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Abstrak 

Jarak pagar merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik pada lahan marginal dan tahan pada 

kekeringan yang cukup panjang. Tanaman jarak telah lama dipergunakan sebagai penerang 

dan juga obat tradional. Percobaan disusun secara Nelder Fan Design (Mark, 1983). Setiap 

plot terdiri dari 9 spoke dan 5 ring per spoke. Tanaman bagian terdalam (inner) dan terluar 

(outer) tidak digunakan sebagai contoh. Ini akan menyediakan 27 data pengamatan per plot. 

Pada masing-masing plot ditempatkan perlakuan pemupukan nitrogen (N) dengan dosis 

perlakuan pemupukan nitrogen (N) yaitu W1N0 (0 g Urea per pohon), W1N1 (20 g Urea per 

pohon), W1N2 (40 g Urea per pohon), W1N3 (60 g Urea per pohon) dan dalam setiap spoke 

ditempatkan populasi tanaman (P) yaitu W2P1 (17.698 tanaman/hektar), W2P2 (3.246 

tanaman/ hektar) dan W2P3 (1.314 tanaman/hektar atau 0.13 tanaman/m
2
). Perlakuan W2N0 

menunjukkan bahwa akumulasi biomassa sekitar 290.5 g/tanaman atau 2.270 t ha
-1

, lebih kecil 

dibandingkan dengan perlakuan pemberian nitrogen lainnya (W2N1 – W2N3) Oksigen yang 

dilepas oleh daun tanaman jarak pada perlakuan N2P2 sebagai contoh sebanyak 1.516.7 ml. 

Angka ini setara dengan  jumlah kebutuhan oksigen untuk pernapasan sebanyak 29 orang 

(kebutuhan oksigen untuk satu orang bernapas adalah 53 liter per jam). Untuk keperluan ternak 

kerbau, misalnya nilai oksigen tersebut setara dengan 18,2 kg per hari (12 jam), sementara itu 

kebutuhan oksigen ternak sebesar 1,7 kg/hari, oleh karena itu jumlah oksigen yang demkian 

dapat mencukupi kebutuhan lebih dari lima ekor kerbau per harinya (24 jam). Kebutuhan 

oksigen untuk manusia dan ternak tersebut dapat dipenuhi oleh tanaman jarak seluas 1 hektar 

yang dapat berbentuk kebun, pagar atau sekat kebun dan sebagai tanaman sisipan dalam 

tumpang sari. Pengkajian jumlah luasan optimal ruang terbuka hijau dan mensisipkan jarak 

pagar ke dalam taman perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasa lingkungan 
seperti konservasi air, simpanan karbon, pelepasan oksigen. 

Kata kunci : Jatropha curcas L, bio-disel, simpanan karbon, konstribusi pelapasan oksigen. 

Pendahuluan 

Peningkatan aktivitas transportasi dan industri akan memperbesar kebutuhan bahan bakar 

minyak. Indonesia adalah produsen dan pengimpor bahan bakar minyak karena kebutuhan 
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dalam negeri lebih besar dibandingkan produksinya. Cadangan minyak Indonesia diperkirakan 

hanya cukup untuk 18 tahun mendatang (Prihandana & Hendroko, 2007). Industri yang 

bermunculan akan mempertemukan antara kekurangan suplai bahan makanan dengan harga 

CPO/soya oil yang tinggi, dan juga perdebatan antara tanaman untuk makanan atau minyak, 

sehingga memerlukan inisiatif dalam teknologi budidaya tanaman dan sumber bahan seperti 

makanan yang kompetitif dan kesemuanya itu akan mengubah nilai ekonomi dari bio-energi. 

Jadi, perlu dikembangkan energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan (environmental 

friendly), berkelanjutan (sustainable) dan dapat diperbaharui (renewable).  

