metode padanan komoditas yang dapat disubstitusi 
(equivalent substitute commodity). Metode biaya ditambah 
insentif cocok digunakan untuk produk yang diperkirakan 
akan dikendalikan pemerintah. Hal ini karena pemerintah 
berkepentingan untuk mengembangkan secara cepat  sehingga 
perlu memberikan insentif yang cukup untuk mendorong 
investasi. 

Metode padanan komoditas yang disubstitusi cocok untuk 
produk yang diperkirakan akan bersaing di pasar secara bebas 
tanpa campur tangan pemerintah secara berarti. Berdasarkan 
penjelasan tersebut kemungkinan untuk menjadi komoditas 
terkontrol atau bersaing sama besar (fifty-fifty). 

Menurut Wahyudi (2007) biaya untuk memproduksi biji 
kering adalah antara Rp 600-800,- per kg. Bila untuk 
memproduksi 1 kg minyak jarak mentah (CJO) diperlukan 4 kg 
dan biaya pengolahan sebesar Rp 400,- maka biaya produksi 
per kg CJO berkisar Rp 2800-3600,-. Bila pemerintah 
memberikan insentif sebesar 20% maka harga CJO berkisar 
antara Rp 3360-Rp 4320,-. Perlu diingat bahwa untuk bahan 
bakar kandungan energi minyak jarak 1,5-2 kali lebih tinggi 
daripada minyak tanah.  

Dengan metode biaya produksi ditambah insentif ini 
kemungkinan petani/investor kurang respon bila metode 
pemberian insentifnya kurang tepat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode pemberian insentif yang dapat diberikan antara 
lain melalui insentif sarana produksi seperti pemberian subsidi 
pupuk dan benih, atau penyediaan kredit investasi dengan 
subsidi bunga.  

Untuk pengembangan tanaman baru, yang kemungkinan 
lebih efektif adalah penyediaan kredit investasi dengan subsidi 
bunga, karena tidak mendistorsi pasar sarana produksi yang 
dapat digunakan untuk tanaman yang lain.  

Minyak jarak merupakan bahan bakar nabati (BBN) 
diproduksi untuk mensubstitusi bahan bakar minyak (BBM) 
yang semakin langka dan harganya melonjak tinggi. Ada tiga 
jenis BBM yang saat ini digunakan di Indonesia dan diberi 
subsidi oleh pemerintah, yaitu premium, solar, dan minyak 
tanah. Menurut Prastowo (2006) CJO dapat digunakan secara 
langsung sebagai bahan bakar untuk kompor rumah tangga 
dengan desain khusus, oleh karena itu CJO merupakan 
pengganti potensial minyak tanah. Dengan demikian minyak 
tanah ditetapkan sebagai komoditas padanan untuk 
mendeterminasi harga CJO dan biji jarak kering. Karena harga 
pasar minyak tanah di Indonesia merupakan harga yang 
disubsidi maka digunakan harga minyak tanah tanpa subsidi 
sebagai harga patokan. Prosedur untuk mendeterminasi harga 
biji jarak kering dengan metode padanan komoditas yang 
disubstitusi adalah sebagai berikut: 
1. Menduga harga minyak tanah dalam negeri tanpa subsidi 

berdasarkan harga minyak pasar internasional. 
2. Menentukan harga CJO setara dengan harga minyak tanah 

tanpa subsidi untuk setiap satuan energi setara. 
3. Mengkonversi harga CJO menjadi harga biji jarak kering 

dengan penyesuaian biaya pengolahan. 
4. Menentukan harga tingkat petani dengan mengurangi 

