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Memanfaatkan
Bahan Bakar Alternatif

BBM
M

elonjaknya harga bahan bakar
minyak (BBM) akibat lonjakan
harga minyak bumi dunia dan
makin dikuranginya subsidi BBM
pemerintah sehubungan dengan kondisi
keuangan Negara yang makin seret, telah
menyadarkan kalangan pejabat, birokrat,
pengusaha dan masyarakat pada
umumnya akan pentingnya upaya-upaya
pengembangan sumber bahan bakar
alternatif.

Briket Batubara

Bahan bakar alternatf yang menjadi
pokok bahasan dalam tulisan ini tentu
saja adalah bahan bakar di luar BBM.
Dikatakan alternative karena bahan
bakar yang satu ini memang dapat
digunakan untuk menggantikan BBM yang
harganya belakan ini melonjak drastis,
namun
selama
ini
tingkat
pemanfaatannya di dalam negeri masih
terhitung rendah, walaupun dari segi
potensi, negeri ini memiliki sumber
bahan bakar alternative yang cukup
melimpah.
Bahan bakar alternatif dimaksud
diantaranya adalah gas alam dan
batubara yang masih satu kelompok
dengan minyak bumi sebagai bahan bakar
fosil (fossil fuel). Penggunaan gas alam
sebagai bahan bakar di tanah air
sebetulnya sudah lebih memasyarakat
ketimbang batubara. Bahkan, selain
dipakai oleh industri, bahan bakar gas
juga sudah banyak dipakai untuk
kebutuhan rumah tangga, untuk bahan
bakar kendaraan bermotor, dan untuk
kebutuhan bahan bakar industri.
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Pendistribusiannya juga bervariasi mulai
dalam bentuk LPG (Liquefied Petroleum
Gas), CNG (Compressed Natural Gas)
sampai penyaluran melalui pipa-pipa gas
ke industri maupun ke rumah tangga.
Penggunaan gas alam memang sudah
lebih popular di masyarakat ketimbang
batubara. Hal itu tidak terlepas dari
preferensi masyarakat yang lebih tinggi
terhadap gas karena penggunaan gas jauh
lebih bersih dan relatif kecil dampaknya
terhadap lingkungan. Bahkan dibanding
dengan BBM sekalipun, penggunaan
bahan bakar gas jauh lebih bersih dan
lebih aman terhadap lingkungan.

Namun lonjakan harga BBM
belakangan ini telah turut mendongkrak
kenaikan harga gas secara signifikan,
sebab bahan bakar gas selama ini
merupakan substitusi terdekat dari BBM.
Selain itu, pasokan gas alam untuk bahan
bakar di dalam negeri seringkali
terganggu karena harus bersaing ketat
dengan gas alam untuk kebutuhan feed
stock (bahan baku) di industri petrokimia
dan gas alam untuk memenuhi kontrak
ekspor dengan pembeli di luar negeri
dalam bentuk LNG (Liquefied Natural
Gas).
Permasalahan pasokan gas alam pun
mencuat ke permukaan menjadi
permasalahan nasional sehubungan
dengan banyaknya pabrik pupuk,
pembangkit tenaga listrik maupun
industri pengguna gas alam lainnya yang
mengalami kekurangan pasokan gas

alam. Kondisi ini sangan ironis mengingat
selama ini Indonesia memiliki cadangan
gas cukup besar dan Indonesia dikenal
sebagai salah satuprodusen dan eksportir
gas alam terbesar di dunia. Padahal
kebutuhan gas alam di dalam negeri
selama ini hanya sekitar 7% dari total
produksi gas alam nasional. Sebagian
besar gas alam itu justru diekspor ke
mancanegara
untuk
memenuhi
kebutuhan industri di luar negeri.
Sementara itu, batubara walaupun
masih merupakan bahan bakar alternatif,
penggunaannya tetap harus dilakukan
secara bijaksana agar tidak serampangan
guna mencegah pemborosan. Hal itu
perlu dilakukan mengingat batu bara
memiliki sifat seperti BBM dan bahan
bakar gas, yaitu sebagai energi yang tidak
dapat diberbarukan (unrenewable energy). Selain itu, penggunaan batubara
sebagai alternatif pengganti BBM juga
harus dikawal dengan penggunaan
teknologi yang ramah lingkungan
mengingat penggunaan batubara dapat
menimbulkan
limbah
yang
membahayakan lingkungan.
Di luar batubara, Indonesia masih
memiliki sumber energi lainnya yang
tidak kalah pentingnya untuk
dikembangkan dan bahkan untuk masamasa mendatang pengembangannya
justru memiliki peranan yang strategis,
yaitu bahan bakar nonfosil. Jenis bahan
bakar ini memiliki sifat sebagai energi
yang dapat diberbarukan (renewable energy), yaitu biofuel seperti biodiesel dari
minyak kelapa sawit atau minyak kelapa
dan minyak jarak (jatropha oil). Karena
itu, tulisan ini lebih banyak mengoroti
penggunaan batubara dan biofuel sebagai
alternatif bahan bakar pengganti BBM.

Pemanfaatan Batubara
Batubara merupakan bahan bakar fosil
yang cadangannya cukup melimpah di
Indonesia. Namun sampai saat ini
pemanfaatan batubara di dalam negeri
sendiri masih terhitung relatif rendah,
apalagi jika dibandingkan dengan

kemampuan produksi batubara nasional.
Sebagian besar produksi batubara Indonesia selama ini justru lebih
diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan pasar ekspor
ketimbang
untuk
memenuhi kebutuhan
energi di dalam
negeri sendiri.
N a m u n
tampaknya peranan
batubara sebagai
sumber energi bagi
industri di Indonesia
kini menjadi semakin
penting, terutama
akibat lonjakan harga
minyak dunia dan makin
merosotnya cadangan minyak bumi yang
dimiliki Indonesia dewasa ini. Sebaliknya
cadangan sumber batubara yang dimiliki
Indonesia saat ini terhitung masih relatif
besar, yaitu mencapai sekitar 19,3 miliar
ton.
Menurut
data
Departemen
Perindustrian, dari produksi batubara
nasional rata-rata per tahun sebesar
131,72 juta ton, yang dimanfaatkan di
dalam negeri baru sekitar 32,91 juta ton
per tahun atau sekitar 24,98%, sedangkan
selebihnya, yaitu 92,5 juta ton atau
sekitar 70,23% diekspor ke luar negeri.
Kondisi tersebut sangat ironis
mengingat biaya penggunaan batubara
sebetulnya jauh lebih murah ketimbang
penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai
perbandingan,
untuk
memproduksi 1 ton stem (uap) jenuh
dengan tekanan 5 bar/jam, penggunaan
batubara sebagai bahan bakar akan
menghemat pengeluaran perusahaan
sebesar Rp. 415.119.048 per tahun (20
jam produksi per hari, 300 hari operasi
per tahun).
Melonjaknya harga BBM akibat
meroketnya harga minyak mentah (crude
oil) dunia hingga sempat mencapai US$
70/barel –harga tertinggi sepanjang
sejarah — telah mendorong para pelaku
usaha di dalam negeri untuk melakukan
penghematan penggunaan BBM. Sebab

lonjakan harga BBM telah mengakibatkan
biaya produksi industri di dalam
negeri pun mengalami
lonjakan
hingga
dikhawatirkan
produk industri
nasional menjadi
t i d a k
kompetitif
lagi, baik di
pasar domestic
maupun
di
pasar ekspor.
Pemerintah
pun kemudian
meluncurkan
p r o g r a m
Batubara hasil tambang
penghematan
energi sekaligus
mengkaji penggunaan berbagai sumber
energi alternatif yang ketersediaannya
cukup melimpah di dalam negeri, salah
satu sumber energi alternatif yang paling memungkinkan adalah batubara.
Karena itu, pemerintah mendorong
kalangan industri di dalam negeri untuk
menggunakan batubara. sebagai sumber
energi alternatif pengganti BBM.
Namun demikian, pemanfaatan
batubara sebagai sumber energi
alternatif BBM bagi industri tidak serta
merta akan mengatasi semua
permasalahan energi yang dihadapi
industri di dalam negeri selama ini. Sebab
penggunaan batubara biasanya disertai
dengan permasalan dampak lingkungan
yang diakibatkan oleh terlepasnya bahanbahan tertentu yang berbahaya ke
lingkungan selama proses pembakaran
batubara.
Selain itu, pemakaian batubara
sebagai pengganti BBM juga tidak berarti
akan mengakibatkan biaya pemakain
energi oleh industri menjadi murah.
Sebab selama ini
pun sebagian
kebutuhan energi di dalam negeri sudah
dipasok leh batubara, walaupun porsinya
masih belum begitu besar. Masalahnya,
dengan lonakan harga minyak bumi dunia
yang sangan tinggi itu, harga batubara
(yang merupakan sumber energi subtitusi
dari minyak bumi) di pasar dunia pun
Karya Indonesia, Edisi 09
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Tabel 1. Produksi, Penjualan Domestik dan Ekspor Batubara (Ton)

Sumber: Ditjen Geologi dan Sumber daya Mineral, Dep. ESDM

turut terdongkrak cukup signifikan
menjadi US$43-44/metric ton. Namun
harus diakui bahwa penggunaan batubara
memang jauh lebih murah ketimbang
menggunakan BBM.
Kedua permasalah tersebut tentu saja
perlu dihitung secara matang untung
ruginya. Sebab disadari bahwa
penggunaan batubara oleh industri akan
membawan dampak positif sekaligus
dampak negative bagi perekonomian dan
lingkungan. Kini tinggal dihitung apakan
dampat positifnya lebih besar dari
dampak negatifnya, baik terhadap
perekonomian maupun terhadap
lingkungan. Langkah lainnya yang perlu
dilakukan pemerintah dan kalangan dunia
usaha dalam mendorong pemanfaatan
batubara oleh industri adalah menekan
potensi dampak negative yang bisa
ditimbulkan dari penggunaan batubara
dengan mencipatakan teknologi
penggunaan batubara yang ramah
lingkungan.

