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Biodiesel Yang Ideal

1. Tidak mengandung ester metil asam-asam lemak tak
jenuh ganda (methyl ester of polyunsaturated fatty acids).

2. Bertitik beku (» titik tuang) di bawah 5 oC.
3. Bertitik-didih awal (initial boiling point) di bawah 250 oC.

Ø No. 2 dan 3 tidak perlu jika pemanfaatan hanya sampai » B60.
Ø Sekarang, no. 1 saja belum sempurna dipenuhi.



Ø Bahan mentah yang baik untuk produksi biodiesel 
(B100) adalah minyak-lemak berkadar asam
lemak tak jenuh ganda nihil atau minimal.

Ø Bahan mentah yang baik untuk produksi diesel 
biohidokarbon (D100) adalah minyak-lemak 
berkadar asam lemak tak jenuh (atau berangka
iodium) minimal.

Ø Bahan mentah yang baik untuk produksi bensin
biohidrokarbon (bensin nabati, G100) adalah
minyak berkadar asam oleat tinggi.
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Minyak-lemak
Persentase tipikal kelompok asam-asam lemak
Jenuh Tak jenuh tunggal Tak jenuh ganda

Kelapa 55 + 35 7 2
Sawit 50 40 10
Kelor 19 74 7
Nyamplung 14 75 11
Pongam 20 64 16
Jarak pagar 20 50 30
Kanola/rapeseed 10 60 30
Kedelai 15 25 60
Bunga matahari 10 25 65
Kemiri sunan 15 15 70
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Semua minyak-lemak bahan mentah terbaik produksi BBN ada di negara kita!.
Menunggu bangkitnya naluri berinovasi anak-anak negeri



• Pada status sekarang, biodiesel sawit (Indonesia, Malaysia, 
Thailand) dan biodiesel kelapa (Filipina) adalah biodiesel 
berkualitas terbaik di dunia.

• Karena itu Indonesia sudah sampai B30 sedangkan negara-
negara barat baru sampai B7.

• Upaya untuk membebaskan biodiesel sawit dari ester metil
asam-asam lemak tak jenuh ganda sudah hampir mencapai
status komersial (misalnya teknologi H-FAME yang 
ditawarkan perusahaan Jepang), tetapi masih ada
kekurangan-kekurangan.

• Kelemahan utama biodiesel adalah kestabilan oksidasi
(ketahanan terhadap serangan/perusakan-oleh oksigen
udara). Biodiesel yang bebas dari ester metil asam-asam
lemak tak jenuh ganda akan berkestabilan oksidasi tak
kalah dari minyak diesel (atau solar).
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Mutu biodiesel Indonesia sekarang

• Pada tiap peningkatan persentase wajib-campur,
B5  ¾¾® B10  ¾¾® B20  ¾¾® B30

standar mutu biodiesel diperketat (® mutu biodiesel 
meningkat).

• Standar mutu yang berlaku sekarang (B100 untuk B30) 
adalah yang ditetapkan dalam SK Dirjen EBTKE no. 189 
tahun 2019.

• Standar mutu B100 untuk B40 sedang dikaji.
• Angka-angka kestabilan oksidasi dari biodiesel produksi

sebagian besar pabrik di dalam negeri tampak sudah
memadai untuk B40. 
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Butuh manajemen pengangkutan dan penyimpanan yang baik

• Sejak diproduksi di pabrik dalam bentuk B100, sampai
dengan ada di tangka kendaraan dalam bentuk Bxx
(sekarang B30), bahan bakar ini perlu dicegah berkontak
(apalagi terkocok) dengan udara (lebih-lebih yang lembab) 
dan terkontaminasi air.

• Bahan bakar B30 yang tersimpan lama di dalam tangka 
(lebih dari 3 bulan) tanpa penjagaan agar bebas air, bisa
dirusak/didegradasi oleh mikroba (jamur, bakteri, dsb.)  

• Masalah biasanya muncul kalau tatacara penyimpanan dan 
penanganan solar dikenakan pada B30. 
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Aspek tenaga mesin dan konsumsi spesifik bahan bakar

• Nilai kalor biodiesel » 85 % dari solar (15 % lebih rendah).
• Biodiesel mengandung atom oksigen sehingga

pembakarannya lebih efisien/sempurna daripada solar.

• Jadi, nilai kalor B30 » 95 % solar murni (B0), tetapi
efisiensi pembakarannya lebih baik dan emisi gas 
buangnya lebih bersih (apalagi, tak seperti solar, biodiesel 
praktis tak mengandung belerang/sulfur). [Nilai kalor
volumetric diesel biohidrokarbon D100 (HVO) = 95 % dari solar]

Ø Konsumsi spesifik bahan bakar mobil berbahan bakar B30 
mungkin sedikit lebih besar dari yang berbahan bakar B0, 
tetapi tenaga mobil tetap.
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Apakah biodiesel punya masa depan?

• Ya, pasti dan cerah. Apalagi kalau mutunya makin
mendekati ideal.

• Bahan bakar terbarukan. Memanfaatkan bahan mentah
lokal.

• Membuat emisi kendaraan diesel lebih bersih, termasuk
kendaraan diesel yang sudah menggunakan diesel 
biohidrokarbon (D100 atau HVO) yang diproduksi tanpa
maupun dengan proses isomerisasi.

• Di Indonesia terlebih lagi, masa depan biodiesel sangat
cerah dan menjanjikan, kecuali bangsa Indonesianya bodoh
dan/atau tak inovatif. 
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Sekian dan Terima Kasih

thsoerawidjaja@yahoo.com
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