marjin pemasaran. 
Bila digunakan metode padanan komoditas yang 

disubstitusi (minyak tanah) maka dapat ditentukan dari harga 
minyak tanah tanpa subsidi misalkan Rp 9000,-/liter (setara 
harga minyak US$ 110 per barrel) atau setara dengan harga 
Crude Jatropha Oil (CJO) Rp 13.500/kg (1,5 liter minyak tanah 
setara dengan 1 kg CJO dan biaya pengolahan Rp 400/kg 
CJO). Dengan demikian harga biji jarak kering dapat mencapai 
Rp 3275 per kg. Bila ada margin pemasaran misalkan 20%, 
maka harga biji kering di tingkat petani dapat mencapai Rp 
2.620,-. Pada gilirannya, bila metode ini yang diberlakukan 
maka pemerintah secara tidak langsung menggeser subsidi 
yang diberikan kepada minyak tanah yang bersifat konsumtif 
menjadi subsidi produktif kepada industri bioenergi yang 
memiliki efek pengganda terhadap perekonomian nasional. 

Kedua metode di atas berbeda siknifikan, walaupun 
demikian kedua metode di atas memberi gambaran yang 
optimis terhadap prospek bisnis jarak pagar (Agus 
Wahyudi/Puslitbang Perkebunan). 
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Perbaikan Kesuburan Tanah KIJP Asembagus 

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya 
pengelolaan kebun induk jarak pagar di KP Asembagus adalah 
besarnya biaya pengairan yang terkait dengan jenis tanahnya.  
Sebagaimana diketahui tanah Kebun Asembagus, Situbondo  
tergolong tipe tanah berpasir. Jenis tanah ini  bertekstur 
ringan, mempunyai kapasitas yang rendah dalam menyimpan 
air dan unsur hara, serta rentan terhadap erosi. Beberapa jenis 
tanah berpasir bahkan diketahui mengandung makro agregat 
yang rendah. Akibatnya adalah tanah berpasir rentan terhadap 
erosi yang menyebabkan kehilangan unsur hara. Sebaliknya, 
tanah yang didominasi oleh unsur liat mengandung agregat 
yang lebih banyak, karena partikel liat bermuatan listrik yang 
memungkinkan terjadinya proses agregasi tanah. 

Agregat tanah adalah salah satu parameter dari struktur 
tanah, yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap kapasitas tanah dalam mendukung tanaman 
berproduksi tinggi, pertukaran karbon tanah dan kualitas air 
tanah. Agregasi tanah merupakan proses penyusunan partikel 
tanah melalui proses penggumpalan dan sedimentasi, yang 
semuanya dipengaruhi oleh sihat-sifat tanah, biota tanah dan 
faktor lingkungan, seperti tanah liat, jenis dan kadar bahan 
organik, biomasa mikrobia dan panjang hifa. Partikel liat dan 
bahan organik merupakan dua unsur penting dalam proses 
agregasi tanah. Partikel liat adalah unsur sementasi yang 
mengikat partikel tanah untuk membentuk kluster dan 
memproteksi bahan organik sehingga menghambat proses 
dekomposisi oleh mikrobia tanah. 

Hasil penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa 
penambahan partikel liat sebanyak 5% dan 0,8% bahan 
organik pada tanah berpasir di Australia Barat (85% pasir, 3% 
debu dan 8% liat) telah berhasil meningkatkan stabilitas 
agregat tanah, kandungan biomassa mikroba, respirasi tanah 
dan perakaran tanah (Djajadi, 2006). 

Dengan demikian, untuk meningkatkan efisensi pengairan 
dan pengelolaan kebun induk jarak pagar di KP. Asembagus  
sedang dilakukan upaya-upaya perbaikan agregat tanah 
dengan penambahan partikel liat dan bahan perekat tanah 
yang lain (seperti zeolit), yang dikombinasikan dengan 
penambahan bahan organik (Infotek no.3 tahun 2008). 
Penelitian ini terdiri dari 2 tahap. Untuk tahap pertama (tahun 
2008), penelitian dilakukan di rumah kaca Balittas. Perlakuan 
yang dicoba terdiri atas 2 faktor; faktor pertama, adalah 5 level 
bahan sementasi partikel tanah (kontrol-tanah berpasir dari 
asembagus, partikel liat dari lapisan tanah bagian bawah-
dengan kedalaman 1 m, zeolit, partikel liat + crotalaria juncea, 
zeolit + crotalaria juncea). Sedang faktor kedua adalah 2 level 
pemberian air, yakni tujuh hari sekali dan empat belas hari 
sekali. Sebanyak sepuluh kombinasi perlakuan tersebut akan 
disusun dalam rancangan acak kelompok yang diulang 3 kali. 
Tahap berikutnya, yakni tahun 2009, kombinasi perlakuan 
terbaik akan diterapkan untuk mengetahui efektifitasnya di 
lapang. (Djajadi dan Bambang Heliyanto/ Peneliti Balittas) 