Pemanfaatan Biofuel
Biofuel atau bahan bakar minyak
hayati sebetulnya sudah sejak lama
menjadi perhatian dan objek penelitian
para pakar di Indonesia, bahkan jauhjauh hari sebelum Indonesia mengalami
masa-masa sebagai net importer minyak
bumi. Sejumlah pakar energi kita ketika
itu pun telah memperingatkan bahwa
Indonesia harus mulai mengekplorasi
penggunaan bahan bakar yang bisa
08
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diperbaharui seperti biofuel untuk
mengantisipasi makin menurunnya
produksi dan makin menipisnya cadangan
minyak bumi nasional.
Namun upaya pengembangan biofuel
di Indonesia selama ini dapat dikatakan
berjalan
di
tempat.
Upaya
pengembangan biofuel ketika itu masih
sangat semu kalau tidak ingin dikatakan
hanya sebagai retorika belaka. Berbagai
kegiatan pengembangan yang dilakukan
pun hanya sebatas pada skala penelitian
di perguruan tinggi atau lembaga
penelitian yang berakhir dalam bentuk
makalah-makalah di seminar-seminar.
Tidak ada dorongan, kebijakan atau political will dari pemerintah dalam
pengembangan bahan bakar alternative
ini sehingga tidak ada satu perusahaan
pun yang tertarik untik memproduksi
biofuel secara komersial.
Semua ini bermuara pada satu pokok
masalah, yaitu relatif rendahnya harga
BBM ketika itu, karena subsidi
pemeringah masih sangat besar ketika itu
yang ditunjang dengan kemampuan
keuangan pemerintah yang memang
masih memungkinkan, disamping Indonesia saat itu masih memiliki tingkat
produksi minyak bumi yang cukup besar,
masih berstatus sebagai negara net exporter minyak bumi dengan volume
ekspor yang cukup besar.
Merosotnya produksi dan
cadangan minyak bumi Indonesia,
meningkatnya kebutuhan BBM di dalam

negeri, berkurangnya ekspor migas,
makin terpuruknya kondisi keuangan
negara dan melonjaknya harga minyak
bumi dunia telah membawa pemerintah
Kabinet Indonesia Bersatu pada satu
keputusan yang tidak pernah diambil
pada pemerintahan sebelumnya, yaitu
mengurangi subsidi BBM dalam jumlah
yang cukup signifikan. Keputusan
mengurangi subsidi BBM ini membawa
konsekuensi yang sangat besar terhadap
perekonomian di dalam negari,
khususnya berupa lonjakan harga BBM
yang memicu kenaikan berbagai harga
barang kebutuhan masyarakat.
Pengembangan biofuel menjadi
alternatif yang sangat layak untuk
dipertimbangan karena potensi
pengembangan biofuel di Indonesia
memang sangat besar mengingat Indonesia memiliki cukup banyak sumber
pasokan minyak nabati, seperti minyak
kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak
jarak. Saat ini Indonesia tercatat di dunia
sebagai salah satu produsen minyak
kelapa sawit terbesar di dunia dengan
produksi tahun 2005 sekitar 13,6 juta ton
minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/
CPO). Indonesia juga menjadi salah satu

produsen terbesar minyak kelapa di dunia
dengan produksi lebih dari 3 juta ton
minyak kelapa (refined coconut oil) per
tahun. Sayangnya, upaya pengembangan
biodiesel yang berbasis minyak kelapa
sawit dan minyak kelapa di tanah air
sampai saat ini masih belum begitu
gencar. Kontribusi biodiesel dalam
mengurangi ketergantungan terhadap
minyak bumi pun hingga kini masih belum
begitu signifikan.
Sementara itu, minyak jarak sampai
saat ini belum diketahui seberapa besar
produksi Indonesia mengingat sampai kini
belum banyak perusahaan yang
mengembangkan jenis minyak hayati ini.
Namun
dekimian
sebetulnya
pengembangan minyak jarak juga
memiliki potensi yang sangat besar
terutama karena jenis tanaman ini
termasuk tanaman yang cocok

dikembangkan di lahan kritis dan tidak
membutuhkan persyaratan lahan yang
terlalu rumit. Indonesia sendiri kini
memiliki puluhan juta hektar lahan kritis
yang tidak termanfaatkan dengan baik.
Salah satu perusahaan yang kini
gencar mengembangkan tanaman jarak
adalah PT. Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI), sebuah perusahaan milik negara
(BUMN) yang selama ini banyak bergelut
dalam produksi gula tebu. Perusahaan ini
bisa dikatakan menjadi pionir dan berada
di jajaran paling depan dalam
pengembangan minyak jarak saat ini di
tanah air.
Mengingat
masih
lambannya
perkambangan pemanfaatan biofuel di
Indonesia selama ini, tampaknya tidak
berlebihan apabila pemerintah juga perlu
turun tangan dengan menyediakan

Alat sederhana untuk
pengembangan biofuel

berbagai instrastruktur, baik fisik seperti
jalan, pelabuhan, telekomunikasi dll.,
maupun infrastruktur nonfisik seperti
kebijakan yang dapat menjamin
terciptanya iklim pengembangan biofuel
menjadi lebih kondusif. Kalau perlu
pemerintah memberikan insentif kepada
dunia usaha agar mereka mau dan
tertarik mengembangkan usaha produksi
biofuel. Kebijakan dan dukungan
pemerintah tersebut diperlukan
mengingat biaya produksi biofuel,
khususnya biodiesel dari minyak kelapa
sawit dan minyak kelapa masih relative
lebih tinggi dibandingkan dengan
penggunaan BBM seperti solar, minyak
diesel atau minyak bakar.
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Made in Indonesia

Gendang Kayu

‘Cendana Arum’
Menembus Pasar Dunia
G

endang merupakan produk yang
sudah tidak asing lagi bagi
masyarakat dimanapun di dunia.
Semua orang tahu bahwa untuk
menghasilkan suara yang enak didengar,
gendang harus ditabuh dengan teknik
menabuh tertentu. Kualitas suara yang
dihasilkan dari gendang tentu saja
ditentukan oleh kualitas kulit dan kayu
yang menjadi bahan dasar pembuatan
gendang serta bagaimana proses atau
teknik pembuatan gendang tersebut.
Gendang memang merupakan produk
yang sudah lumrah dikenal masyarakat
luas, namun keunikan bisnis gendang ini
menjadi tantangan dan daya tarik
tersendiri bagi Hesti Wuri, seorang
wanita pengusaha asal Malang, Jawa
Timur yang sejak 1997 mengalihkan
kegiatan usahanya dari industri mebel ke
industri kerajinan gendang kayu.
CV Cendana Arum, demikian Hesti
memberi nama usaha kerajinan gendang
kayunya itu. Dengan memanfaatkan kayu
Mahoni gelondongan (kayu bulat) dan
kulit kambing yang sangat mudah
diperoleh di sekitar bengkel kerjanya
yang berlokasi di sekitar Jl. S. Parman
35, RT 08, RW 03, Desa Sumberpucung,
Malang, Jawa Timur. Hesti memulai
usahanya dengan dengan memproduksi
berbagai ukuran dan jenis gendang kayu
serta memasarkannya ke sejumlah
wilayah tanah air. Hestipun rajin
mengikuti berbagai pameran di tanah air
mulai dari pameran yang khusus
menampilkan produk UKM sampai
pameran berskala internasional seperti
Pameran Produk Ekspor (PPE).
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Perkenalan Majalah KINA dengan
Hestipun
terjadi
di
sela-sela
kesibukannya melayani para pembeli dari
mancanegara ketika mengikuti PPE 2005
yang berlangsung di arena Pekan Raya
Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta pada
tanggal 5-9 Oktober 2005 lalu.
Hesti adalah sosok ibu rumah tangga
dengan dua anak yang tetap setia
menggeluti usaha kerajinan gendang
kayunya. Bahkan berbagai inovasi dalam
teknik produksi maupun dalam
penciptaan nilai senipun terus
dilakukannya. Darah bisnisnya diperoleh
dari orangtuanya yang juga menggeluti
bisnis mebel dan peternakan ayam.
Sekilas produk gendang kayu produksi
CV Cendana Arum tidak jauh berbeda
dengan produk gendang kayu lain yang
diproduksi oleh perajin gendang kayu di
tanah air. Apalagi yang namanya gendang
itu bentuknya tidak banyak variasinya
dan fungsinya hanya begitu-begitu saja,
yaitu hanya untuk ditabuh.
Namun apa sebetulnya yang
menjadikan gendang Cendana Arum
menjadi menarik dan banyak diminati
pembeli, tidak hanya pembeli dari dalam
negeri, tetapi juga pembeli dari
mancanegara?
Produk gendang kayu Cendana Arum

memang berbeda dengan produk gendang
kayu pada umumnya. Sebab gendang
kayu Cendana Arum selain memiliki suara
yang merdu ketika ditabuh, juga memiliki
penampilan yang sangat menarik dan
memiliki nilai seni yang tinggi. Jadi,
selain berfungsi sebagai gendang, produk
kerajinan hasil karya Hesti ini juga
berfungsi sebagai karya seni yang dapat
digunakan sebagai pajangan atau hiasan
interior rumah atau kantor.
Keunikan dan nilai seni gendang kayu
Cendana Arum terletak pada ukiran
(carving) kayu dan pengecatan pada
badan gendang. Terdapat dua jenis ukiran
utama yang banyak dipakai dalam
pembuatan gendang Cendana Arum, yaitu
ukiran timbul dan ukiran garis. Motif
ukiran yang dipakaipun beraneka ragam,
mulai dari motif naga, ganja, ular dan
berbagai motif etnik. Cendana Arum pun
menerima pesanan motif dari pembeli
untuk gendang kayu yang dipesannya.
Dengan dibantu oleh 15 karyawan,
Hesti kini mampu memproduksi sekitar
40 sampai 50 gendang perbulan dengan
kebutuhan kayu Mahoni gelondongan
sekitar 10 meter kubik per bulan.
Gendang kayu yang kini diproduksi
Cendana Arum teridiri dari tujuh jenis
ukuran gendang, mulai dari gendang
dengan ukuran diameter 15 cm sampai

ukuran 35 cm. Namun demikian, Hesti
pun menerima pesanan pembuatan
gendang kayu dengan ukuran sesuai
pesanan pembeli.
Untuk pemasarannya, Hesti kini
memiliki tiga lokasi pemasaran di dalam
negeri, yaitu satu galeri di Jakarta
(Sunter) dan dua lokasi pemasaran
(galeri) di Bali. Selain ketiga lokasi
pemasaran tetap tersebut, Hesti juga
rajin mengikuti berbagai pameran di
tanah air, termasuk PPE yang diikutinya
sejak tahun 2002.
Interaksi
dengan
pembeli
mancanagera
terjadi
melalui
pertemuannya di galeri-galeri dan di
berbagai pameran. Para pembeli
mancanegara yang berkunjung ke stand
atau galeri Hesti umumnya selalu
memesan produk gendang Cendana
Arum. Bahkan ada diantara pembeli
mancanegara itu yang terus memelihara
hubungannya dengan baik dengan
memesan secara teratur, seperti yang
dilakukan oleh Magnum Impact dari India. Perusahaan India yang secara rutin
mengekspor produk gendang ke Amerika
serikat dan Jamaica itu sudah beberapa
kali memesan gendang dari Cendana
Arum.
“Terakhir, Magnum Impact memesan
4,000 pieces gendang kayu dari Cendana
Arum dengan nilai pesanan sekitar Rp.
200 juta. Pesanan tersebut kami peroleh
ketika mengikuti pameran di PPE 2005,”
tutur Hesti seraya menambahkan selain
pembeli dari India, sejumlah pembeli dari
negara lainnya juga pernah memesan
gendang Cendana Arum. Mereka adalah
para pembeli dari Rumania, Yunani dan
Spanyol.

