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KATA PENGANTAR

M

asa Depan Ekonomi Dunia akan bertumpu pada Bio Economy terkait dengan
Green Industry. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber energi tak terbaharui
sehingga di masa mendatang, negara yang dapat mengembangkan potensi

bio-materialnya akan menjadi negara yang dapat menguasai perekonomian dunia.
Pengembangan Bio-Material menjadi kunci untuk mencapai Bio Economy masa depan
dengan bertumpu pada Food, Feed, Fertilizer Dan Fuel Industry (atau lebih dikenal
dengan 4F). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri-industri
berbasis biomaterial di Indonesia akan mendorong dan meningkatkan perekonomian di
Indonesia.
Indonesia dengan Mega Biodiversifikasi-nya merupakan kawasan potensial untuk
mengembangkan berbagai macam Agro Industry. Terkait dengan hal tersebut, perlu
dikembangkan suatu klaster industri khusus berbasis tanaman agro (biomaterial) yang
dapat menunjang pemenuhan 4F dalam bio-economy. Untuk itu, akan ditelaah mengenai
potensi alam Indonesia serta berbagai potensi Agro Industry yang ada di dalamnya untuk
kemudian menciptakan klaster industri berbasis biomaterial yang dapat mememuhi
kebutuhan penduduk akan 4F. Dalam kajian ini, tim penyusun mencoba menelaah 5
(lima) jenis biomaterial yaitu: jagung, tebu, singkong, jarak dan kelapa sawit dimana
kelima biomaterial ini dinilai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di
Indonesia dan telah memiliki pohon Industri yang jelas. Hanya saja, dalam penciptaan
sebuah klaster Industri dibutuhkan economical view untuk menjadikan produk tersebut
bernilai tinggi dengan rantai produksi yang pendek/ongkos produksi yang relatif murah.
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1
1. PENDAHULUAN

1.1

Filosopi Pengembangan Bio Industry

S

eiring dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk dunia yang semakin besar,
maka tentu saja kebutuhan akan pangan akan semakin meningkat.
Pertumbuhan

kebutuhan

pangan ini juga semakin besar
seiring dengan meningkatkany
perekonomian

suatu

bangsa.

Diprediksikan pada tahun 2050
mendatang, populasi dunia akan
mencapai jumlah 9 sampai 10
miliyar jiwa. Jumlah populasi yang
demikian besar tentunya harus
diimbangi dengan suplai pangan
yang besar pula. Suplai pangan
tersebut

tidak

hanya

yang

diproduksi dari pertanian atau
industri hasil pertanian saja, tetapi juga dari industri pangan yang berasal dari ternak
dan produk turunan dan sampingannya. Berdasarkan prediksi tersebut, banyak pihak
termasuk

akademisi

berpendapat

bahwa

hasil

pertanian

harus

dapat

dilipatgandakan, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia (food) maupun
untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak (feed).
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A key focus of national and
international research concerning the
availability of feedstocks for a biobased economy is the optimisation of
the yields and materials for different
uses. This includes the technological
optimisation of agricultural processes
as well as the direct optimisation of
crops (and wood for short rotation
plantations) via conventional breeding,
refinements of conventional breeding
or biotechnological methods.
(Knowledge Based Bio-Economy, 2010)

Selain dari potensi terjadinya krisis
pangan tersebut, terdapat potensi
krisis lainnya yang tidak kalah penting
yaitu

krisis

energi.

Penggunaan

bahan bakar fosil saat ini 95%
diantaranya

digunakan

sebagai

bahan bakar energi dan selebihnya
digunakan

sebagai

bahan

baku

industri seperti plastik. Energi yang
berasal dari fosil tersebut merupakan
energi yang tidak dapat diperbaharui
(non-renewable) yang akan habis
suatu saat nanti. Keterbatasan bahan
bakar yang berasal dari fosil tersebut
tentu akan menyebabkan harganya
akan semakin naik sepanjang waktu.
Disamping itu, penggunaan bahan
bakar