Kebijakan utama pengembangan energi nasional diarahkan pada tiga hal, yaitu kebijakan harga, 

diversifikasi dan konservasi energi. Kebijakan harga energi dimaksudkan untuk rmenerapkan 

harga energi sesuai dengan mekanisme pasar. Diversifikasi energi adalah pemanfaatan energi 

alternatif yang salah satunya menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang dapat diperoleh 

di Indonesia. Banyak jenis sumber nabati yang bisa diolah menjadi BBN, mulai dari buah atau 

biji (misal jarak pagar dan kelapa sawit), batang (tebu), bahkan sampai ke jenis umbi-umbian 

(ubi kayu) yang ketersediaannya berkesinambungan. Kebijakan koservasi energi dimaksudkan 

untuk efisiensi atau konservasi pemakaian energi. 

Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan 

dan Pengangguran telah merekomendasi empat komoditas utama penghasil BBN, yakni kelapa 

sawit dan jarak pagar sebagai penghasil biodiesel, serta tebu dan singkong sebagai penghasil 

bioetanol (Prihandana & Hendroko, 2007). Oleh karena kelapa sawit berfungsi juga sebagai 

subsitusi minyak makan (edible oil), maka peluang jarak pagar sebagai bahan baku biodiesel 

lebih terbuka. Dengan demikian, pemanfaatan jarak pagar sebagai bahan baku biodiesel tidak 

mengganggu kebutuhan minyak makan nasional, industri oleokimia dan ekspor CPO. Jadi, 

minyak jarak (CJO) cocok untuk substitusi CPO dalam penggunaan non-pangan sebagai bahan 

baku biodiesel dibandingkan CPO dan tetes tebu.  

Minyak biji jarak telah diterima secara luas dan disarankan digunakan secara komersial 

sebagai sumber bahan bakar (Takeda, 1982; Banerji et al. 1985; Martin & Mayeux, 1985). 

Kandungan minyak dalam biji jarak pagar sebesar 48.5% dengan nilai kalori sebesar 41.77 

kJ/g. Nilai tersebut mirip dengan nilai kalori standar untuk minyak diesel yaitu sebesar 42.24 

kJ/g.  

Selama ini, di Indonesia jarak pagar tidak dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif 
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pengganti minyak solar dan minyak tanah karena secara komersial tidak bisa bersaing dengan 

BBM solar dan minyak tanah yang relatif murah karena disubsidi pemerintah. Namun, negara 

yang miskin sumberdaya BBM, jarak pagar telah lama dikembangkan sebagai pengganti solar 

dan minyak tanah, sehingga informasi tentang teknologi budidayanya telah tersedia. 

Pada saat harga BBM meningkat dan masa yang akan datang menikmati BBM murah kecil 

peluangnya, maka semua pihak perlu mencari bahan bakar alternatif, khususnya yang 

terbarukan. Jadi, yang dipandang potensial dari kelompok tanaman adalah jarak pagar karena 

memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan sumber nabati lainnya yang menurut Mahmud 

(2006), antara lain: (1) relatif mudah dibudidayakan oleh petani kecil, dapat ditanam sebagai 

batas kebun, dapat ditanam secara monokultur atau campuran, cocok di daerah beriklim kering, 

dapat ditanam sebagai tanaman konservasi lahan, dapat tumbuh di lahan marjinal, dan juga 

dapat ditanam di pekarangan atau sekitar rumah sehingga basis sumber bahan bakunya dapat 

sangat luas, (2) pengolahan minyak jarak kasar atau untuk kebutuhan rumah tangga pengganti 

minyak tanah dan untuk pembakaran tungku atau boiler sangat sederhana sehingga mudah 

dilakukan sampai ke pelosok oleh petani. Pengolahan bahan bakar motor pengganti minyak 

solar juga tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga biaya investasinya relatif lebih murah. 