CV Cendana Arum
Jl. S. Parman No. 35
RT 08/RW 03, Desa Senggreng
Sumberpucung, Malang
Jawa Timur
Telp/Fax. (0341) 384 000
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Made in Indonesia
Sumatera adalah pulau terbesar kedua
di Indonesia. Selain memiliki kekayaan
minyak, gas, batubara, timah, juga
memiliki kesuburan sumber daya alam
dan belum tergarap sepenuhnya. Berjutajuta hektar lahan tidur terhampar dari
ujung Utara (propinsi Nangroe Aceh
Darussalam) sampai ujung Selatan
(propinsi Lampung).

PTP NUSANTARA VII

Dengan modal dasar dan ditunjang
teknologi mutahir PTP Nusantara VII
(persero) —-pengggabungan PTP X, PTP

GENJOT PRODUKSI,

RAIH DEVISA
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XXXI, PTPXI dan PTP XXIII— merentang
berbagai upayai dibidang agro industri
melalui pengembangan budidaya
tanaman kelapa sawit, karet, tebu dan
teh.

SAWIT DAN KARET
Sebagai negara penghasil minyak
kelapa sawit (palm oil) terbesar kedua
dunia, Indonesia mencanangkan industri
kelapa sawit sebagai industri unggulan
dalam memperoleh devisa negara. PTP
Nusantara VII yang mempunyai lahan
perkebunan kelapa sawit seluas 37.433
Ha kebun Inti —diluar lahan perkebunan
plasma seluas 23.868 Ha dan lahan
kemitraan seluas 21.190 Ha — dengan
total produksi 709.487 ton TBS, terdiri
dari kebun plasma dan kemitraan 336.773
ton, 372.714 ton kebun inti— sampai
Desember tahun lalu mampu meraih
angka penjualan kelapa sawit senilai Rp.
493,3 milyar atau sekitar 38,9% dari
pendapatan perusahaan. Sebagian
diekspor ke berbagai negara, terutama
Amerika serta Eropa. Dengan lahan
perkebunan kelapa sawit yang tersebar
di berbagai daerah di Lampung (Kedaton,
Bergen, dan Padang Ratu), Sumatera
Selatan (Betung Krawo, Betung Beteyan,
Talang Sawit, Sungai Lengi Inti, Sungai
Lengi Plasma) dan Bengkulu (Talopino),
menjadikan PTP Nusantara VII mampu
“berbicara” di pasar lokal mapun
internasional.
Budidaya
karet
memberikan
kontribusi terbesar kedua setelah kelapa
sawit. Produktivitas karet yang dicapai
PTP Nusantara VII merupakan
produktivitas tertinggi diantara seluruh
BUMN perkebunan lainnya, dimana
budidaya ini mampu memberikan
pendapatan sebesar Rp. 417.1 milyar
pada tahun 2003 atau setara dengan
penjualan karet sebanyak 53.258 ton.
Pada tahun 2004 luas lahan perkebunan
yang dimiliki mencapai 59,678 Ha dan
ditargetkan menghasilkan karet sebanyak
53,578 ton. Dengan total produksi di
tahun 2003 lalu, 50% mengisi pangsa
pasar lokal, selebihnya lagi di ekspor

keberbagai negara Asia, Eropa dan
Amerika.
Produksi karet PTP Nusantara VII telah
mempunyai brand image di pasar
internasional.
Kualitas
serta
produktivitas sangat diutamakan,
sehingga pembeli merasa terpuaskan.
Alhasil pada tahun 2002 PTPN VII
mendapat penghargaan Primaniyarta dari
Presiden karena keberhasilannya dalam
bidang ekspor non migas, khususnya
komoditas karet alam. Untuk budidaya
perusahaan didukung oleh 4 unit pabrik
pengolahan RSS, 10 unit pabrik
pengolahan Crumb Rubber (high grade
and lower grede ) serta 1 unit pabrik
centrifuge latex. Perkebun karet milik
PTPN VII di propinsi Lampung terdapat
di Kedaton, Way Berulu, Bregen, Pewa,
Way Lima dan Tulung Buyut. Di Sumatera
Selatan ada di Musi Landas, Tebenan,
Beringin, Batu Raja, Sungai Berau serta
Senabing. Sedangkan di propinsi Bengkulu
terletak didaerah Padang, Ketahun dan
Seluma.

TEBU DAN TEH
Tak bisa dipungkiri apabila gula
merupakan salah satu kebutuhan pokok
dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi gula
nasional, PTP Nasional VII memiliki areal perkebunan tebu yang tersebar di
Lampung ( pabrik gula Bunga Mayang )
dan Sumatera Selatan ( pabrik gula Cinta
Manis ) dengan total luas lahan
perkebunan mencapai 22.227 Ha,
termasuk lahan tebu rakyak.
Didukung oleh 2 unit pabrik dengan
kapasitas olah 12.000 ton tebu perhari,
pada tahun 2003 telah diolah sebanyak
1.462.693 ton yang mampu menghasilkan
100.970 ton gula dan 59.543 ton tetes
(molasses ). Tahun 2003 penjualan gula
dan tetes telah mencapai Rp. 290,4
milyar dengan perincian volume
penjualan gula sebesar 87.191 ton atau
setara dengan 270,1 milyar dan volume
penjualan tetes sebesar 70.542 ton
setara dengan 20,3 milyar.

Sekarang ini PTP Nusantara VII telah
memperbaiki kualitas dimana pengolahan
tanah menggunakan metode three in one
plus forrow dan perbaikan Ph tanah
dengan aplikasi pupuk dolomite.
Tingkat konsumsi teh dunia sampai
saat ini masih cukup tinggi, kerena
minuman teh sangat digemari di seluruh
dunia. Saat ini ekspor teh produksi PTP
Nusantara VII sudah merambah pasar
internasional, diantaranya Malaysia, Pakistan, Timur Tengah, Rusia, Eropa serta
beberapa negara lainnya.
Tahun 2003 volume ekspor mencapai
angka 11.940 ton dengan nilai penjualan
sebesar Rp. 15,4 milyar atau 77,8% dari
total penjualan the. Produksi ini
dihasilkan dari 1.583 Ha lahan
perkebunan yang berada didataran tinggi
Gunung Dempo, Pagar Alam (Sumatera
Selatan ). Dari 12.237 ton pucuk segar
teh ( high land tee ) berhasil
memproduksi teh kering sebanyak 2.865
ton yang diolah diunit pengolahan teh
Gunung Dempo yang berkapasitas 40 ton
pucuk segar perhari.
Untuk memenuhi permintaan yang
semakin mengerti arti kesehatan, pada
tahun 2004 ini PTP Nusantara VII mulai
merintis tanaman teh organic farming
dan teh hijau.

PTP.Nusantara VII ( persero )
Jl. Teuku Umar No. 300.
Bandar Lampung 35141
Telp. ( 0721 ) 702233.
Fax. ( 0721 ) 702775, 780079
Karya Indonesia, Edisi 09
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SERAT PISANGPUN
BISA JADI LAMPU
Serat pisang tak
hanya bisa
dijadikan
tambang. Bisa
pula diajadikan
lampu hias nan
menawan.
14
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oleh jadi tak ada yang percaya
kalau lampu hias warna-warni
dengan model yang menawan itu
terbuat dari serat pisang. Namun itulah.
Karya Piasco, pemuda bergelar insinyur
jebolan sebuah universitas Jerman ini,
memang bukan lampu hias biasa. Tapi
lampu hias dari kertas. Uniknya,
kertasnya ia buat sendiri dari serat pisang
abaka yang didatangkan dari Jawa Timur.
“Sebetulnya kalau kita mau dan kreatif,
apa saja bisa mendatangkan uang,”
sorong pria berkacamata minus ini yang
menjadikan kemampuanya itu sebagai
usaha sejak empat tahun silam.
Dari usaha tersebut Piasco telah
mampu mempekerjakan 12 orang
karyawan dengan gaji bulanan. Dan hasil
produksinya sudah mampu diekspor ke
Amerika Serikat, Jepang dan beberapa
negara Eropa. “Lampu-lampu ini
sebetulnya bukan hanya buat pasar luar
(ekspor), tapi juga cocok buat pasar
dalam negeri. Namun entah kenapa
pembeli terbesar sampai saat ini memang
masih dari luar. Terutama dari Jepang,”
aku sarjana tehnik mesin ini.
Piasco menduga hal itu terjadi karena
karyanya masih dianggap terlalu mewah
untuk ukuran pasar lokal. “Padahal
harganya saya bedakan dan rasanya
cukup terjangkau untuk pasar lokal.”
Sementara Jepang, kata Piasco,
menyukai lampu karyanya karena
desainnya mirip lampu-lampu hias yang

biasa dipakai atau digunakan oleh
masyarakat di sana. Hanya saja kertas
yang digunakan Piasco lebih tebal dan
harganya jauh lebih murah.

Desain yang unik
Lampu hias yang dibuat Piasco
desainnya cukup unik. Berbeda dengan
lampu hias umumnya yang selama ini
ada. Tak heran yang melihatnya akan
berdecak kagum. Misalnya ada lampu
yang menyerupai tas wanita lengkap
dengan pegangannya. Ada juga yang
mirip dengan potongan buah
semangka. Jenisnyapun beragam.
Ada lampu kamar (tidur), lampu lobby
dan lampu tempel. Semua lampu itu
tentunya menggunakan bahan kertas
dari serat pisang abaka.
Cerita Piasco, mulanya serat pisang
yang sempat tren beberapa tahun
lalu itu diolah ke mesin hingga
menjadi kertas. Setelah itu kertas
yang dihasilkan dibentuk sesuai
dengan model yang diinginkan.
Hebatnya, mesin pembuat kertas yang
digunakan hasil ciptaan Piasco sendiri.
Jangan bayangkan kertas yang dibuat
gampang sobek sebagaimana kertas tisu
atau kertas koran. Karena kertas yang
dihasilkan sangat kuat dan anti sobek.
Seratnya yang khas dengan bentuk kertas
tidak rata totol-totol menambah daya
pikat lampu-lampu ini. “Asal tidak kena
air, lampu ini akan bertahan puluhan
tahun,” ujar suami dari Agus Puji Astuti
serius.
Lama pembuatan tergantung besar
kecilnya lampu. Yang besar bisa
menghabiskan waktu 3 hari. Sedangkan
yang berukuran sedang 2 hari dan yang
agak kecil 1 hari.
Harga lampu hias Piasco berkisar
antara Rp 200 ribu hingga Rp 800 ribu.
Tapi bila ada pemesanan dalam jumlah
banyak harganya akan disesuaikan lagi.
Dengan harga tersebut untuk ukuran orang Jepang sangat murah. Apalagi bila
dibandingkan dengan harga lampu hias

di negaranya.
“Tapi sayang saya belum bisa
berhubungan langsung dengan buyer dari
luar. Yang ada sekarang ini ada orang yang
mengambil ke saya dan kemudian mereka
kirim ke luar,”keluh Piasco
Walaupun demikian, ia merasa senang
karena barang-barang kerajinan yang
dibikinnya bisa digunakan oleh orang
asing. Hal itu katanya, menunjukkan
kalau
lampu-lampu
bikinannya
mempunyai kualitas. Piasco selalu
berharap dan berdoa semoga usaha yang
dijalaninya itu akan lebih maju lagi.
“Dengan demikian tenaga kerja akan
terserap lebih banyak lagi dan
mengurangi angka penganguran,”
tambahnya.