fosil

menyebabkan

ini
konflik

berpotensi
sosial

dan

politik serta dinilai sebagai salah satu
penyebab

terjadinya

pemanasan

global (global warming).
Potensi krisis pangan dan energi mendorong banyak pihak untuk mencari alternatifalternatif untuk mengatasi dampak krisis tersebut. Dalam kaitan itu, perlu
dikembangkan suatu kegiatan kajian untuk mengevaluasi berbagai hal dalam rangka
mencari penyelesaian atas permasalahan-permasalahan tersebut, salah satunya
dengan mengembangkan kajian tentang biobased-economy.
Biobased-economy merupakan kegiatan perekonomian yang bertumpu pada sumber
daya hijau terbaharukan untuk memproduksi material, bahan kimia (oleochemical),
produk, dan bahan bakar serta memberikan energi sebagai suatu kontribusi dalam
pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Biobased Economy juga

difokuskan pada Sumber Daya Alam Terbaharui (renewable natural resources) untuk
menciptakan suatu kekayaan dan keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan
pangan, energi, kesehatan, kimia dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan
yang ada saat ini.
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Dalam kegiatan biobased-economy tersebut,
Kementerian Perindustrian memegang peranan
penting

dalam

mengembangkan

industrial

biotechnology. Apa yang dimaksud industrial
biotechnology tersebut? Industrial biotechnology
merupakan kegiatan aplikasi dari sains dari
proses manufaktur di industri berdasarkan
sintesa bio-kimia dan bio-fisika. Pada proses ini
dapat

dilakukan

rekayasa

genetika

atau

peningkatan jumlah bakteri ataupun jamur.
Industrial biotechnology merupakan alternatif
menjaga iklim usaha ekonomi yang terus tumbuh
dan berkembang, serta menjamin terciptanya
peningkatan profit dengan mengurangi ongkos
produksi, memperkecil pencemaran lingkungan,
dan

sekaligus

berperan

dalam

konservasi

sumber daya alam.
Konsep Biobased economy merupakan suatu

Biotechnology today is an
expanding growth industry,
with about 1450 companies
currently in the US (winter,
2006). It has historical roots in
such common activities as
selectively planting seeds to
yield desirable crops and using
living organisms to help make
beer and bread. The current
boom can be traced to 1953
when Watson and Crick
discovered the double-helix
structure of DNA, enabling
scientists to understand cell
regeneration
and
perpetuation.
Ongoing
discoveries
in
molecular
biology have continued to
increase our ability to control
cell functioning.
(Biotechnology MIT)

kegiatan ekonomi yang bersifat berkelanjutan
dan membutuhkan ketahanan agro yang sangat kuat. Selain itu, konsep ini pula
dapat mengatasi berbagai isu sosio-geo-politik maupun krisis kelangkaan energi.
Menurut pandangan Robert Manurung, bio based economy juga akan menstimulasi
kondisi triple bottom line yaitu: people, planets, dan profits. Dimana manusia (people)
akan terjamin kesejahteraannya melalui kecukupan pangan dan energi, bumi
(planets)

dan

ekosistemnya

akan

terjaga

keberlanjutannya,

serta

dapat

menghasilkan manfaat atau keuntungan (profits) melalui kegiatan ekonominya.
Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat antara
penelitian dasar di bidang bio-engineering & technology, sektor agro, industri kimia,
industri pendukung, dan pihak Pemerintah.
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Sumber: Presentasi Bioeconomy, Robert Manurung, 2011

Gambar 1-1 Konsep Bio-based Economy

Terdapat 4 aspek (yang dikenal sebagai 4F) yang harus dijaga secara kontinyu dalam
pengembangan biobased economy, yaitu:
1.

