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Besar dan terus naiknya volume impor netto minyak mentah dan BBM membuat neraca
transaksi berjalan NKRI defisit berat manakala harga minyak bumi di atas US$65/barrel

Data BPS diolah tim riset CNBC Indonesia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180125133825-4-2488/indonesia-sudah-imporbensin-sejak-1997
diakses 4 Agustus 2018

Impor netto hasil minyak tahun 2017 = 503 ribu barrel/hari (22,87 juta ton/tahun)
Impor netto minyak mentah tahun 2017 ≈ 70 ribu barrel/hari.
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• Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina :
tahun 2025, kapasitas total kilang 2 juta barrel/hari.
• Bagian terbesar impor BBM akan beralih menjadi impor
minyak mentah (≈ 1,2 juta barrel/hari).
• Pada level harga minyak mentah di atas US$65/barrel,
tetap akan menimbulkan tekanan kian berat (defisit) pada
neraca pembayaran negara.

Indonesia butuh substitusi minyak mentah atau BBM dari
dalam negeri!.
Paling baik dalam bentuk biohidrokarbon!.
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2 kelompok bahan bakar nabati (BBN, biofuels) :
oksigenat dan drop-in
• Oksigenat (= beroksigen) : dicampurkan pada persentase terbatas (10
– 20 %-volume); membuat emisi kendaraan lebih bersih.
• Drop-in : hidrokarbon; bisa dicampur sampai persentase berapa saja
BBM
Solar
Bensin
Avtur

Bahan Bakar Nabati (BBN)
Oksigenat
Drop-in
Biodiesel (FAME, Fatty
Bio-Hydrofined Diesel
Acids Methyl Ester)
(BHD) atau Green diesel.
Bioetanol generasi 1 & 2
Biogasoline atau Green
gasoline (Bensin nabati).
Bioavtur atau Jet Biofuel
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Jalan termudah ke produksi BBN drop-in

Memanfaatkan kesangat-miripan asam-asam lemak dengan hidrokarbon
• Asam-asam lemak adalah hidrokarbon-hidrokarbon rantai sedang yang
‘terkontaminasi’ karbon dioksida pada salah satu ujung molekulnya.

Singkirkan CO2-nya, maka akan kita dapatkan hidrokarbon (minyak bumi) terbarukan!.

 Kesuksesan biodiesel (ester metil minyak sawit) sebagai bahan bakar
nabati pencampur solar (sampai 20 – 30 %-volume) juga merupakan
manifestasi dari kemiripan asam lemak dengan hidrokarbon.
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Tambahan pula :

Sumber utama asamasam lemak adalah
minyak lemak nabati.
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Teknologi-teknologi utama konversi minyak
lemak nabati ke BBN biohidrokarbon
 Produksi green diesel :
 Hidro-deoksigenasi/-dekarboksilasi minyak lemak.
 Dekarboksilasi sabun basa minyak lemak.
 Produksi bioavtur :
 Seperti produksi green diesel, tetapi bahan mentahnya
adalah minyak laurat laurat.
 Produksi bensin nabati (biogasoline) :
 Perengkahan katalitik minyak lemak
 Pirolisis sabun basa minyak lemak.
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Indonesia sekarang adalah penghasil minyak lermak nabati terbesar
di dunia.
2018 : sekitar 46 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan 3 juta ton
minyak inti sawit mentah (CPKO).
[Ekivalen 700 – 750 ribu barrel/hari BBM]

Indonesia adalah penghasil biohidrokarbon
(hidrokarbon terbarukan) paling besar di dunia!.
Jika pada tahun 2025, 360 ribu barrel/hari BBM atau minyak mentah (= 30 %
dari impor) dapat diganti/disubstitusi dengan 360 ribu barrel/hari BBN
(biohidrokarbon + biodiesel) dari minyak-minyak sawit maka akan terjadi
penghematan devisa sebesar US$ 25,2 juta/hari atau US$ 9,2 milyar/tahun.
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Agar mampu memproduksi lebih banyak
BBN biohidrokarbon
 Programkan dan implementasikan intensifikasi (terutama)
maupun ekstensifikasi perkebunan sawit.
 Kembangkan perkebunan/agroforestri pohon-pohon
bioenergi yang potensial.
 Yang paling sesuai dengan kaidah pemilihan di slide
sesudah ini :
Kelapa (Cocos nucifera), Pongam (Pongamia pinnata),
Nyamplung (Calophyllum inophyllum).
 Dayagunakan keunggulan NKRI sebagai negara tropic
bergaris-pantai terpanjanmg di dunia dengan penelitian,
pengembangan, dan inovasi teknologi budidaya mikroalga.
 Akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
merata ke segenap propinsi NKRI.
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Kaidah/prinsip pemilihan tanaman bioenergi
• Pohon berkayu yang produktif menghasilkan
minyak-lemak (bukan pohon yang hanya produktif
menghasilkan kayu saja);
 minyak-lemak ≈ minyak bumi;

kayu ≈ batubara.

• Pohon menghasilkan produk bernilai-tambah
potensial lain di luar minyak-lemak;
 Agar secara ekonomi dapat bersaing dengan sawit

• Pohon dapat tumbuh dengan baik di lahan yang tak
cocok untuk budidaya sawit.
 Agar tak bersaing lahan dengan sawit (yang nilai ekonominya sudah
terbukti).
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Pengembangan mikroalga sebagai sumber
minyak-minyak lemak dominan jenuh
 Karakteristik mikroalga yang dikehendaki :
 Mampu tumbuh pada kolam terbuka;
 Produktif menghasilkan minyak-lemak;
 Secara alami berkoagulasi ketika tumbuh, sehingga
dapat dipanen dengan cara filtrasi (penyaringan).
 Minyak-lemak hasilnya dominan asam lemak jenuh
(melalui teknik biologi molekuler deaktivasi enzim
fatty acid desaturase).
 Teknologi komersial budidaya mikroalga berkarakter di
atas dan produksi minyak-lemak dari hasil-panennya
diharapkan sudah terwujud mulai tahun 2030.
 Perlu penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi
yang terprogram dan terimplementasikan dengan baik.
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Kesimpulan
• BBN biohidrokarbon, yang merupakan pensubstitusi selaras dari
BBM sehingga dapat meredam ketergantungan pada impor
minyak bumi dan/atau BBM, dapat diproduksi dari minyak
lemak nabati seperti sawit, yang justru merupakan komoditas
unggulan NKRI.
• Karena itu, pembangunan industri BBN biohidrokarbon nasional
perlu segera direncanakan dan dilakukan dengan cepat tetapi
cermat.
• Penguatan dan perluasan basis pasokan minyak lemak bahan
mentah, tidak hanya memerlukan intensifikasi dan ekstensifikasi
perkebunan sawit, tetapi juga mobilisasi budidaya komersial
pohon-pohon potensial seperti kelapa, pongam, nyamplung, dan
mikroalga.
• Upaya-upaya di atas tidak hanya akan memperkuat keterjaminan
pasokan bahan bakar nasional, melainkan juga meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang merata ke segenap propinsi NKRI.
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