PATISA
Jalan Raya Ragunan No P5
Tel/fax (021) 781 4412
Jakarta Selatan
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Senapan Mutakhir
dari

Kediri

K

ediri rupanya tak hanya memiliki
industri rokok. Berbagai industri lain
bermunculan di kota kecil yang
dijuluki kota seribu doa ini. Diantaranya
industri senapan yang sudah menjadi
semacam usaha home industry.
Kediri, mungkin sudah banyak yang
tahu. Atau paling tidak cukup akrab.
Maklumlah, nama kota yang berada
sekitar 200 km selatan Surabaya ini, ada
di setiap bungkus rokok merek ternama.
Memasuki kota Kediri, suasana
tenang dan damai, mulai terasa.
Penduduknya yang berjumlah sekitar
setengah juta jiwa dan tentunya
mayoritas suku Jawa, hidup cukup
bersahaja. Seakan tak tersentuh
moderenisasi. Di sepanjang jalan masih
banyak ditemui orang-orang mengendarai
sepeda ontel sebagai sarana transportasi.
16
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Di sebuah sudut kota kecil sebelum
memasuki kota Kediri, tepatnya di Pare,
puluhan, bahkan ratusan rumah-rumah
memproduksi senapan laras panjang.
Wilayah ini sudah menjadi semacam
sentra produksi senapan.

“Kalau ada yang bilang senapan
buatan Surabaya, ya dari sini ini,” ujar
Ridwan Kamal (35), salah satu pengusaha
yang mempoduksi senapan dengan merek
Ebony Guns.

sembari membuka laci, memperlihatkan
sebuah buku yang sudah mulai kusam.

Tentu senapan produksi masyarakat
Pare ini bukan senapan tipe besar. Hanya
senapan dengan peluru 4,5 mm. Dalam
bahasa awam senapan jenis ini disebut
senapan angin dan biasa digunakan
banyak orang untuk “berburu ringan”.
Seperti menembak tikus, burung dan
sebagainya. Dengan demikian biasanya
pembeli tak perlu memiliki izin
kepemilikan senjata api dari kepolisian.

senapan buatan Bandung. “Bukannya
mengecilkan, karena kami hanya
mengerjakan pesanan, jadi kualitas
sangat dijamin, “ ujarnya sedikit
berpromosi. “Selain itu dijamin tidak
karatan karena terbuat dari logam anti
karat”.

Sesuai Selera
Hebatnya, walau senapan buatan Ridwan
tipe senjata ringan, soal model tak kalah
dengan senjata mutakhir buatan negara
asing. Maklumlah, Ridwan produksi
senapan
hanya sesuai pesanan.
Selebihnya, tidak. “Biasanya pemesan
langsung memberikan gambar model
yang dia inginkan. Dengan demikian
senapan produksi saya macam-macam
modelnya. Ada model military, sport, dan
juga koleksi,” papar Ridwan.
Walaupun tidak, lanjut Ridwan, dia
akan mengarahkan pembeli untuk
menentukan kesukaanya. “Saya punya
buku model-model senjata api. Tinggal
pilih, suka model yang mana,” ungkapnya

Diakuinya, bisa jadi itulah kelebihan
senapan buatan Kediri dibanding dengan

Ridwan kembali menambahkan,
akurasi bidikan tembakan senapan
bikinannya juga dijamin tepat sasaran.
Bahkan beberapa pelanggannya minta
ditambahkan teleskop. Dengan demikian
bisa menembak tanpa perlu membidik.
“Pokoknya apa keinginan pembeli, akan
saya ikuti,” ujarnya.
Soal harga, Ridwan tidak bisa
mematok pasti. Tergantung dengan
model dan bahan yang digunakan. “Tapi
dari pengalaman selama ini, harga paling tinggi 3 juta rupiah,” akunya.

EBONY GUNS
JL, Letjen Sutoyo No. 30
Pare - Kediri, Jawa Timur.
Telp : (0354) 393 812
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BBIA Bogor Kembangkan Teknologi
Pengepresan Semi Basah untuk
Produksi VCO
Tanaman kelapa sudah sejak jaman
dulu dikenal manusia sebagai tanaman
yang banyak memiliki manfaat bagi
manusia, mulai dari bunga, daun, lidi,
ijuk, batang kayu hingga buahnya, semua
memberikan manfaat yang besar bagi
manusia. Selain dikonsumsi langsung
dalam bentuk kelapa muda beserta
airnya yang menyegarkan, buah kelapa
yang sudah cukup tua sejak lama
dimanfaatkan masyarakat tradisional di
Pulau Jawa sebagai sumber produksi
minyak goreng yang disebut dengan
‘minyak klentik’. Air kelapanyapun dapat
dimanfaatkan untuk pembuatan saribuah
kelapa atau dikenal dengan sebutan
‘Nata De Coco’
Namun, walaupun sudah sejak lama
manusia mengenal manfaat buah kelapa,
baru dalam beberapa tahun terakhir ini
terungkap bahwa dengan teknik
pengolahan tertentu buah kelapa kelapa
dapat diproses menjadi sejenis minyak
yang banyak mengandung khasiat bagi
kesehatan manusia. Minyak berkhasiat
tinggi itu kemudian dikenal dengan
sebutan ‘minyak kelapa murni’ atau ‘Virgin Coconut Oil’ (VCO).

Penelitian di luar negeri pun berhasil
membuktikan bahwa konsumsi VCO
secara teratur dapat menyembuhkan
berbagai jenis penyakit, termasuk
penyakit yang paling ditakuti dewasa ini
seperti HIV, hepatitis, herpes, diabetes,
jantung koroner dll. Khasiat lainnya dari
konsumsi VCO secara taratur adalah
mengurangi resiko atherosclerosis, dapat
meningkatkan system kekebalan tubuh,
melancarkan pencernaan, membantu
penyembuhan kanker kelenjar prostate.
VCO juga dapat membuat kulit halus dan
lembut serta dapat mencegah penuaan
dini dan pengerutan kulit apabila
dioleskan secara teratur di atas
permukaan kulit. Semua itu bias terjadi
berkat kandungan asam laurat, asam
miristat, asam kapriat, asam palmitat,
asam oleat dan kandungan-kandungan
lain dalam VCO yang berguna bagi
kesehatan manusia.
Sebagai salah satu produsen kelapa
terbesar di dunia, Indonesia tentu saja
memiliki potensi yang sangat besar untuk
menjadi produsen VCO utama di dunia
dan berada di posisi terdepan dalam
industri yang sedang naik daun ini. Atas
dasar pertimbangan tersebut, Balai Besar
Industri Agro (BBIA) Bogor sejak tahun
2000 lalu secara intensif telah
mengembangan penelitian-penelitian
tentang pemnfaatan buah kelapa secara
tepat untuk mendapatkan produk VCO
yang bernilai tinggi.
Kepala BBIA Bogor Yang Yang Setiawan
mengatakan bahwa sebenarnya VCO
bukan merupakan produk baru,
khususnya diantara para peneliti di
lingkungan BBIA, demikian pula dengan
teknologi produksinya, sudah cukup lama
menjadi obyek penelitian para peniliti
BBIA.
“Namun produk tersebut baru dalam

18
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beberapa tahun belakangan ini saja
popularitasnya melejit di masyarakat
sehubungan dengan ditemukannya
khasiat dari zat yang dikandung di dalam
VCO yang terbukti dapat menyembuhkan
berbagai penyakit manusia,”kata Yang
Yang Setiawan.
Menurut dia, berbagai penelitian yang
dilakukan para ilmuwan biokimia di
dalam dan di luar negeri mengenai
khasiat VCO telah mampu melejitkan
popularitas VCO hingga banyak diminati
masyarakat konsumen mancanegara.
Bahkan tidak sedikit konsumen asing yang
dating sendiri ke Indonesia untuk mencari
pasokan VCO.
Para peneliti BBIA, kata Yang Yang
telah berhasil mengembangkan teknologi
produksi VCO secara tepat guna, yang
diberi nama ‘Teknologi Pengepresan Semi
Basah’. Teknologi ini dapat diterapkan
untuk kegiatan produksi VCO skala kecil
dengan beberapa keunggulan antara lain,
minyak yang dihasilkan tidak mengalami
pemurnian secara kimiawi (termasuk
kategori minyak murni) dan minyak yang
dihasilkan dapat digunakan untuk terapi
kesehatan, kosmetik dan aroma terapi.
Selain itu bungkil atau ampas sisa perasan
kelapa masih tetap dapat digunakan
sebagai kelapa parut kering berlemak
rendah yang merupakan bahan baku kue
atau pakan ternak.
Peneliti BBIA, Dadang Supriatna
mengatakan proses pembuatan VCO
sebenarnya relative sederhana. Secara
umum proses pengolahan buah kelapa
menjadi VCO dapat digambarkan sebagai
berikut:
Buah kelapa yang sudah cukup tua
dikupas (dibuang kulit arinya) kemudian
diparut dan hasil parutan itu kemudian
dikeringkan sampai kondisi setengah

yang dikembangkan BBIA Bogor. Tujuan
dari pemanasan vacuum ini adalah untuk
mengurangi kadar air di dalam VCO
hingga dicapai kadar air tertentu sesuai
standar yang telah ditetapkan. Namun
umumnya makin rendah kadar air makin
bagus kualitas VCO tersebut. Kalau
mengacu standar yang ditetapkan APCC
(Asia Pacific Coconut Community), kadar
air dalam VCO 0.1%-0.5%, namun kadar
air VCO yang dihasilkan dengan teknologi
semi basah yang dikembangkan oleh BBIA
bias mencapai dibawah 0.06%.

basah setengah kering dengan kadar air
12%-13% dan suhunya dikendalikan pada
kisaran 50%-60%C. Pengeringan dilakukan
pada mesin pengering dengan
menggunakan aliran udara panas hasil
rekayasa BBIA Bogor. Dalam mesin
pengering tersebut terdapat susunan rakrak pengering terbuat dari stainless steel
atau aluminium. Proses pengeringan
biasanya dilakukan selama 4-5 jam
dengan kapasitas peneringan 150 butir
kelapa per satu kali pengeringan.
Parutan kelapa yang dalam kondisi
setengah basah setengah kering tersebut
kemudian di press dengan menggunakan
teknologi pengepresan semi basah hasil
pengembangan bersama BBIA Bogor
dengan Natural Resource Institute,
Inggris (tahun 1997) yang mampu
mengekstrak minyak dari parutan kelapa
secara efisien.
Dari proses pengepresan tersebut
dihasilkan cairan minyak yang masih
dikategorikan sebagai VCO kasar atau
Crude VCO. Dalam proses selanjutnya
VCO kasar itu dicuci menggunakan air
bersih berulang-ulang sebanyak 3-4 kali.
Caranya dengan mencampurkan air
kedalam VCO kasar sambil diaduk dengan
perbandingan 1:1 pada suhu tertentu.
Proses pencucian dilakukan dalam mesin
khusus yang juga dikembangkan BBIA
Bogor.
Setelah melalui proses pencucian,
VCO kasar kemudian dipanaskan secara
vacuum dengan alat pemanas vacuum

