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Perkembangan Produksi Biofuel di Negara-Negara ASEAN*)

Hampir seluruh negara di dunia ini telah melakukan 
perubahan kebijakan domestik yang drastis akibat kenaikan 
harga minyak, pemanasan bumi serta berbagai tantangan 
ekonomi. Banyak negara telah menyusun regulasi untuk 
mendorong industri biofuel dan pemanfaatan berbagai potensi 
ekonomi lainnya. Biodiesel dan bioethanol adalah biofuel yang 
paling banyak digunakan untuk transportasi; biodiesel sudah 
digunakan pada skala industri di Eropa sejak tahun 1992, 
sedangkan bioethanol digunakan untuk transportasi di Brazil 
selama lebih dari 30 tahun; di Jepang penggunaan E-3 
(Ethanol 3%) baru diizinkan April 2007. Negara-negara Asia 
mengembangkan biofuel dalam 4-5 tahun terakhir ini untuk 
ketahanan energi, konservasi sumber-sumber energi dan 
lingkungan serta pengadaan lapangan kerja di sektor 
pertanian. 

Malaysia sudah memproduksi biodiesel sejak tahun 2006 
yang dinamakan Envo-Diesel dengan menggunakan minyak 
kelapa sawit. Malaysia menghasilkan 500 ribu ton per tahun 
dengan komposisi 5% dari minyak sawit dan 95% dari minyak 
diesel (B-5); produksi B-5 sudah memenuhi standar biodiesel 
Eropa EN 14214. 

Filipina menghasilkan biodiesel dari kelapa (coco-
biodiesel) dan jatropha, sedangkan bioethanol dari sorgum 
manis dan tebu. Filipina menghasilkan 140 juta liter coco-
biodiesel yang diekspor ke Eropa terutama ke Jerman; 
kelebihan produksinya direncanakan akan diekspor ke Jepang. 
Sampai tahun 2009 Filipina akan mengembangkan 700 ribu 
hektar jatropha dengan unit prosessingnya. Pada 12 Januari 
2007, Filipina mengeluarkan undang-undang (Biofuels-act) 
yang mewajibkan penggunaan bioethanol, E-5 dalam dua 
tahun dan E-10 dalam empat tahun; sedangkan untuk 
biodiesel, B-1 dalam tiga bulan dan B-2 dalam dua tahun. 

Sejak tahun 2007, Thailand menghasilkan 500 ribu 
liter/hari biodiesel dari minyak kelapa sawit; dari perluasan 
areal kelapa sawit sampai akhir 2008 diharapkan dapat 
dihasilkan 1,8 juta liter/hari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harga B-5 sekarang 0,7 - 1,0 Bath/liter lebih murah dari 
minyak diesel. Sejak 1 Februari 2008, Thailand mewajibkan 
penggunaan B-2 sedangkan penggunaan B-5 baru diwajibkan 
jika persediaan mencukupi. Pemerintah Thailand juga 
menyediakan dana untuk memproduksi B-100 dari minyak 
goreng bekas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Vietnam 
yang memproduksi biodiesel dari minyak goreng bekas di Kota 
Ho Chi Min. 

Thailand adalah negara pertama di Asia yang 
menggunkan bioethanol untuk transportasi dalam bentuk E-
10. Konsumsi bioethanol selama tahun 2008 mencapai 1,2 juta 
liter/hari, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 2,4 juta 
liter/hari pada tahun 2011. 

Industri biofuel termasuk industri baru (infant) di 
Indonesia dan merupakan salah satu komponen utama dalam 
ketahanan energi. Dari 20 investor industri dengan total 
kapasitas 3,2 juta ton per tahun, hanya lima pabrik biodiesel 
yang suah beroperasi dengan kapasitas terpasang 1,1 juta ton 
per tahun. Namun kapasitas yang terpakai hanya 15% atau 150 
ribu ton per tahun karena rendahnya permintaan biodiesel di 
dalam negeri. Produksi tahun 2007 hanya 16.000 kilo liter 
setahun yang merupakan 0,078% dari produksi CPO 
Indonesia. Untuk itu diperlukan semacam dukungan 
(mandatory act) dari pemerintah (seperti di Thailand dan 
Filipina) yang mewajibkan penggunaan biodiesel, insentif 
fiskal dan moneter, insentif untuk pengurangan emisi, dan 
lain-lain. 