 

 

Tanaman Sela Pada Pertanaman Jarak Pagar 

Jarak pagar (Jatropha curcas L.) dewasa ini mulai banyak 
dikembangkan secara besar-besaran oleh perusahaan swasta, 
instansi pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat 
sebagai bahan baku energi alternative yang menghasilkan 
minyak jarak pengganti minyak bumi (energi fosil) berupa 
biofuel disamping fungsinya sebagai alat tradisional. Banyak 
orang beranggapan bahwa jarak pagar adalah tanaman yang 
dapat ditanam dimana saja dan seolah-olah tanpa 
pemeliharaan, sehingga tidak mengherankan banyak yang 
merencanakan pengembangan jarak pagar. Aspek agronomi 
tanaman jarak pagar diantaranya persyaratan tumbuh, cara 
penanaman, pemupukan, jarak tanam, dan pola tanam 
memegang peran penting dalam mendukung pengembangan 
tanaman jarak pagar di Indonesia. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi 
jarak pagar secara optimal diantaranya jumlah populasi per 
satuan luas. Usahatani jarak pagar dikembangkan dengan 
pendekatan polikultur.  

Puslitbang Perkebunan sebagai institusi penelitian di 
bawah Badan Litbang Pertanian yang memiliki mandat 
melakukan penelitian tanaman jarak pagar, khususnya dalam 
aspek perbaikan varietas serta komponen teknologi 
budidayanya. Salah satu komponen teknologi yang segera 
perlu diperoleh diantaranya adalah komponen teknologi 
polatanam tanaman jarak pagar dengan tanaman sela. 
Intercropping pada budidaya jarak pagar belum banyak 
dilakukan. Polikultur dengan sistem polatanam yang tepat 
dapat mengatasi kerugian akibat gagal panen dari salah satu 
komoditas. Dalam kondisi harga jarak pagar yang masih belum 
menentu, maka perlu diusahakan lebih dari satu jenis hasil 
panen pada budidaya jarak pagar, yaitu dengan cara 
diversifikasi usahatani melalui sistem intercropping dengan 
jarak tanam dan tanaman sela yang ideal untuk mendapatkan 
produksi jarak agar optimal yang akan meningkatkan 
pendapatan petani. 

Introduksi tanaman sela pada berbagai lokasi yang 
berbeda agroklimat tidak akan bermasalah asalkan 
memperhatikan : (a) kompatibilitas antara tanaman pokok dan 
tanaman sela, (b) tidak ada pengaruh yang saling merugikan, 
(c) persaingan dalam pengambilan cahaya, air, hara, dan CO2 
rendah, (d) tidak diserang hama penyakit yang sama, (e) 
memiliki pengaruh yang saling menguntungkan dalam 
memenuhi kebutuhan hara dan tidak menimbulkan erosi. 
Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari analisis statistik 
menunjukkan bahwa tanaman jarak pagar yang di tanam 
dengan jarak 1,5 m x 4 m, 1,5 m x 6 m, 2 m x 4 m dan 2 m x 6 m 
yang diantaranya ditanam tanaman sela baik jagung, cabe dan 
kacang tanah tidak berbeda nyata terhadap komponen 
pertumbuhan  yaitu jarak tanam 2 m x 4 m atau 2 m x 6 m 
dengan tanaman sela cabe memberikan ruang yang cukup baik 
untuk pertumbuhan tanaman jarak pagar, demikian juga 
untuk komponen hasil. Tanaman sela jagung dan cabe baik 
pertumbuhan maupun hasilnya lebih tinggi apabila ditanam 
pada pertanaman jarak pagar dengan jarak tanam 2 m x 4 m 
dan 2 m x 6 m dibandingkan dengan jarak tanam lainnya. 
(Yusniarti dan Dedi Soleh Efendi/Puslitbang Perkebunan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanaman sela jagung pada jarak tanam jarak pagar 2 x 6 m 
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Info Teknologi …………... 
Pupuk Organik dan Anorganik pada Jarak Pagar 