Menurut Dadang, untuk menjaga
kebersihan dan mutu produk VCO yang
dihasilkan, BBIA Bogor menggunakan
bahan stainless steel atau paling tidak
bahan dari aluminium untuk semua mesin
dan peralatan produksi hasil rancang
bangunnya. Semua bahan dan peralatan
untuk pembuatan mesin tersebut
merupakan produk buatan dalam negeri.
Satu set unit pengolah VCO yang
terdiri dari rangkaian mesin dan
peralatan hasil rekayasa rancang bangun
BBIA Bogor pada tahun 2003 lalu telah
diserahkan kepada Pemda Kebumen yang
merupakan bantuan peralatan dari Ditjen
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
departemen
Perindustrian
dan
Perdagangan (Deperindag) ketika itu.
Mesin tersebut memiliki kapasitas
produksi 1,000 butir kelapa per hari
dengan rendemen sekitar 20% dari berat
kelapa parut. Setiap 2.5 sampai 3 butir
kelapa rata-rata menghasilkan 1 kg
daging kelapa parut. Dengan demikian
dari 1,000 butir kelapa dapat dihasilkan
400 kg daging kelapa parut yang setelah
diolah menjadi VCO akan dihasilkan
sekitar 80 kg VCO.
BBIA sendiri melalui koperasi
karyawannya kini mengembangkan usaha
industri VCO. Produk VCO yang dihasilkan
BBIA dijual dalam bentuk kemasan
bermerek atau dijual dalam bentuk
curah. Selain itu, BBIA juga
mengembangkan produk VCO dalam
bentuk kapsul kesehatan yang diramu
dengan campuran ekstrak mengkudu.
Berbagai
produk
VCO
hasil

pengembangan BBIA kini sudah
menembus pasar mancanegara antara
lain ke Finlandia, Jerman, Belanda,
Jepang, Timur Tengah dan Malaysia.
Beberapa pembeli dari luar negeri itu kini
menjadi pelanggan BBIA dengan berulang
kali melakukan repeat order.
Produk VCO yang dihasilkan melalui
teknologi proses semi basah BBIA, kata
Dadang, kini banyak diminati pembeli.
Karena produk VCO tersebut telah diuji
di laboratorium BBIA dan memperoleh
sertifikasi mutu dari BBIA serta dikemas
dalam botol yang menarik dan diberi label dan merek.
Dari dalam negeri sendiri, tambah
dadang, banyak konsumen yang berminat
membeli produk VCO dari koperasi BBIA.
Bahkan ada juga pengusaha yang kini
mengembangkan bisnis VCO dengan
memasarkan produk VCO produksi BBIA.
Mereka biasanya membeli VCO dari
koperasi BBIA dalam bentuk curah,
kemudian dikemas dengan kemasan dan
merek sendiri. Produk VCO dalam
kemasan botol plastic ukuran 125cc
dengan merek VCO dijual dengan harga
Rp. 25,000,- per botol, sedangkan VCO
curah dalam kemasan jerigen dijual
dengan harga Rp. 60,000,- per liter.
“Sebetulnya, nilai investasi untuk
fasilitas produksi VCO ini tidak terlalu
mahal, kami di BBIA siap memasok mesin
pabrik VCO dengan Teknologi
Pengepresan Semi Basah kepada calon
investor yang berminat. Untuk mesin
pabrik VCO dengan kapasitas 750 butir
kelapa per hari atau setara dengan 50 kg
VCO per hari kami jual dengan harga
sekitar Rp. 225 juta tidak termasuk biaya
pengiriman, tanah dan bangunan,”
demikian Dadang.

Balai Besar Industri Agro
(center for Agro Based Industry)
Jl. Ir. H. Juanda II
Bogor 14122
Telp. (0251) 324 068, 323 339
Fax. (0251) 323 339
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Industri Manufaktur
Triwulan III 2005 Tumbuh 7,76%
Sampai dengan triwulan III 2005
industri manufaktur (nonmigas) Indonesia tumbuh sebesar 7,76% (year on year)
terutama didorong oleh pertumbuhan
yang tinggi pada beberapa cabang
industri yang mengalami pertumbuhan
cukup pesat di atas target pertumbuhan
yang telah ditetapkan pemerintah.

Peranan Industri Berbasis Agro
terhadap sektor industri manufaktur
masih menduduki peringkat pertama
dengan kontribusi sebesar 27,4%, disusul
Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatan
termasuk Produk Elektronika dan
Telematika sebesar 24,9% dan Industri
Kimia sebesar 16,8%.

Menteri Perindsutrian (Menperin)
Andung A. Nitimihardja mengatakan
pertumbuhan industri manufaktur
nasional selama triwulan III 2005 yang
mencapai 6,76% itu hampir sama dengan
target yang ditetapkan dalam Buku
Kebijakan Pembangunan Industri
Nasional dan Rencana Pembangungan
Jangka Menengah (RPJM) sebesar 6,8%.

Menurut Andung, selain mengalami
pertumbuhan yang cukup tinggi, industri
manufaktur nasional selama triwulan III
2005 juga memperlihatkan kinerja
ekspor-impor, penyerapan tenaga kerja
dan pertumbuhan investasi yang
menggembirakan.

Beberapa cabang industri yang
mengalami pertumbuhan cukup tinggi
antara lain Industri Alat Angkut, Mesin
dan Peralatan termasuk Produk
Elektronika dan Telematika yang tumbuh
sebesar 12,8% dan cabang industri Kimia
termasuk Pupuk dan Barang Karet
sebesar 10,7%. Sementara itu, Industri
Berbasis Agro seperti Makanan dan
Minuman tumbuh sekitar 3,7% atau
diatas proyeksinya yang hanya sebesar
3,4%.

Pertumbuhan ekspor produk industri
selama triwulan III 2005 rata-rata
mencapai 15,5%. Sektor industri yang
mengalami pertumbuhan ekspor cukup
tinggi antara lain Makanan dan Minuman
sebesar 43,5%, Produk Baja dan Otomotif
sebesar 32,1%, Kimia Dasar dan Kimia
lainnya sebesar 15,9% serta Elektronika
dan Telematika 10,5%.
Ekspor Elektronika dan Telematika
memberikan kontribusi terbesar dengan
nilai US$ 8,6 miliar, disusul Tekstil dan
Produk Tekstil (TPT) dengan nilai US$ 6,3
miliar. Ekspor Produk Baja
dan Otomotif, walaupun
mengalami pertumbuhan
tinggi, tapi nilai ekspornya
baru mencapai US$ 1,8
miliar atau masih di bawah
ekspor minyak nabati (CPO)
yang mencapai US$ 3,3
miliar.
Sebaliknya, impor Indonesia selama periode yang
sama juga meningkat cukup
signifikan sebesar 30,6%,
terdiri dari impor bahan
baku/penolong sebesar US$
34,3 miliar (naik 30,9%) dan
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impor barang modal US$ 6,1 miliar (naik
35,3%). Peningkatan impor ini sejalan
dengan peningkatan kredit yang sekaligus
juga menunjukkan peningkatan kegiatan
industri yang cukup berarti.
Sampai dengan triwulan III 2005
realisasi investasi (izin usah tetap)
Penanaman Modal Asing (PMA) sektor
industri tercatat mencapai US$ 3,1 miliar
naik cukup signifikan dibandingkan
dengan realisasi investasi tahun 2004
yang hanya mencapai US$ 2,8 miliar.
Minat investasi lebih banyak terjadi pada
cabang industri kimia dan farmasi,
industri makanan dan industri logam,
mesin dan elektronika.
Hal serupa juga terjadi pada realisasi
investasi PMDN sektor industri yang
mencapai Rp 8,5 triliun dan diharapkan
sampai akhir tahun 2005 bisa melampaui
nilai investasi PMDN tahun 2004. Industri
makanan, industri karet dan plastic,
industri kertas dan percetakan, industri
logam, mesin dan elektronika merupakan
sektor industri yang paling diminati para
investor dalam negeri.
Sementara itu, menurut Bank Indonesia sampai dengan b ulan September
2005 total kredit yang telah disalurkan
untuk sektor industri mencapai Rp 168,1
triliun, naik 24,3% disbanding periode
yang sama tahun 2004 sebesar Rp 135,2
triliun. Khusus untuk usaha kecil, total
kredit yang dikeluarkan sampai dengan
bukan September 2005 mencapai Tp 4,7
triliun atau naik 95,8% dibandingkan
periode yang sama tahun 2004 sebesar
Rp 2,4 triliun.
Perkembangan kinerja sektor industri
yang cukup menggembirakan tersebut
membawa dampak terhadap penyerapan
tenaga kerja dimana pada triwulan III
2005 jumlah tenaga kerja yang terserap
sektor industri manufaktur diperkirakan
mencapai 11,65 juta orang atau
mengalami kenaikan 580.000 orang (naik
5,3%) jika dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja tahun 2004 yang
mencapai 11,07 juta orang.

K onsultasi

Mengatasi
Kendala
Pendaftaran
HaKI di Daerah
Indonesia sebagai anggota WTO
mempunyai peluang untuk memasarkan
hasil produksinya di seluruh dunia,
apabila memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan antara lain mempunyai
perlindungan HaKI.
Upaya perlindungan HaKI didorong
pemerintah melalui kemudahankemudahan pendaftaran pada Klinik
Konsultasi HaKI di Depperin maupun
melalui Klinik Konsultasi HaKI di daerah.
Upaya ini menjadi gerakan menyeluruh
bagi semua stakeholder, yang bertujuan
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia.
Pada kenyataannya, harapan tersebut
masih menghadapi kendala akibat belum
adanya kesamaan pola pikir seluruh
stakeholder terhadap pentingnya
perlindungan HaKI bagi dunia usaha di
daerah.
Keluhan-keluhan dunia usaha maupun
instansi terkait tentang lamanya waktu
pengurusan dan mahalnya biaya,
sebenarnya kurang tepat karena telah
dikalkulasi sebelumnya dan biaya-biaya
tersebut dikeluarkan sebagai investasi
bagi kelancaran pengelolaan usaha.
Selain itu biaya pendaftaran HaKI
termasuk “Penerimaan Negara Bukan
Pajak” sesuai PP No. 50 tahun 2001 yang
digunakan untuk pembangunan.