Tujuan pengembangan jarak pagar dari hulu sampai hilir secara nasional adalah untuk 

menyediakan energi alternatif dalam jangka panjang dan menyediakan sumber tambahan 

pendapatan serta membuka lapangan kerja baru dalam jangka pendek. Untuk mendukung 

pengembangan BBN pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.5 tahun 2006 dan Inpres No.1 

tahun 2006, sedang untuk organisasinya dibentuk Tim Nasional berdasarkan Kepres No.10 

tahun 2006. Strategi penyediaan energi alternatif tahun 2010 sebesar 720 000 kilo liter/tahun 

atau sekitar 2% dari kebutuhan solar nasional. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi kalau luas 

lahan jarak pagar bertambah tiap tahun dan pada tahun 2011 mencapai 2 juta ha. BUMN yang 

bersedia untuk menjadi bapak angkat dan menyerap produk dalam negeri adalah Pertamina dan 

PLN. Untuk menunjang penyediaan BBN di pedesaan, pemerintah telah mengembangkan 

program desa mandiri energi (DME) dengan dukungan dari berbagai pihak seperti Departemen 

Perindustrian, BRI, BUMN Agro, PLN, dan Pertamina (Hamdi, 2007). 

Tanaman jarak telah lama dipergunakan sebagai penerang dan juga obat tradisional. 

Kandungan minyak biji jarak cukup tinggi sekitar 35-45%, sehingga dapat diekstrak menjadi 

sumber minyak yang terbarukan. Hasil olahan biji dapat dipergunakan sebagai kompos dan 

bahan makanan ternak. Selain itu, keragaan tanaman jarak dengan akar lateral dan kanopi yang 
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rimbun, maka tanaman jarak dapat dipergunakan sebagai pengendali erosi, pemanfaatan lahan 

kritis, sekat bakar, dan  penyimpan karbon. Penanaman jarak pagar baik sebagai tanaman 

pokok, sela, pembatas, dan diintegrasikan dalam sistem agroforestry dapat memberikan 

manfaat baik dari segi sosial-ekonomi dan juga jasa lingkungan. 

Sebagaimana disajikan pada Gambar 1, bahwa biodisel asal jarak pagar memiliki tingkat 

emisiCO2 pada skala nol (net zero CO2 emissions). Hal ini dikarenakan pembakaran minyak 

bumi menghasilkan karbon baru ke atmorfir, sedangkan hasil pembakaran biodiesel jarak 

pagar akan kembali diserap olah tanaman jarak pagar itu. Jika biodiesel dibandingkan dengan 

solar (minyak bumi), maka emisi gas karbon dari biodisel jarak pagar lebih rendah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus karbon dari penggunaan biodisel jarak pagar - net zero CO2 emissions (kiri), dan 
grafik perbandingan emisi karbon dari biodisel jarak pagar dan minyak bumi - solar (kanan). 

M e t o d a 

Tempat dan Waktu Percobaan 

Percobaan dilaksanakan pada lahan percobaan SEAMEO BIOTROP pada bulan Maret sampai 

Nopember tahun 2007. Data percobaan kedua ini dimaksudkan untuk validasi dalam 

pemodelan tanaman. 

Rancangan Percobaan 

Percobaan ini selain mengkaji penggunaan air oleh tanaman jarak, simpanan karbon juga 

produksi biomassa dan hasil karena pemupukan nitrogen dan kerapatan populasi pada lahan 

kering tadah hujan.   
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Percobaan disusun secara Nelder Fan Design (Mark, 1983). Setiap plot terdiri dari 9 spoke dan 

5 ring per spoke. Tanaman bagian terdalam (inner) dan terluar (outer) tidak digunakan sebagai 

contoh. Ini akan menyediakan 27 data pengamatan per plot. Pada masing-masing plot 

ditempatkan perlakuan pemupukan nitrogen (N) dengan dosis perlakuan pemupukan nitrogen 

(N) yaitu W1N0 (0 g Urea per pohon), W1N1 (20 g Urea per pohon), W1N2 (40 g Urea per 

pohon), W1N3 (60 g Urea per pohon) dan dalam setiap spoke ditempatkan populasi tanaman (P) 

yaitu W2P1 (17.698 tanaman/hektar), W2P2 (3.246 tanaman/ hektar) dan W2P3 (1.314 

tanaman/hektar atau 0.13 tanaman/m
2
). Pada percobaan ini, tanaman asal bibit populasi IP-1P 

hasil semaian tanggal 14 April ditanam tanggal 12 Mei 2007 dan panen tanggal 20 Oktober 

2007. 