Beberapa lokasi Desa Mandiri Energi memiliki berbagai 
tipe, jenis lahan serta kandungan haranya, sehingga sangat 
diperlukan upaya untuk memperoleh pertumbuhan dan 
produksi biji jarak pagar optimal dengan cara membudi- 
dayakannya pada lingkungan tumbuh yang tepat dengan 
tambahan input hara berupa pupuk organik dan anorganik. 
Kedua jenis pupuk tersebut diharapkan mampu memberikan 
pertumbuhan yang baik sehingga hasil yang diperoleh juga 
baik. Sepanjang tahun 2007 telah diteliti pengaruh pupuk 
organik dan anorganik pada jarak pagar di daerah Cikampek 
pada ketinggian 100 m dpl. Perlakuan yang dicobakan 
merupakan kombinasi antara pupuk organik dan anorganik. 

Pupuk organik yang dicobakan adalah (a) tanpa pupuk, 
(b) 2 kg pupuk kandang kambing, dan (c) 2 kg pupuk kandang 
kambing + 50 gram pupuk organik olahan, (d) 2 kg pupuk 
kandang kambing + 100 gram pupuk organik olahan, (e) 2 kg 
pupuk kandang kambing + 150 gram pupuk organik olahan 
serta (f) 150 gram/tanaman pupuk organik olahan. Pupuk 
anorganik yang dicobakan adalah (a) tanpa pupuk NPK, (b) 
setengah rekomendasi pupuk NPK, dan c) rekomendasi pupuk 
NPK, yaitu 100 kg N/ha + 90 kg P2O5/ha + 90 kg K2O/ha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK 
per hektar yang terbaik untuk pertumbuhan jarak pagar 
sampai umur 4 bulan di Cikampek adalah 50 kg N + 45 kg 
P2O5 + 45 kg K2O, sedang dosis pupuk organik yang terbaik 
untuk pertumbuhan adalah 2 kg pupuk kandang per tanaman 
dikombinasikan dengan 150 g pupuk organik per tanaman, 
lihat Gambar . 

Perlakuan kedua jenis pupuk ini sama pengaruhnya 
terhadap produksi, yaitu bobot buah (g/tan) dan jumlah biji 
panen. Pupuk kandang 2 kg/tan ditambah 150 g/tan dapat 
meningkatkan produksi hampir 50% dibandingkan tanpa 
pupuk (lihat Tabel 1). Hasil ini akan bertambah bila tanaman 
ditambah dengan pupuk NPK setengah rekomendasi, yaitu 50 
kg/ha N + 45 kg/ha P2O5 + 45 kg/ha K2O (lihat Tabel 2). 

Tabel 1. Rataan hasil pengaruh pupuk organik terhadap bobot buah 
dan jumlah biji panen I 

Produksi 
Perlakuan/taraf pupuk Bobot buah 

(g/tan) 
Jumlah biji/tan 

Tanpa pupuk 69,43 137,07 
Pupuk kandang 2 kg/tan 88,83 160,20 
Pupuk kandang 2 kg/tan + 50 
g/tan pupuk organik olahan 