Food
Ketahanan pangan merupakan faktor penting dalam menjaga kegiatan ekonomi.
Makanan merupakan sumber energi manusia yang tentu saja dibutuhkan oleh

2.

seluruh dunia.
Feed
Dalam menjaga suplai energi lemak dan protein dalam bentuk daging,

3.

dibutuhkan pakan ternak berkualitas.
Fertilizer
Fertilizer atau pupuk menjadi faktor yang menentukan kelestarian tumbuhan

4.

dalam rangka menjaga kegiatan bio-economy yang berkelanjutan.
Fuel
Negara yang maju adalah negara yang menguasai energi. Hal ini menjadi faktor
penting dalam pengembangan bio-economy dengan suplai energi mandiri.
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Food

Fuel

Feed

Fertilizer

Gambar 1-2 Siklus 4F

1.2

Renewable Resources vs Nonrenewable resources

Seperti

yang

telah

sebelumnya,

dijelaskan

pertumbuhan

penduduk yang terus meningkat
tentu

saja

konsumsi
(resources)

akan
Sumber

menyebabkan
Daya

juga

Alam

meningkat.

Konsumsi Sumber Daya alam ini tidak
akan

berpengaruh

besar

bila

menggunakan Sumber Daya Alam
terbaharui

(Renewable

Resources)

namun bila menggunakan Sumber Daya Alam yang tidak terbaharui (Non Renewable
Resources) secara terus menerus dan dalam jumlah besar, tentu saja Sumber Daya
Alam tersebut akan cepat habis serta dapat merusak ekosistem dan habitat yang
tergantung kepadanya. Maka seiring dengan perkembangan teknologi yang ada,
konsumsi Sumber Daya Alam akan diarahkan pada penggunaan renewable resources.
Sumber Daya Alam merupakan Segala bentuk kekayaan alam baik terlihat maupun
tidak terlihat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam
bentuk energi maupun produk (material) (www.wikipedia.org). Sumber Daya Alam
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sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Daya Alam Terbaharui (renewable
resources) yaitu Sumber Daya Alam yang tercipta melalui proses yang alami dan
dapat diciptakan kembali dalam waktu yang relatif cepat misalnya saja: matahari,
tanaman, air udara dan sebagainya. Beberapa contoh energi yang termasuk dalam
renewable resources antara lain:
a.

Solar Energy
Solar Energy adalah sumber energi yang berasal dari panas dan sinar matahari.
Dengan menggunakan Photovoltaic Cell dikenal sebagai sel surya, energi
matahari tersebut dapat langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sumber
energi matahari ini adalah energi alternatif yang sangat potensial untuk
dikembangkan mempertimbangkan bahwa matahari dapat memberikan 10000
kali energi yang dibutuhkan manusia setiap tahunnya. Selain dikonversi menjadi
energi listrik, energi yang berasal dari matahari dalam bentuk panas juga dapat
langsung dipergunakan untuk penghangat air untuk keperluan rumah tangga.
Penyerapan dan konversi energi dari sinar matahari juga dilakukan oleh
tumbuhan dalam proses fotosintesis dalam menciptakan material hidro-karbon
untuk pertumbuhan tanaman.

b.

Geothermal
Geothermal adalah energi yang berasal dari panas di perut bumi sehingga sering
disebut sebagai panas bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan dengan
perantara air yang dimasukan ke sumber panas sehingga berubah menjadi uap
air (vapor) dengan temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga dapat
menggerakan turbin untuk selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi listrik.

c.

Windpower
Windpower adalah energi yang berasal dari pergerakan arus udara (tenaga
angin) karena adanya perbedaan temperatur udara di suatu lokasi dengan
lokasi yang lain. Energi dari tenaga angin dikonversi oleh windmills. Alat ini
menggunakan daya dorong angin untuk menggerakan sudu-sudu kincir dan
kemudian dikonversi menjadi energi listrik dengan bantuan dinamo.
Penggunaan energi angin tersebut sangat cocok pada daerah pantai tertentu
yang lebih banyak angin karena perbedaan temperatur antara darat dan laut
pada siang dan malam hari.

d.

Hydropower
Hydropower adalah energi yang terjadi karena adanya pergerakan air di sungai
karena adanya perbedaan ketinggian maupun di laut karena adanya pasang
surut (pengaruh gaya tarik bulan) dan gelombang laut. Indonesia sebagai
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negara kepulauan dimana 2/3 wilayah adalah lautan serta adanya perbedaan
ketinggian di daratannya berpotensi besar untuk pengembangan teknologi
hydropower.
e.