Aplikasi pupuk nitrogen pada percobaan diberikan setengah dosis pada awal tanam dan umur 

90 hari setelah tanam (HST) sesuai perlakuan. Pupuk P dan K sesuai dosis rekomendasi, yaitu 

pada tahun pertama masing-masing sebesar 40 g per pohon SP-36 dan KCl (Hambali et al. 

2006) diberikan pada saat tanam. Aplikasi pestisida yang diberikan adalah fungsida, furadan 

dan insektisida. 

Analisis Simpanan Karbon dan Pelepasan Oksigen  

Untuk sektor pertanian secara luas, aktivitas pembukaan lahan mengakibatkan karbon yang 

tersimpan di vegetasi akan lepas. Secara umum untuk menaksir simpanan “karbon permukaan 

pada tipe vegetasi hutan digunakan persamaan alometrik (Murdiyarso et al., 2004), yaitu 

cadangan atau simpanan karbon (C dalam kg) diduga dari hasil kali antara biomassa kering 

pohon (W dalam kg) dengan faktor konversi, yaitu: 

WC 5,0  

Produksi oksigen yang dihasilkan tanaman dalam fotosintesis adalah karbondioksida gas (CO2) 

+ air (H2O) + pigmen klorofil daun + energi mata hari  zat organik (C6H12O6) +  oksigen gas 

(O2). Hasil estimasi ilmiah menunjukkan bahwa satu lembar daun memperoduksi oksigen 

sebanyak 5 ml/jam. Jumlah daun jarak diamati sejak tanam sampai umur 6 bulan, kemudian 

dihitung jumlah oksigen yang dihasilkannya. 
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Hasil dan Pembahasan 

Biomassa, jumlah daun dan hasil biji 

Perlakuan W2N0 menunjukkan bahwa akumulasi biomassa sekitar 290.5 g/tanaman atau 2.270 

t ha
-1

, lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan pemberian nitrogen lainnya (W2N1 – W2N3) 

(Tabel 1), ini mengisyaratkan bahwa, tanaman jarak pagar memerlukan penambahan pupuk 

untuk menghasilkan biomassa dan hasil yang tinggi. Tanaman jarak memerlukan masukan 

nitrogen untuk mendapatkan hasil minyak yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa hasil 

tertinggi diperoleh pada W2N2 (40 g Urea per pohon) sebesar 476 kg ha
-1

. Sementara itu, 

untuk mendapatkan biomassa, hasil biji dan simpanan karbon terbesar pada kerapatan tanaman 

optimal pada W2P1 (17.698 tanama/hektar) dan untuk mendapat jumlah daun dan pelepasan 

oksigen tertinggi pada W2P2 (3.246 tanaman/ hektar). 

Tabel 1. Biomassa di atas tanah (AGB), simpanan karbon, jumlah daun dan pelepasan oksigen 

Perlakuan A G B (t ha
-1

) Biji (t ha
-1

) 
Simpanan 

Karbon (ton) 

Jumlah daun 

(lembar) 
Oksigen (ml) 

(W2N0) 2,770 0.122 1,4 241,2 1205,8 

(W2N1) 3,378 0.201 1,7 292,8 1464,2 

(W2N2) 4,479 0.476 2,2 303,3 1516,7 

(W2N3) 3,831 0.300 1,9 303,3 1516,7 

(W2P1) 7,986 0.667 4,0 287,2 1435,8 

(W2P2) 2,204 0.062 1,1 336,2 1681,0 

(W2P3) 0,653 0.095 0,3 232,1 1160,6 

 

Vegetasi selain menurunkan suhu juga akan meningkatkan suplai oksigen ke lingkungannya. 