92,10 172,50 

Pupuk kandang 2 kg/tan + 100 
kg/ha pupuk organik olahan 

95,74 173,40 

Pupuk kandang 2 kg/tan + 150 
g/tan pupuk organik olahan 

104,07 192,87 

150 g/tan pupuk organik olahan 101,67 174,53 

 
Tabel 2. Rataan hasil pengaruh pupuk anorganik terhadap bobot buah dan 

jumlah biji panen I 
Produksi 

Perlakuan/taraf pupuk Bobot buah (g/tan) Jumlah biji/tan 
Tanpa pupuk 97,21 187,40 
50 kg/ha N + 45 kg/ha P2O5 + 
45 kg/ha K2O 

110,52 198,18 

100 kg/ha N + 90 kg/ha P2O5 + 
90 kg/ha K2O 

68,20 119,70 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jarak pagar umur 4 bulan pada perlakuan 2 kg pupuk 
kandang+150 kg pupuk organik per tanaman 

Berdasarkan data pada Tabel 1, diperlihatkan pupuk 
kandang kurang berperan dibandingkan dengan pupuk 
organik olahan, karena penambahan bobot buah dan jumlah 
biji akibat pemberian pupuk kandang saja sebanyak 2 kg per 
tanaman lebih sedikit bila dibandingkan dengan penambahan 
akibat pemberian 150 g per tanaman pupuk organik olahan. 
Tetapi apabila kedua jenis pupuk tersebut dikombinasikan 
hasilnya jauh lebih baik dan memperoleh bobot buah dan 
jumlah biji paling tinggi. Kelihatannya baik pupuk kandang 
maupun pupuk organik olahan masih dapat dinaikkan 
dosisnya, karena hasil penelitian di KIJP Pakuwon 
menunjukkan bahwa dengan pupuk kandang 3 kg per tanaman 
dapat menyerap pupuk NPK lebih baik. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
untuk pertumbuhan dan produksi jarak pagar di KP Cikampek 
dengan jenis tanah Latosol diperlukan pupuk organik baik 
organik dari hewan maupun olahan dari pabrik serta pupuk 
anorganik (NPK). Pupuk organik berfungsi untuk 
menggemburkan tanah dan mempermudah air serta unsur 
hara diserap dan menstimulir pertumbuhan tanaman. Secara 
keseluruhan terlihat bahwa pemberian pupuk anorganik saja 
tanpa pupuk organik tidak memberikan pertumbuhan yang 
sempurna (Emmyzar dan Elna Karmawati)  
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Anda bertanya ? Kami menjawab ! 
Tanya:  
Di desa kami akhir-akhir ini semakin sulit memperoleh minyak 
tanah. Bagaimana caranya agar minyak jarak pagar dapat 
mengganti minyak tanah untuk memasak ? Apa bisa lebih hemat ? 
(Dasril/Solok) 

Jawab: 
Beberapa kompor telah dirancang oleh Balittas, ITB, Unibraw, dan 
juga oleh masyarakat, bahkan sebuah perusahaan Jerman bekerja 
sama dengan Puslitbang Perkebunan juga memiliki rancangan untuk 
minyak jarak pagar (Infotek telah memuat beberapa rancangan 
kompor tersebut). Minyak jarak pagar dapat digunakan 1,5 - 2 kali 
lebih lama daripada minyak tanah untuk beberapa kompor tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiri: kompor biji jarak pagar UB-16 buatan Universitas Brawijaya. 
Kanan: kompor minyak jarak pagar”Protos” buatan Jerman-
Puslitbang Perkebunan 

Tanya:  
Saya berminat untuk investasi di jarak pagar, terutama pada lahan-
lahan di kebun kopi dan kakao, dengan harapan dapat menghasilkan 
minyak jarak sebagai sumber energi bagi perusahaan. Dapatkah 
saya mendapat gambaran perkiraan produktivitas minimal yang 
harus dicapai agar ekonomis (Jeffry Ekasakti-Sulsel). 
Jawab: 
Menurut perkiraan kami dengan harga biji kering Rp 1500,- per kg, 
maka produktivitas minimal yang harus dicapai jarak pagar adalah 
4,4-4,9 ton per hektar. Produktivitas ini dapat dicapai dengan 
pengelolaan intensif atau paling tidak semi intensif dengan 
menggunakan benih IP-2. Dengan benih IP-3 yang diperkirakan 
dapat mencapai 8 ton per hektar kemungkinan lebih baik lagi. 