Bio-etanol & bio-diesel
Bio-etanol adalah senyawa kimia yang merupakan hasil proses dari tanaman
yang mengandung pati seperti jagung, dan singkong, atau gula seperti tebu,
yang selanjutnya menghasilkan etanol yang dapat dipergunakan sebagai
sumber energi baru sebagai bahan bakar mesin. Pemecahan rantai karbon
melalui proses fermentasi maupun fragmentasi dapat mengurai rantai karbon
minyak tanaman tersebut dan meningkatkan nilai metana atau etana. Bio-diesel
(juga dikenal sebagai bio-solar) adalah senyawa oleo-kimia yang berasal dari
tanaman seperti kelapa sawit dan jarak pagar (jatropha). Minyak dari kelapa
sawit atau jarak pagar dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah proses
kompresi tinggi untuk mesin diesel.

Berbeda dengan renewable resources,
non-renewable

resources

merupakan

sumber daya alam yang relative sulit
untuk

diciptakan

keberadaannya
Umumnya

kembali
sangat

serta

terbatas.

non renewable resources

berupa hasil pertambangan (mining)
dimana nilai konsumsinya sangat mahal.
Beberapa contoh non renewable energy
antara lain:
a.

Fossil Fuel
Batu bara, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber contoh fossil fuel
dimana proses penciptaannya berlangsung selama ribuan tahun dan
keberadaannya tidak dapat digantikan secara langsung pada saat dikonsumsi.

b.

Nuclear Energy
Nuclear energy adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi atau fusi pada inti
atom (nucleus) dimana dari reaksi tersebut dihasilkan radiasi dan energi panas
yang sangat tinggi. Energi panas ini akan mengkonversi air menjadi uap air
bertempartur dan bertekanan tinggi sehingga mampu menggerakan turbin
untuk selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik. Penggunaan pembangkit
listrik tenaga nuklir fisi membutuhkan bahan bakar radioaktif seperti plutonium
atau uranium. Berbeda dengan penggunaan fossil fuel, bahan bakar radioaktif
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ini hanya menggunakan konsentrasi yang sedikit sekali untuk menghasilkan
energi yang besar. Namun demikian, radiasi yang dihasilkan memiliki dampak
pada kesehatan manusia yang terpapar pada tingkat tertentu.

1.3

Posisi Geografis Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia
Tenggara yang memiliki 17.508 pulau besar dan
kecil,

sekitar

6.000

di

antaranya

tidak

berpenghuni. Posisi Indonesia terletak disekitar
garis khatulistiwa pada koordinat 6°LU - 11°08'
LS dan menyebar dari 95°'BT - 141°45' BT , posisi ini
menjadikan Indonesia sebagai negara bercuaca
tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi di
sebagain besar wilayahnya.
Indonesia

terletak

di antara

dua

benua

yaitu

benua

Asia

dan

benua

Australia/Oseania. Pada tahun 2010, populasi Indonesia mencapai 237 juta jiwa,
dimana Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia
setelah

China,

India

dan

Amerika

Serikat.

Indonesia

berbatasan

dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan
dengan Timor

Leste di Pulau

Timor.

Negara

tetangga

lainnya

adalah

Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan
Nikobar di India.
Indonesia dianugrahi dengan keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga
oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia dikenal dengan istilah "Mega
biodiversity" atau "keanekaragaman mahluk hidup yang tinggi". Hal ini bedasarkan
penelitian bahwa 10 % tumbuhan, 12 % mamalia, 16 % reptil, 17 % burung, dan 25 % ikan
yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas
Bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia ini menduduki peringkat ketiga setelah
Brasil dan Republik Demokratik Kongo.
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Sumber: www.wikipedia.org