Sementara banyak negara-negara ASEAN dan negara 
Asia-Pasifik mengintroduksikan biodiesel untuk menambah 
persediaan BBM, sebagian besar belum memberikan insentif 
bagi produsen dan pengguna biofuel. Apalagi di Indonesia dan 
Malaysia biodiesel yang dihasilkan harus bersaing dengan 
BBM yang disubsidi. Kebijakan di atas jelas akan 
mempengaruhi pengembangan biofuel di ASEAN. Kenaikan 
harga minyak kelapa sawit ikut memperlambat pengembangan 
biodiesel dari minyak sawit dan akan mempercepat 
pengembangan biodiesel dari jarak pagar. Oleh sebab itu 
penggunaan minyak jarak pagar, J. curcas L., dalam 
memproduksi biodiesel dianggap lebih ”sustainable” 
dibandingkan dengan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa 
yang mahal (Hasnam/Peneliti Utama) 

 
 

*) Bahan dari: ASEAN Cost + 3 : New Energy Forum for 
Sustainable Environment (NEFSE). 25 - 27 May 2008, 
Kyoto, Japan. 
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Pemangkasan Jarak Pagar 

Sebagai tanaman perdu yang pembungaannya terbentuk 
secara terminal, percabangan jarak pagar termasuk unik 
karena setelah tandan bunga mekar akan tumbuh sepasang 
tunas yang akan tumbuh menjadi cabang berikutnya (Gambar 
1A). Dalam kondisi normal kejadian tersebut berjalan terus-
menerus, sehingga secara alamiah percabangan yang tebentuk 
menjadi tidak teratur dan tidak produktif (Gambar 1B dan 1C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Pola percabangan tanaman jarak pagar 
 

Untuk memperoleh cabang produktif maka percabangan 
tanaman jarak pagar harus diatur melalui pemangkasan. 
Pemangkasan di samping membentuk cabang produktif yang 
lebih banyak juga untuk memperkuat struktur fisik tanaman 
yang berbentuk perdu dan bersifat suculent. 

Ada dua bentuk pemangkasan yang perlu dilakukan pada 
tanaman jarak pagar yaitu pemangkasan untuk membentuk 
cabang-cabang produktif dan pemangkasan cabang-cabang 
vegetatif. Pada pertumbuhan awal di lapangan, jarak pagar 
akan membentuk cabang-cabang vegetatif yang dicirikan 
dengan ukuran cabang lebih panjang dengan jumlah daun 20-
25 lembar dibandingkan dengan cabang produktif yang lebih 
pendek dengan jumlah daun 6-8 lembar (Gambar 2A dan 2B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Percabangan vegetatif dan generatif 
 

Pemangkasan pada tanaman jarak pagar terutama 
ditujukan untuk membentuk kanopi tanaman seperti semak 
atau payung. Hal ini penting karena tanaman jarak pagar 
berbunga terminal, sehingga jumlah cabang berkorelasi positif 
dengan produksi buah dan biji. 

Untuk itu, pada akhir tahun 1 perlu dilakukan 
pemangkasan pertama dengan memotong tanaman hingga 
tersisa hanya 30 cm dari permukaan tanah, untuk merangsang 
pertumbuhan cabang-cabang (Gambar 3). Selanjutnya pada 
akhir tahun 2 pemangkasan berikutnya dilakukan dengan 
memotong cabang-cabang tanaman sepanjang 2/3 bagian dan 
menyisakan 1/3 bagian cabang-cabang tersebut. Khusus untuk 
tanaman yang berasal dari setek, cabang hasil pangkasan 
tahun kedua ini dapat dipakai sebagai perbanyakan tanaman 
untuk ditanam di tempat lain. Untuk mendapatkan 
produktivtas dan kualitas biji yang optimum, jumlah cabang 
hendaknya dipertahankan maksimal tidak lebih dari 60 cabang 
per pohon (Gambar 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Pemangkasan pertama pada tahun ke 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pertanaman jarak pagar dengan percabangan 
yang kekar 