Kemajuan pembangunan adalah hasil
karya dari seluruh stakeholder dimana
pemerintah dan dunia usaha sangat
berperan, maka kerjasama memajukan
penerapan HaKI perlu ditingkatkan dalam
pembangunan otonomi daerah. Untuk itu
perlu dibenahi kinerja dari masingmasing pelaku pembangunan di daerah
dan pusat terutama perlindungan HaKI
bagi dunia usaha.

Pihak-pihakl yang ingin menjadi klien
KKH-IKM dapat menghubungi Kantor
Sekretariat KKH-IKM yang beralamat di :
Direktorat Jenderal Industri Kecil
Menengah
Gedung
Departemen
Perindustrian, Lantai 13, Jl. Gatot
Subroto Kav.52-53, Jakarta Selatan, Telp.
(021) 5255509 Ext.2168, Fax. (021)
5251449,
5253817
E-mail
:
kkh_ikm@yahoo.com.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu
didorong inovasi pengusaha melalui
pemberian insentif dibidang industri,
yang memerlukan perlindungan HaKI bagi
pengembangan produk berbasis IPTEK
hasil temuan mereka.

Selanjutnya dikemukakan cara
pendaftaran HaKI melalui KKH-IKM, mulai
dari penyiapan dokumen sampai kepada
perolehan sertifikat, sebagai berikut :

Selanjutnya dunia usaha yang mampu
mengadakan
penelitian
dan
pengembangan di perusahaannya dapat
mengajukan temuannya ke instansi
terkait untuk didokumentasikan dan
didaftarkan di Ditjen HKI-Dept.
Kehakiman dan HAM.
Solusi dari kendala lainnya yang
dihadapi daerah yaitu jarak dan waktu
pengiriman yang cukup lama, dapat
menghubungi langsung Klinik Konsultasi
HaKI-IKM (KKH-IKM) Depperin setiap hari
kerja untuk melengkapi administrasi dan
berkas pendaftaran.

Cara Pendaftaran Melalui KKH-IKM :

Bentuk layanan KKH-IKM :
- Bimbingan dan Konsultasi
- Promosi dan Informasi
- Bantuan pelayanan penyelesaian
kasus.

Prosedur memperoleh layanan
HaKI melalui KKH-IKM :
KKH-IKM dikelola oleh tenaga
profesional yang secara struktural
bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Industri Kecil Menengah,
Departemen Perindustrian dan secara
fungsional bertanggung jawab dalam
pelaksanaan layanan tentang HaKI
kepada IKM dan pihak lain yang
membutuhkannya.

Klinik Haki
Ditjen Industri Kecil dan Menengah
Departemen Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 525 5509 Ext. 2168
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Waralaba

H. Wahyu Saidi

DOSEN YANG

JURAGAN

BAKMI

Kar
ena sering gagal, W
ahyu Saidi mencoba
Karena
Wahyu
buka usaha kedai bakmi T
ebet dan Langgara.
Tebet
Kini cabangnya hampir seratus dan tersebar di
mana-mana.
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P

enampilan pria berusia 42 tahun
ini sangat sederhana. Tutur
katanyanya maupun pakaiannya.
Tapi siapa nyana kalau di kepalanya
tersimpan bejibun ide dan ilmu
akademis. Begitulah sosok laki-laki yang
mengaku tukang bakmi dengan sederet
titel Dr. Ir. H. Wahyu Saidi, M Sc.
Sarjana Teknik Sipil dan Industri
Institut Teknologi Bandung (ITB) ini
mengawali kariernya dengan tertatihtatih. Ia sempat menjadi pengangguran
saat perusahaan kontraktornya gulung
tikar ketika proyek pembuatan jalan
tol Pondok Indah-Jagorawi yang
dikerjakannya dihentikan dan semua
karyawannya terpaksa di PHK.
Tapi hidup tak boleh berhenti, dengan
bekal gelar doktor di bidang SDM dan
Manajemen Pendidikan yang diraihnya
dari IKIP Jakarta, Wahyu mencoba
mengadu nasib dengan berbisnis dibidang
agrobisnis, tambak udang dan sejenisnya.
Tapi lagi-lagi ia belum bernasib baik.
Usaha itupun bangkrut dan menghabiskan
banyak uang.
Keuletan dan kegigihan Wahyu untuk
terus berusaha mencari berbagai peluang
tak pernah padam. Ia terus bermimpi
untuk menjadi pengusaha sukses. ‘’Saya
masih terus bermimpi menjadi
pengusaha yang memiliki cabang di
seluruh Indonesia,’’ papar lelaki
kelahiran Palembang.
Tahun 2002 terbersit ide membuka
usaha bakmi dengan follower bakmi
Gajah Mada (GM) yang populer itu.
Menurutnya, bakmi GM punya rasa
istimewa, tapi perusahaan bakmi
tersebut tidak membuka cabang yang
banyak. Dipilihnya bakmi karena
menurut pengamatannya bakmi bisa
disantap kapan saja. Pagi, siang, bahkan
malam hari.
Maka timbullah ide membuat bakmi
ala GM tapi dengan cabang di seluruh Indonesia agar masyarakat bisa
menikmatinya dengan harga yang
terjangkau. Alkisah diresmikanlah Bakmi
Tebet dengan counter pertama di Jalan

Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.
Hasilnya luar biasa, pengunjung
kehabisan tempat dan harus antri. Dan
dalam waktu singkat Bakmi Tebet pun
“beranak” Bakmi Langgara. Kini mimpi
itu pun telah terwujud. Bakmi Tebet
telah memiliki 45 cabang dan 35 cabang
Bakmi Langgara yang tersebar di Jakarta,
Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang,
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan
beberapa daerah lain.

‘’Jika ingin maju, beranilah mencoba,
tapi diimbangi dengan kerja keras, tekun
dan yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh
yang Maha Kuasa,’’ tambahnya

‘’Modal materi dan koneksi bukan hal
utama karena semua itu akan habis jika
pengelola tidak mampu bersaing dan
bekerja keras,’’ tandas Wahyu.

Ada empat kriteria calon investor
yang bisa datang ke Wahyu. Pertama investor yang punya uang dan punya
tempat. Kedua uang ada tempat tidak
ada. Ketiga tempat ada uang tidak ada.

Kini Wahyu telah memetik buah dari
kerja kerasnya. Bukan hanya untuk
dirinya, tapi Ia juga telah menciptakan
lapangan kerja dengan mengembangkan
bisnis waralaba (franchise) Bakmi Tebet
dan Langgara.
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Waralaba

Dan yang terakhir uang dan tempat tidak
ada, “Yang terakhir ini memang agak
sulit, tapi walapun begitu saya bisa
membantu. Yang mau bekerja keras,
tekun dan jujur,”ujarnya sembari
menyebutkan rate frenchice untuk kedua
merek bakminya berkisar antara 50 juta
hingga 75 juta. Tarif ini diluar tempat.

Memilih lokasi Wahyu juga
mempunyai standar. Harus di keramaian,
misalnya dekat pasar, mal, sekolah favorite, atau tempat ibadah.

punya kiat. Ia menerapkan sistem
menejemen terpusat. Yakni satu orang
membawahi sepuluh karyawan dengan
tanggung jawab sepenuhnya.

Dari 80 cabang terserap 650 tenaga
kerja. Dengan jumlah sebanyak itu
bukanlah hal mudah. Walau begitu Wahyu

‘Sistemnya memang kekeluargaan,
tapi jika ada yang melakukan kesalahan,
saya tak segan memberikan sanksi. Jika
perlu pemecatan,’ ungkap dosen Pasca
Sarjana Universitas Tarumanegara dan
Universitas Jakarta ini.
Kepercayaan investor memang
berusaha dijaganya dengan baik. Apalagi
di tahun 2005 nanti ia menargetkan
mempunyai 200 cabang selain rencana
membuka cabang di Malaysia dan Arab
Saudi.

Graha Pemuda No.66
Rawamangun, Jakarta Timur
Tel. : (021) 470 4546 – 707 40221
Fax : (021) 470 4546
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A pa & S iapa

PT RNI, Pionir Pengusahaan
Minyak Jarak di Indonesia
M

akin membengkaknya beban biaya
energi khususnya biaya bahan
bakar minyak (BBM) akibat
melonjaknya harga minyak bumi dunia
yang sempat melonjak hingga mencapai
US$ 70 per barrel, telah memaksa
kalangan industri di dalam negeri untuk
melakukan pembenahan internal dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan daya
saing perusahaan.
Masing-masing perusahaan mencoba
mengatasinya dengan berbagai cara yang
berbeda, namun pada prinsipnya
semuanya berusaha menekan biaya
produksi dalam rangka meningkatkan
efisiensi. Ada yang menyikapinya dengan
menekan biaya produksi dengan
mengurangi biaya bahan bakar, ada juga
yang melakukan pengurangan volume
produksi, bahkan ada juga yang
melakukan rasionalisasi (mem-PHK
karyawan).
Namun sangat menarik apa yang
dilakukan manajemen PT Rajawali
Nusantara Indonesia (RNI). Dalam rangka
mengatasi ketergantungan terhadap
BBM, perusahaan BUMN ini menempuh
upaya yang sampai saat ini belum pernah

dilakukan perusahaan lain di Indonesia,
yaitu mengembangkan minyak jarak
(jatropha oil) yang dihasilkan dari
ekstraksi biji tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) sebagai alternatif
pengganti BBM.
Tentu saja manajemen PT RNI
memiliki segudang argumentasi atas
langkah strategis yang ditempuhnya.
Salah satu pertimbangan itu adalah
tingginya beban biaya BBM perusahaan
itu selama ini. Sebab gara-gara
membengkaknya biaya BBM, sedangkan
harga gula di pasar domestik cenderung
merosot akibat pencabutan tata niaga
impor gula oleh pemerintah (atas
tekanan IMF) pada tahun 2000, maka
pada tahun 2001 untuk pertama kalinya
PT RNI mengalami kerugian (defisit
neraca keuangan) sebesar Rp 18,5 miliar.
Melalui analisa SWOT diperoleh
kesimpulan bahwa kerugian sebesar itu
disebabkan oleh harga pokok produksi
gula yang merupakan corebusiness
perusahaan
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan dengan harga pasaran. Hal
itu terjadi karena 70% kegiatan usaha PT
RNI di bidang agro industri terutama gula.
Sementara, biaya BBM merupakan unsur
biaya terbesar dalam biaya produksi gula,
yaitu mencapai 23% dari total biaya
produksi. Tidak tanggung-tanggung,
konsumsi minyak solar PT RNI untuk
keperluan proses produksi di 10 pabrik
gulanya selama ini mencapai 16,5 juta
liter per tahun.
Berbagai langkah perbaikan pun
segera diambil manajemen PT RNI
termasuk di dalamnya adalah upaya
pengembangan minyak jarak. Sebab jika
tidak segera dilakukan perbaikan, maka
kondisinya akan semakin memburuk
mengingat kenaikan harga BBM