Tanya:  
Apakah produksi minyak jarak pagar dapat bersaing secara ekonomi 
dengan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati ? (Suhardi/ 
Mahasiswa Pertanian Jogja) 
 
 
 
 

 

Jawab: 
Jika ditinjau dari kecenderungan harga minyak sawit (CPO) dalam 
dua tahun terakhir yang melonjak 3 kali lipat, maka sangatlah mahal 
bila CPO digunakan sebagai sumber bahan bakar nabati. Selain itu 
beberapa negara menetapkan untuk tidak menggunakan bahan 
pangan untuk bahan bakar. Sedangkan jarak pagar digunakan khusus 
diproduksi untuk bahan bakar dan tidak ditanam pada lahan yang 
dapat ditanami kelapa sawit. 

Tanya:  
Pengembangan jarak pagar apakah bias dikaitkan dengan 
pengurangan emisi karbon dioksida dalam rangka mekanisme 
pembangunan bersih (Clean Development Mechanism/CDM) 
(Yoseph Samuel/Bogor). 

Jawab: 
Pada saat ini negara-negara yang harus menurunkan emisi CO2 
hingga 2012 seperti yang tercantum dalam Annex 1 Kyoto Protocol, 
kebanyakan belum dapat memenuhi komitmennya. Pengembangan 
jarak pagar memiliki potensi penurunan emisi melalui dua aspek 
yaitu peningkatan absorbsi CO2 dari perkebunan yang dikembangkan 
dan penurunan emisi CO2 melalui substitusi bahan bakar fosil dengan 
produk jarak pagar. Oleh karena itu lembaga sertifikasi penurunan 
emisi CO2 harus secara aktif mensosialisasi CDM kepada masyarakat 
perkebunan. 

Tanya:  
Bagaimana saya dapat menjual atau memanfaatkan biji jarak pagar 
yang sudah dihasilkan? Mohon penjelasan ! (Sakimin/Lampung) 

Jawab: 
Karena pada saat ini belum ada pasar produk jarak pagar, sebaiknya 
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang 
makin sulit didapatkan. Beberapa tipe kompor dapat digunakan 
seperti kompor yang menggunakan secara langsung biji jarak pagar 
kering ataupun kompor minyaknya. Pengepresan dapat menggunakan 
alat sederhana yang tersedia. 

Tanya:  
Dapatkah limbah buah jarak yang berupa kulit buah dijadikan pupuk 
organik ? Bagaimana caranya dan jika dipupukan ketanaman sayur-
sayuran dan buah-buahan apakah produknya menjadi beracun ? 
(Dalijo/Jatim) 

Jawab: 
Limbah kulit buah jarak dapat digunakan sebagai pupuk organik 
dengan cara dikomposkan terlebih dulu dengan menyampurkan 
bahan organik lain dan menambahkan biodekomposer seperti EM4, 
orgadek, dll. Jika dipupukan ke tanaman sayuran dan buah-buahan 
produknya tidak beracun 

 

 
 
InfoTek Jarak Pagar (Jatropha curcas L) memuat informasi teknologi perkembangan jarak pagar dari dalam  
dan luar negeri; inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian khususnya Puslitbang Perkebunan dan  
instansi lain; opini, atau gagasan berdasarkan hasil penelitian dalam bidang teknik, rekayasa, sosial ekonomi;  
serta tanya-jawab seputar jarak pagar. Redaksi menerima pertanyaan-pertanyan seputar jarak pagar yang akan dijawab oleh  
para peneliti Puslitbang Perkebunan. Selain dalam bentuk tercetak, InfoTek Jarak Pagar tersedia dalam bentuk elektronis  
yang dapat diakses secara on-line pada: http//perkebunan..litbang.deptan.go.id 
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