Di samping pemangkasan untuk merangsang 
pertumbuhan percabangan, pemangkasan rutin juga perlu 
dilakukan terhadap cabang-cabang yang terserang penyakit, 
cabang-cabang yang mati atau lemah. Sekali dalam 10 tahun 
lakukanlah peremajaan (rejuvinasi) dengan cara memotong 
tanaman setinggi 30 cm dari permukaan tanah (seperti 
pemangkasan tahun 1). Setelah peremajaan ini tanaman akan 
segera menghasilkan buah setelah 6-8 bulan kemudian. 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada pertanaman jarak 
pagar yang dipangkas 40 cm dan 60 cm dari permukaan tanah 
ternyata pertumbuhan tanaman setelah 8 bulan pemangkasan, 
memperlihatkan peningkatan jumlah cabang dan jumlah daun 
dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipangkas (Tabel 1 
dan Gambar 5) (Zainal Mahmud/Peneliti Utama). 

Tabel 1. Pengaruh pemangkasan terhadap percabangan 
tanaman jarak pagar. 

Perlakuan Tinggi 
tnm (cm) 

Jml 
cabang  

Pjg cabang 
(cm) 

Jumlah daun 
(lembar) 

Tanpa Pemangkasan 222,38 5,78 81,27 154,53 

Pemangkasan (P60) 165,87 7,84 90,76 141,78 

Pemangkasan (P40) 176,29 8,74 116,89 173,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Pertanaman jarak pagar tanpa pemangkasan 
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Info Teknologi …………... 
Pengendalian Kutu Daun dengan Pestisida Nabati 

Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa petani sampai 
saat ini belum dapat melepaskan diri dari pestisida, walaupun 
harganya relatif mahal, karena mudah sekali digunakan dan 
hasilnya dapat dilihat langsung setelah perlakuan. Untuk 
menghadapi tantangan yang demikian, perlu dipilih alternatif 
yang cara kerjanya mirip dengan insektisida tetapi tidak 
memberikan efek terhadap lingkungan. Satu alternatif 
pengendalian hama yang murah, praktis dan relatif aman 
terhadap kelestarian lingkungan adalah insektida yang bahan 
bakunya berasal dari tumbuhan. Insektisida tersebut dapat 
dibuat dengan pengetahuan yang terbatas dan mudah terurai 
di alam, sehingga tidak mencemarkan lingkungan sekitarnya 
termasuk manusia dan hewan. 

Secara evolusi tumbuhan telah mengembangkan bahan 
kimia yang merupakan bahan metabolit sekunder dan 
digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan alami 
bioaktif. Lebih dari 2 400 jenis tumbuhan yang termasuk 
kedalam 235 famili dilaporkan mengandung bahan pestisida, 
oleh karena itu apabila tumbuhan tersebut dapat diolah 
menjadi bahan pestisida, maka masyarakat petani tersebut 
akan sangat terbantu dengan memanfaatkan sumberdaya yang 
ada di sekitarnya. Ada 4 kelompok insektisida nabati yang 
telah lama dikenal yaitu (1) golongan nikotin dan alkaloid 
lainnya, bekerja sebagai insektisida kontak, fumigan atau 
racun perut, terbatasnya pada serangga yang kecil dan 
bertubuh lunak, (2) piretrin, berasal dari Chrysanthemum 
cinerarifolium , bekerja menyerang urat syaraf pusat, 
dicampur dengan minyak wijen, talk atau tanah lempung 
digunakan untuk lalat, minyak, kecoa, hama gudang dan hama 
penyerang duan, (3) rotenone dan rotenoid, berasal dari 
tanaman Derris sp dan bengkuang (Pachyrrzus eroses) aktif 
sebagai racun kontak dan racun perut untuk berbagai serangga 
hama, tapi bekerja sangat lambat, (4)  Azadirachta indica, 
bekerja sebagai “antifeedant” dan selektif untuk serangga 
pengisap sejenis wereng dan penggulung daun, baru terurai 
setelah satu minggu. 

Ferrisia virgata Cockerell adalah kutu bertepung putih 
yang merupakan hama utama pada jarak pagar. Hama ini 
selalu ditemukan pada pertanaman terutama pada akhir 
musim hujan dan selama musim kemarau di IKJP Pakuwon. 
Ciri-cirinya adalah ukuran tubuh cukup besar, bentuk oval, 
panjang sampai 4 mm, agak putih, beberapa dengan benjolan-
benjolan pendek di sepanjang sisi tubuhnya. Kutu ini 
menghasilkan sekresi lilin berwarna putih dalam tepung untuk 
melindungi tubuhnya. Penyebarannya sangat dibantu oleh 
angin, hujan dan semut. Kutu dapat bersifat sebagai vector. 
Seluruh bagian tanaman jarak pagar dapat diserang seperti 
pucuk, daun, bunga, dan buah. 