diperkirakan akan terus berlangsung
sejalan dengan makin dikuranginya
subsidi pemerintah.
Namun sebetulnya jauh-jauh hari
sebelum pemerintah memutuskan
pemangkasan subsidi BBM, manajemen
PT RNI yang dikomandoi oleh Rama
Prihandana selaku Direktur Utama, sudah
mencanangkan pengembangan usaha
minyak jarak sebagai BBM alternatif dan
menamakan proyek pengembangan
minyak jarak ini sebagai proyek Green
Fuel. Disebut Green Fuel karena minyak
jarak ini diperoleh dari tanaman dengan
biaya yang relatif murah, ramah
lingkungan dan dapat diperbarukan (renewable). Ini merupakan satu keputusan
yang berani, namun sekaligus sangat
strategis bagi kelangsungan perusahaan.
Keputusan ini pula yang menjadikan PT
RNI sebagai pionir dalam pengusahaan
tanaman jarak pagar sebagai sumber
biofuel.
Bahkan sebelum memutuskan untuk
mengembangkan minyak jarak, PT RNI
juga telah memanfaatkan baggase tebu/
ampas tebu giling, daduk/daun kering
tebu (keduanya merupakan produk
samping dari proses produksi gula),
grajen/ampas gergajian kayu dan
batubara sebagai BBM alternatif dalam
proses produksi gula. Penggunaan
keempat jenis BBM alternatif itu telah
berhasil mengurangai ketergantungan PT
RNI terhadap BBM sebesar 6,5 juta liter
per tahun sedangkan pemanfaatan
minyak jarak diharapkan sudah dapat
dilakukan mulai musim giling tebu tahun
2006 dan 2007. Selain untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, PT RNI juga telah
bertekad untuk memasarkan produk
minyak jaraknya guna memenuhi
kebutuhan perusahaan lain.
Karya Indonesia, Edisi 09
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Namun apa sebetulnya yang
melatarbelakangi manajemen PT RNI
untuk memilih minyak jarak sebagai
alternatif BBM dan bukan biofuel atau
biodiesel lainnya? Padahal selama ini
tanaman jarak pagar ini belum pernah
diusahakan secara komersial di tanah air,
sedangkan untuk jenis minyak nabati
lainnya Indonesia sudah terbukti menjadi
produsen utama minyak kelapa sawit dan
minyak kelapa sehingga dari sisi
ketersediaan bahan baku biodiesel sudah
lebih terjamin.
Rupanya PT RNI memiliki alasan lain
yang lebih membumi dari sekedar
menyediakan alternatif BBM. Sebab
minyak yang dihasilkan tanaman jarak
pagar memiliki sejumlah kelebihan yang
tidak dimiliki oleh minyak nabati jenis
lainnya, yaitu tanaman jarak dapat
tumbuh di lahan kritis dan tandus, hampir
semua bagian tanamannya dapat
dimanfaatkan, tidak disukai hama,
pertumbuhannya cepat dan dapat
berproduksi pada usia enam bulan. Dan
yang terpenting adalah Harga Pokok
Produksi (HPP) minyak jarak hanya
sekitar Rp 2.000-an per liter yang
merupakan HPP terendah jika
dibandingkan dengan jenis biodiesel
lainnya.
Biji jarak pagar dengan produktivitas
5-10 ton per hektar per tahun dapat
diekstrak untuk membuat minyak biji
jarak dengan tingkat rendemen 35%.
Minyak biji jarak merupakan bahan baku
untuk berbagai produk lanjutan antara
lain untuk produksi sabun, bahan bakar
pengganti solar, insektisida dan untuk
pengobatan
seperti
pencahar,
kontrasepsi dll.
Bungkil biji jarak pagar juga masih
dapat dimanfaatkan untuk pupuk,
produksi biogas dan untuk pakan ternak
(terutama dari varietas yang tidak
beracun), sedangkan daunnya dapat
digunakan untuk pengembangan ulat
sutera, kompos dan sumber zat anti
peradangan.
Untuk mendukung proyek tersebut PT
RNI menjalin kerjasama dengan Institut
26
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Teknologi Bandung (ITB) yang nota
kesepahamannya (MoU) ditandatangani
Dirut PT RNI Rama Prihandana dan Rektor
ITB Djoko Santoso tanggal 9 Agustus 2005
lalu di Bandung. Kerjasama tersebut pada
prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi dan nilai tambah sistem produksi
di PT RNI melalui minyak jarak sebagai
BBM alternatif.
Melalui kerjasama tersebut PT RNI
menargetkan seluruh kebutuhan residu
atau solar untuk proses produksi pabrik
gula sebanyak 10 juta liter per tahun
dapat disubstitusi oleh minyak jarak pada
tahun 2006 dan 2007. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut setidaknya
diperlukan 3.000 hektar kebun jarak yang
penanamannya sudah dimulai pada tahun
2005.

Tanaman Jarak Pagar
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas
L.) sebetulnya sudah lama dikenal
masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat
dari adanya nama-nama lokal atau nama
daerah yang diberikan masyarakat
setempat terhadap tanaman tersebut.
Misalnya, kalangan masyarakat Sunda
menamakan tanaman jarak pagar sebagai
Kaliki,
masyarakat
Madura
menamakannya Kaleke, sedangkan di
tanah Karo tanaman ini dikenal dengan
sebutan Lulang dan di Tapanuli dikenal
dengan ‘Dulang’.
Namun demikian belum banyak
masyarakat Indonesia yang mengenal
kegunaan tanaman perdu ini. Kebanyakan
masyarakat Indonesia selama ini baru
memanfaatkan tanaman jarak sekedar
sebagai tanaman pembatas atau
semacam pagar hidup karena tanaman
ini tidak disukai binatang, bahkan hama
sekalipun tidak menyukai tanaman ini.
Di Indonesia sendiri dikenal dua spesies
tanaman jarak, yaitu spesies Ricinus communis L. dan spesies Jatropha curcas L.,
yang disebut belakangan dikenal sebagai
tanaman jarak pagar. Tanaman yang

terakhir inilah yang akan dikembangkan
PT RNI.
Secara tradisional sejumlah kalangan
masyarakat di tanah air ada juga yang
sudah memanfaatkan bagian tanaman
jarak pagar ini, seperti getahnya untuk
obat kumur, daunnya untuk mengobati
luka luar dan untuk obat sakit kulit dll.
Tanaman ini dapat dikelompokkan
sebagai tanaman perdu dengan tinggi
maksimum 6 meter, daun lebar berbentuk
jantung dan dapat hidup sampai 50
tahun. Produktivitas biji sebagai bahan
utama ekstraksi minyak berkisar sekitar
1-2 kg per pohon per tahun. Namun kalau
dipelihara dengan baik (jarak tanam,
pencahayaan, pengomposan dan
pengairan) produktivitasnya bisa
mencapai 5-10 kg per pohon per tahun.
Kelebihan lainnya yang tidak kalah
pentingnya dari pengembangan dan
pengusahaan tanaman jarak pagar adalah
bangkitnya roda perekonomian di
pedesaan khususnya yang terkait dengan
agribisnis tanaman jarak, mulai dari
pembibitan, pemupukan, pemanenan,
pengangkutan, pemasaran dll. Dengan
demikian wilayah pedesaan yang selama
ini seringkali menjadi kantong-kantong
kemiskinan dapat dibangkitkan roda
perekonomiannya sehingga diharapkan
kesejahteraan masyarakatnya pun dapat
ditingkatkan.
Usaha pengembangan perkebunan
jarak dapat dilakukan baik melalui pola
plasma-inti seperti yang sudah

diterapkan pada tanaman perkebunan
lainnya selama ini atau pola
pengembangan perkebunan rakyat, baik
secara tumpang sari maupun secara
monokultur.
Lebih dari itu, proyek pengembangan
tanaman jarak pagar juga dapat
diintegrasikan dengan program
pemerintah dalam merehabilitasi dan
mereboisasi lahan kritis di tanah air
mengingat tanaman jarak pagar dapat
tumbuh subur di lahan kritis dan tandus
sekalipun. Apalagi, berdasarkan catatan
pemerintah, saat ini terdapat sekitar
21,9 juta hektar lahan yang dikategorikan
sebagai lahan kritis di seluruh Indonesia,
sedangkan jumlah penduduk miskin
mencapai 37,4 juta jiwa. Di sisi lain
konsumsi BBM nasional mencapai 60 juta
kiloliter per tahun yang terdiri dari solar
22 juta kiloliter, minyak tanah 12 juta
kiloliter, minyak bakar 6 juta kiloliter dan
premium 20 juta kiloliter.
Dalam rangka merealisasikan proyek
pengembangan minyak jarak sebagai BBM

alternatif ini, PT RNI kini sudah
melakukan penanaman jarak pagar di
kebun milik sendiri di PG Jatitujuh seluas
40 hektar yang rencananya akan
diperluas menjadi 1.800 hektar. Demikian
juga di kebun Grati Agung sedang
dikembangkan lahan inti seluas 400
hektar dan di PG Subang sedang dilakukan
penanaman jarak yang rencananya
mencapai 3.000 hektar.
Selain melakukan penanaman di lahan
sendiri, PT RNI juga menjalin kerjasama
dengan instansi lain seperti dengan
Panglima Komando Operasi (Pangkoops)
I Angkatan Udara untuk pemanfaatan
lahan kritis di wilayah Garut Selatan
(Jawa Barat) seluas 2.200 hektar, di
Cilacap (Jawa Tengah) seluas 3.014
hektar dan di Malimping (Banten) seluas
14.000 hektar yang akan ditanami
tanaman jarak pagar. Kerjasama dengan
pihak swasta dilakukan dengan PT
Cikencreng untuk mengembangkan
tanaman jarak pagar seluas 1.500 hektar
di Pangandaran, Ciamis (Jawa Barat),

dengan PT Enjind di Purwodadi (Jawa
Tengah) seluas 7.006 hektar.
Melihat apa yang telah dilakukan dan
rencana ke depannya yang cukup matang
dalam proyek pengembangan minyak
jarak sebagai BBM alternatif, PT RNI
tampaknya memang tidak main-main
dengan proyek yang satu ini. Manajemen
PT RNI tampaknya sangat serius untuk
menjalankan proyek yang merupakan
proyek biofuel terbesar di Indonesia saat
ini. Semoga langkah yang diambil PT RNI
ini menjadi teladan bagi perusahaan
lainnya untuk selalu berkarya demi
mengatasi kesulitan yang dihadapi
bangsa dan negara.

PT Rajawali Nusantara Indonesia
Jl. Denpasar Raya Kav. D III
Kuningan
Jakarta
Telp. (021) 352 3820
Website: www.mi.co.id
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kreatif, penyuka masakan Jepang ini
akhirnya memberanikan diri mendirikan
rumah produksi dengan nama PT.
Triwarsana bersama dua kongsi usahanya;
Jedi Suherman (ayah penyanyi cilik
Joshua) dan Liem Siau Bok. “Saya ingin
mandiri. Dalam arti saya ingin punya
usaha sendiri. Kan sebelumnya saya
cukup lama jadi karyawan,” katanya.
Di sinilah rupanya karier Helmy mulai
banyak diketahui orang. Dalam tempo
tiga tahun, usahanya berkembang cepat
dengan memproduksi puluhan tayangan
televisi, mulai dari kuis, acara anak-anak,
sinetron, sampai film layar lebar.