Oksigen yang dilepas oleh daun tanaman jarak pada perlakuan N2P2 sebagai contoh sebanyak 

1.516.7 ml. Angka ini setara dengan  jumlah kebutuhan oksigen untuk pernapasan sebanyak 

29 orang (kebutuhan oksigen untuk satu orang bernapas adalah 53 liter per jam). Untuk 

keperluan ternak kerbau, misalnya nilai oksigen tersebut setara dengan 18,2 kg per hari (12 

jam), sementara itu kebutuhan oksigen ternak sebesar 1,7 kg/hari, oleh karena itu jumlah 

oksigen yang demkian dapat mencukupi kebutuhan lebih dari lima ekor kerbau per harinya (24 

jam). Kebutuhan oksigen untuk manusia dan ternak tersebut dapat dipenuhi oleh tanaman jarak 

seluas 1 hektar yang dapat berbentuk kebun, pagar atau sekat kebun dan sebagai tanaman 

sisipan dalam tumpang sari. 
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Secara umum diestimasi bahwa 1 acre (0,405 ha) luas pertanaman di Amerika dalam setahun 

menyerap CO2 yang setara dengan CO2 yang diemisikan oleh sebuah mobil yang menempuh 

jarak 41.842,944 km dan menurut sumber tersebut 0,405 ha luas lahan berpepohonan di 

Brooklyn cukup untuk mengkonpensasi penggunaan bahan bakar oleh sebuah mobil yang 

menempuh jarak  11.587,27–14.001,29 km. Tanaman jarak pagar di Afrika masih berpoduksi 

tinggi sampai dengan umur 50 tahun, dengan demikian kemampuan serap dan simpannya lebih 

lama. 

Upaya pengembangan minyak jarak untuk biodiesel di Indonesia didasarkan pada tujuan untuk 

mensubsitusi bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca, berkontribusi untuk 

mengendalikan pemanasan global, untuk mengembangkan konversi energy, dan memperbaiki 

polusi udara yang disebabkan oleh emisi dari pembakaran. Biodiesel bersifat lebih ramah 

lingkungan apabila dibandingkan dengan bahan bakar diesel/solar, dan dapat diperbaharui 

(renewable), dapat terurai (biodegradable), memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin 

karena termasuk kelompok minyak tidak mengering (non drying oil), mampu mengeliminasi 

efek rumah kaca, dan kontinuitas ketersediaan bahan baku terjamin. Biodiesel dari jarak pagar 

bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik 

dibanding diesel/solar, yaitu bebas sulfur, bilangan asap (smoke number) yang rendah dan 

angka setana (cetane number) sekitar 51, efisiensi pembakarannya baik, terbakar sempurna 

(clean burning) dan tidak menghasilkan racun (non toxic). 

Berdasarkan konvensi Protokol Kyoto, Indonesia termasuk ke dalam kelompok anggota yang 

tidak berkewajiban untuk menurunkan emisi (non-Annex-1), sehingga penerapan CCS 

(Carbon Capture and Storage) sebagai bentuk program pengurangan emisi CO2 untuk 

keperluan mitigasi perubahan iklim tidak merupakan keharusan. Namun, perkembangan 

negosiasi sejak COP13 di Bali pada tahun 2007 menyepakati bahwa negara anggota akan 

melakukan pengurangan emisi CO2 secara nyata. Negosiasi informal di luar konvensi dan 

COP-UNFCCC seperti Major Economies Forum (MEF) sepakat untuk berupaya menjaga agar 

kenaikan suhu rata-rata tidak melebihi 2⁰C pada tahun 2050. Kesepakatan ini berarti bahwa 

untuk mencapai target tersebut, negara-negara maju harus menurunkan emisinya sebanyak 85% 

dari baseline tahun 1990 dan negara-negara berkembang sebesar 50% hingga tahun 2050. Oleh 

karena itu, maka Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (non-Annex-1) yang 

tergolong Major Economy terbebani moral politis untuk ikut mengoptimalkan penurunkan 

CO2 tersebut. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Selain untuk keperluan biodiesel, konservasi air, dan penuruan emisi gas rumah kaca, 

kebutuhan oksigen untuk manusia dan ternak dapat dipenuhi oleh tanaman jarak yang dapat 

berbentuk hutan, kebun campuran, pagar atau sekat kebun dan juga sebagai tanaman sisipan 

dalam tumpang sari pada luasan tertentu. 

Saran 

Dalam membangun ruang terbuka hijau perlu dikaji jumlah luasan optimalnya dn juga 

penyisipan tanaman jarak pagar sehingga berkonstribusi dalam memenuhi kebutuhan jasa 

lingkungan seperti konservasi air, simpanan karbon, pelepasa oksigen. 
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