Suatu penelitian telah dilaksanakan untuk mengetahui 
pengaruh beberapa insektisida nabati terhadap populasi F. 
virgata di rumah kaca. Pestisida nabati yang dicobakan adalah 
oragneem, biji mimba, daun tembakau dan kacang babi. 
Sebagai pendamping digunakan pestisida berbahan aktif 
chloropirytos. Aplikasi dilakukan 2 macam yaitu 1 minggu 
sekali dan 2 minggu sekali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrisia virgata Cockerell 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyemprotan satu 
kali dalam seminggu lebih dianjurkan dibandingkan dengan 
penyemprotan dua kali, karena keempat jenis pestisida nabati 
dapat menekan populasi sampai 50 kutu daun per 10 tanaman 
dibandingkan dengan penyemprotan dua minggu sekali justru 
menaikan populasi yang semula 50 menjadi 300 per 10 
tanaman. Pengendalian dengan bahan kimia memang paling 
efektif, namun dapat membunuh serangga yang berguna 
lainnya. Berdasarkan  pengamatan di lapangan proporsi 
serangga hama yang berguna lebih banyak dibandingkan 
proporsi serangga hama (Tabel 1). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh aplikasi 
pestisida nabati tidak berbeda satu sama lain kecuali dengan 
pestisida kimia (Elna Karmawati dan Rodiah Balfas). 
 
Tabel 1. Populasi F. virgata pada berbagai perlakuan pestisida 
nabati 

Aplikasi pestisida nabati Jenis pestisida nabati 
1 minggu sekali 2 minggu sekali 

Organeem 74 a 276a 
Chloropirytas 0b 0b 
Mimba 74a 290a 
I vogelii 58a 295a 
Tembakau 50a 329a 
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Anda bertanya ? Kami menjawab ! 
Tanya:  
a. Apakah benih jarak pagar dapat disimpan di tempat biasa (tanpa 

AC) ? Berapa lamakah daya tahan penyimpanan benih jarak 
pagar di tempat yang tanpa AC dan berapa suhu yang baik untuk 
penyimpanan benih ? 

b. Apakah pengeringan benih jarak pagar dapat dilakukan dengan 
penjemuran matahari di bawah pukul 10 pagi. Apakah daya 
tumbuhnya akan sama dengan yang diangin-anginkan ? 

c. Apa bedanya benih yang ditanam di polibeg dengan yang ditanam 
langsung di lapangan. Manakah hasilnya yang lebih baik, karena 
untuk menghemat biaya pembelian polibeg ? (Hasanudin/ 
Makassar) 

Jawab: 
a. Benih jarak pagar bila disimpan di tempat biasa (tanpa AC pada 

suhu) hanya sampai dengan 2 bulan setelah itu daya 
berkecambahnya akan menurun dengan cepat dan tidak dapat 
digunakan sebagai benih. Suhu ruang penyimpanan sebaiknya 
sekitar 15o C sehingga perlu pakai AC. 

b. Pengeringan biji jarak pagar yang akan digunakan untuk benih 
tidak boleh dijemur langsung di bawah cahaya matahari karena 
pengeringan yang dilakukan secara cepat akan menurunkan 
viabilitas benih sehingga daya tumbuhnya akan lebih rendah 
dibandingkan dengan yang diangin-anginkan. 

(1) Perbedaan benih jarak pagar yang ditanam di polibag dengan 
yang ditanam langsung di lapangan sama dengan yang terjadi 
pada komoditas lain, di mana benih yang ditanam melalui 
pembibitan (polibag) persentase tumbuh dan tingkat keberhasilan 
yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam 
langsung di lapangan. Di lapangan pemeliharaan tidak dapat 
dilakukan seintensif di pembibitan dan resiko yang dihadapi di 
lapangan lebih tinggi dari pada di pembibitan (Zainal 
Mahmud/Peneliti Utama). 