N

amanya Helmy Yahya, kelahiran
Inderalaya 6 Maret 1963. Sebuah
kota kecil 45 km
selatan
Palembang. Ia mengaku bekerja keras
untuk mendapatkan apa yang
diperolehnya sekarang; popularitas dan
kemapanan ekonomi. Bagaimana
persisnya?
Helmy melewati masa kecilnya di
Palembang. Seperti halnya sang kakak,
Tantowi Yahya. Lulus SMA, ia kuliah di
Institut Pertanmian Bogor (IPB). Namun
hanya 3 bulan saja. Ia kemudian pindah
ke Sekolah Tinggi Akutansi Nasional
(STAN). Katanya, ia ingin mencari sekolah
gratis. Maklumlah ayahnya, Almarhum
Yahya, seorang penjual jam di kaki lima.
Ia tak begitu mampu membiayai anakanaknya sekolah.
Lulus dari STAN (1990), pria
berkacamata ini melanjutkan program
pasca sarjana di Universitas Miami,
Amerika. Lagi-lagi ia mendapat sekolah
gratis (beasiswa). Nah, selama di negeri
Paman Sam itulah, ia akrab dengan olah
raga basket. Tak heran ia amat fasih
ketika harus menjadi presenter NBA. Dan
itulah pemunculan awal-awal Helmy di
televisi.
Setelah sepuluh tahun mengabdi pada
“Ratu Kuis” Ani Sumadi sebagai tenaga

Semua itu, katanya, tak lepas dari
keberhasilan Kuis Siapa Berani yang
muncul dari hari Senin hingga Jumat di
stasiun televisi Indosiar. Kuis dengan
peserta seratus orang itu, bukan saja
melambungkan namanya sebagai seorang
presenter, tetapi juga memberinya
kepercayaan diri untuk membuka usaha
rumah produksi.
Walhasil, kini hampir tak ada stasiun
televisi yang tak menerima program
produksi Triwarsana. Di luar itu,
wajahnya juga makin kerap muncul di
berbagai acara televisi. “Bukanya
sombong, sekarang kami keteteran
memenuhi permintaan stasiun televisi.
Apalagi kesiapan Sumber Daya Manusia
(SDM) kami masih kurang,” tutur Helmy.
Kini ayah dari Rendy (17), Rigo (11),
dan Rachel (7), telah mendapatkan
“upah” dari kerja kerasnya. Dan tentunya
ia sudah tak terpikir lagi yang serba
gratis.
Selain kerja keras, kata Helmy,
kesuksesannya mengalir begitu saja. Ia
tak pernah berambisi dan memaksakan
diri untuk mencapai sesuatu. Ia hanya
percaya kalau berbuat bagus, orang akan
percaya. Apalagi di bidang bisnis seperti
yang dijalaninya.
Hanya saja sejak kecil Helmy terbiasa
bersaing. Ia selau tak mau kalah dengan
teman-temannya. Terutama dalam
pelajaran. Namun sebagai manusia, rasa

malas tak jarang pula menghinggapinya.
“Ada juga naik turunyanya,” katanya
tertawa.
Diakuinya, sang kakak Tantowi Yahya
banyak memberi pelajaran. Terutama
soal networking dan cara ngemsi.
“Dia unsur selebritinya lebih
menonjol. Kalau saya jadi selebriti
karena kecelakaan. Kebetulan saja jadi
selebriti. Pada dasarnya saya itu
pekerja,” aku Helmy yang kini mulai
sering jadi pembicara di berbagai seminar tentang enterpreneur.
Helmy
ingin
perusahaanya
sepenuhnya bergerak di industri hiburan.
Istilahnya one stop entertainment factory. Dengan demikian bisa melayani tiap
kebutuhan orang akan hiburan.
Karena ia yakin bidang ini masih promising, menjanjikan. Cuma saja hanya
harus terus berinovasi. “Cuma ada dua

Ia dijuluki
“King of Reality
Show “.
Maklumlah, selain
menjadi presenter
kuis, ia juga pemiliki
rumah produksi yang
membuat puluhan
reality show di
berbagai stasiun
televisi.
kata, inovasi atau mati Kalau kita kreatif,
Insyaallah kita akan bertahan,” katanya
memberi kiat.
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Tentang kegiatannya sebagai pribadi,
Helmy mengaku hal itu justru sangat
menguntungkan perusahaannya. Dengan
ketenarannya paling tidak, bikin
apointment
gampang.
“Saling
menguntungkanlah. Saya butuh
perusahaan dan perusahaan butuh saya.”
Kapan berencana pensiun? Suami Aci,
wanita asal Gayo, mengaku ingin
istrirahat di usia 50 tahun. Ia tinggal
menikmati hasil jerih payah bekerja
selama ini. Namun semua itu katanya
masih sebuah rencana, masih sebuah
cita-cita. Boleh jadi saat usia itu datang
Helmy justru makin getol bekerja karena
tawaran dari stasiun televisi makin
banyak.
Bisa jadi itu pula yang membuat tokoh
misteri dalam tayangan Uang Kaget
menjalani operasi bedah Lasik (Lasser
Assisted Insitu Keratomileusis), Juni lalu.
Yaitu suatu prosedur atau tindakan yang
memperbaiki kelainan refraksi pada
mata. Hasilnya pria berusia 40 tahun itu
kini tak lagi wajib menggunakan kaca
mata minusnya. “Saya menggunakan
kaca mata sejak usia 15 tahun. Kurang
lebih 25 tahun saya harus bergantung
dengan kaca mata. Jika tidak, saya tidak
bakal bisa membaca. Sekarang yang kecil
seperti kartu nama pun bisa saya baca
tanpa harus menggunakan kaca mata,
“katanya senang.
“Saya benar-benar terlepas dari beban
yang begitu panjang dan melelahkan,”
lanjutnya.
Helmy memuji keahlian Dr.Setio Budi
Riyanto yang menangani operasinya
dengan cepat. Untuk satu bola mata,
katanya, hanya memerlukan waktu 15
menit saja. “Cuma setengah jam dan
saya langsung disuruh membuka mata,”
kata pria yang sebelumnya mengalami
gangguan mata hingga minus 5.
Saat disinggung kenapa tidak operasi
di luar negeri? Helmy tersenyum.
Menurutnya, sekarang keahlian bangsa
sendiri tidak kalah dengan bangsa lain.
Hanya saja katanya, sisi manajemen
masih banyak yang lemah. “Karena
30
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lemah, sering terjadi kesalahan dan
keliruan. Celakanya, sekali salah,
masyarakat menilai selamanya salah,”
ungkapnya.
Penilaian seperti ini, lagi Helmy,
harus mulai dihilangkan. “Bagaimana
bangsa
ini
mau
maju
kalau
masyarakatnya selalu mengganggap
bangsanya sendiri tidak mampu?
Seharusnya para ahli berbuat, dan kita
masyarakat mensupport,” urainya.
Helmy mengakui dirinya kini memang
tidak selalu tampil tanpa kaca mata.
Sesekali dirinya masih terlihat
menggunakan alat bantu baca itu.
Terutama saat memandu kuis di televisi.
“Cuma sekarang minusnya tidak sebanyak
dulu. Kini cuma minus 1. Sebetulnya
tanpa kaca mata
pun bisa, tapi
agak
silau,”
tutupnya.

Opini
tahu. Kan lucu?
Contohlah China dan Taiwan. Mainan
anak-anak yang membanjiri negara kita
buatan dua negara itu. Kenapa sih kita
enggak bisa? Apalagi katanya mutu
buatan dua negara itu sangat jauh di
bawah standar. Artinya kalau kita mau,
bisa bersaing dan merebut kembali pasar
itu. Cuma masalahnya begitu orang kita
bikin harganya mahal. Alhasil kalah lagi…
Saya sendiri sangat fanatik dengan
buatan anak bangsa. Baju, barang rumah
tangga, semuanya buatan Indonesia.
Kalau Indonesia bisa bikin handpone atau
mobil saya mau pakai. Tapi kenyataannya
kan tidak ada sehingga kita tetap
bergantung pada negara luar.
Saya tahu mewujudkan menjadi tuan
rumah dinegara sendiri tidaklah mudah.
Apalagi birokrasi di negara kita ini sangat
berbelit-belit. Ada saudara saya buka
kedai, buka rumah makan, wah
oknumnya banyak banget. Pungutan
inilah, itulah. Kalau tidak dikasih mereka
mengancam yang tidak-tidak. Seharusnya
usaha semacam itu di dukung, bukannya
dipersulit! Dengan demikian paling tidak
beberapa tenaga kerja bisa terserap.
Mengurangi pengangguran. Kan kita
semua tahu makin banyak pengangguran
makin tinggi angka kejahatan.

Bagi penyanyi
penyanyi
Bagi
Melayu Iyet
Iyet Bustami,
Bustami,
Melayu
‘produk dalam
dalam negeri
negeri
‘produk
sudah bagus-bagus,
bagus-bagus,
sudah
sayangnya masih
masih
sayangnya
belum lengkap’.
lengkap’.
belum

IyetBustami
PERAN PEMERINTAH
SANGAT MUTLAK

P

roduksi dalam negeri, di mata saya
sudah sangat bagus dan variatif,
tak kalah dengan produk luar.
Buktinya banyak sekali orang asing
datang ke Indonesia, berburu barangbarang buatan Indonesia untuk dibawa
pulang dan dijual di negaranya. Memang
produk yang mereka cari masih terbatas,
terutama handmade dan meubel jati
atau bambu.

Tapi kalau kita jadikan patokan,
artinya barang buatan Indonesia mampu
bersaing. Toh di negara mereka juga ada
handmade dan meubel, tapi kenapa
mereka berburunya ke mari? Ya kan?
Harusnya memang kesuksesan di bidang
ini diikuti oleh bidang lain. Mungkin yang
sifatnya masih industri kecil lah. Jangan
niatnya mau jual pesawat wong
negaranya saja masih banyak yang belum

Kita harus banyak belajar dari Malaysia. Pemerintah mereka sangat
mendukung segala jenis usaha, apalagi
usaha kecil. Walaupun tidak punya uang,
bank siap membantu dengan persyaratan
begitu mudah.
Memang peran pemerintah dalam hal
ini sangat mutlak. Masyarakat bergerak
sendiri tanpa dukungan dari pemerintah
kurang bisa berjalan. Kalau sekarang
pemerintah merasa sudah melakukannya
harus digencarkan lagi sehingga industri,
terutama industri kecil bisa maju, bisa
meraih pasar lebih luas lagi. Masak paku
saja saya dengar didatangkan dari Cina?
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