Tanya:  
Kami menanam jarak pagar di Jember Jawa Timur seluas 60 ha. 
a. Apabila kami sudah panen ke manakah kami menjual biji jarak 

pagar ? 
b. Mohon Informasi mengenai investor-investor yang berminat 

untuk menanam modal di Jember dalam bidang pengolahan biji 
jarak, untuk selanjutnya kami berencana untuk melakukan mitra 
kerja dengan investor tersebut (Christanti Katuuk/Jember). 

Jawab: 
a. Pasar produk jarak pagar belum sepenuhnya terbentuk. Kami 

menganjurkan untuk menjual biji atau minyak jarak pagar beserta 
kompornya. Dengan demikian bisa langsung digunakan 
masyarakat sebagai pengganti minyak tanah yang makin langka. 
Kompor bisa menggunakan bahan biji kering langsung atau 
kompor minyak jarak pagar. Perlu diketahui bahwa dengan 1 liter 
minyak jarak bisa sampai dua kali lebih lama digunakan daripada 
minyak tanah. 

 
 
b. Dengan 60 ha kebun sudah cukup untuk diintegrasikan 

dengan/pengepresan dan penyaringan dengan kapasitas 500 kg 
biji kering per jam, bahkan juga dengan biodiesel. Dengan 
investasi peralatan 150-200 juta ketiganya sudah dapat 
dioperasikan. Silahkan hubungi perbankan untuk pembiayaan 
(Agus Wahyudi/Puslitbang Perkebunan) 

Tanya:  
a. Kebutuhan minimum air pada pertanaman jarak, bagaiman 

pengaruhnya jika kurang ? 
b. Bagaimana pemberian pupuk jarak pagar pada daerah iklim 

kering (bulan basah hanya 3 bulan) 
c. Apakah tanaman jarak pagar dapat ditanam dibawah tegakan 

hutan lindung ? (Indra/Pati) 

Jawab: 
a. Jarak pagar tumbuh dan berproduksi dengan baik bila cukup 

tersedia air. Secara umum jarak pagar dapat dikembangkan 
dengan pada daerah yang memeliki bulan basah dengan curah 
hujan > 100 mm antara 7 - 9 bulan. Bila jumlah bulan basah 
kurang dari nilai tersebut tentu akan menurunkan penampilan 
pertumbuhan dan produksinya (Joko Pitono/Peneliti). 

b. Serapan pupuk yang diberikan sangat tergantung pada air yang 
tersedia di daerah perakaran. Pada daerah yang bulan basah > 7 
bulan seperti di KIJP Pakuwon pemberian pupuk dapat diberikan 
3 kali dalam 1 tahun, tetapi pada daerah dengan bulan basah 
hanya 3 bulan seperti sebagian daerah NTB pemberian pupuk 
dapat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada awal dan akhir 
musim hujan dengan dosis 2/3 dosis anjuran 
(Sumanto/Puslitbang Perkebunan). 

c. Tanaman jarak pagar memerlukan cahaya matahari penuh. Aabila 
ditanam pada lahan yang terlindung, dari hasil penelitian 
menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan pembentukan 
percabangan yang huruk dan produktivitas rendah. Oleh karena 
itu, jarak pagar tidak dianjurkan untuk ditanam di bawah tegakan 
hutan apabila dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa biji 
(Sumanto/Puslitbang Perkebunan). 

Tanya:  
Apakah jarak pagar dapat ditanam pada lahan bekas tambang ? 
(Peter Chris/Pengusaha Australia) 

Jawab: 
Jarak pagar dapat ditanam pada lahan bekas tambang dengan 
perlakuan khusus, terutama pada awal pertumbuhan seperti ukuran 
lobang yang lebih besar dan pemberian bahan organik yang lebih 
banyak. Ukuran lobang yang standar 20 x 20 cm dirobah menjadi 
30x30 cm atau 40x40 cm dan jumlah bahan organik/pupuk kandang 
dari 2 kg per lobang menjadi 5 kg per lobang (Zainal Mahmud/ 
Peneliti Utama). 

 

 
 
InfoTek Jarak Pagar (Jatropha curcas L) memuat informasi mengenai perkembangan jarak pagar dari dalam  
dan luar negeri; inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian cq 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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