Gambar 1-3 Contoh BioDIversivikasi di Indonesia

Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia, di samping untuk pelestarian fungsi
dan tata air, tata udara, tata guna tanah, juga sangat strategis bagi pengembangan
pertanian, yakni untuk pangan, sandang, papan, obat-obatan dan energi bio-massa
secara berkelanjutan, selain sebagai potensi ekowisata.
Laut Nusantara yang mempunyai luas sekira 3,1 juta km2, terdiri atas laut teritorial
0,3 juta km2 dan laut pedalaman 2,8 juta km2, di samping perairan ZEEI (Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia) seluas 2,7 juta km2. Selain itu, jumlah pulaunya yang
lebih 17.000 mempunyai total panjang garis pantai lebih 80.000 km. Laut Nusantara
juga dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi (marine megadiversity).
Rumput laut (makro alga), terdapat lebih 700 jenis, karang batu lebih 450 jenis,
moluska lebih 2.500 jenis, ekonodermata sekira 1.400 jenis, krustasea lebih 1.500
jenis dan ikan lebih 2.000 jenis.
Kekayaan keanekaragaman di perairan itu memberikan potensi yang tinggi pula
untuk dapat dimanfaatkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan
menambahkan, manfaat itu diantaranya sebagai sumber plasma nutfah, sumber
pangan, bahan baku industri farmasi dan kosmetik, penyedia jasa-jasa lingkungan
laut, serta pendukung untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata.

1.4

Potensi pengembangan Biomaterial di Indonesia

Kesadaran akan fungsi dan nilai strategis keanekaragaman hayati baik di daratan
maupun di lautan berupa genetik, spesies, dan ekosistemnya di Indonesia sebagai
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negara biodiversity, nyaris hampir tidak terdengar dalam upaya pembangunan
pertanian nasional. Padahal, keberlanjutan SDA yang dapat terbarukan akan tercapai
melalui perlindungan, penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan secara
berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan pertanian dalam kaitan siklus
makanan akan menjadi kunci bagi keberhasilan untuk mensejahterakan rakyat.
Kebijakan dan koordinasi antar instansi Pemerintah yang tidak konsisten atau
harmonis menjadi penyebab kurang berkembangnya penelitian dan pemanfaatan
biodiversisfikasi secara berkesinambungan di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada
kebijakan nasional yang tidak bertumpu kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan
hidup yang bersumber dari keanekaragaman hayati setempat, dan pelaksanaan
pembangunan masih dilaksanakan secara sektoral, parsial dan sentralistis untuk
memecahkan masalah krisis pangan maupun energi secara sesaat. Akibatnya,
Indonesia pun menghadapi fenomena yang ada seperti saat ini yaitu krisis
pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan obat-obatan dan energi, dan kesulitan
mendapatkan bahan bakar minyak, selain bencana ekologi dan dampak perubahan
iklim lainnya.
Sedangkan dari sisi sumberdaya hayati kelautan, sejumlah faktor utama yang
mengancam kelestariannya, seperti pemanfaatan berlebih (over exploitation) akan
sumber daya hayati, penggunaan teknik dan alat tangkap perikanan yang merusak
lingkungan (penggunaan bom, racun, pukat dasar). Faktor lainnya, pencurian dan
penangkapan ikan secara liar, baik oleh nelayan dalam negeri maupun asing,
perubahan dan degradasi fisik habitat, misalnya pembangunan fisik di kawasan
pantai, pencemaran, introduksi jenis asing, serta perubahan global dan variabilitas
iklim seperti El Nino, yang mengakibatkan pemutihan pada karang dan penaikan
permukaan laut, serta bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi dan
tsunami.
Saat ini pemerintah sedang mencoba meneliti dan memanfaatkan potensi
keanekaragaman hayati yang beragam tersebut sehingga dapat menjadi faktor
pendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.5

Teori pengembangan Klaster Industri

Klaster dapat didefinisikan secara umum sebagai pengelompokkan perusahaan
dalam suatu wilayah geografis yang ditujukan untuk menciptakan keunggulan.
Porter adalah penggagas yang secara signifikan mengusung konsep klaster untuk
peningkatan dayasaing industri suatu negara seperti dalam bukunya yang berjudul
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The Competitive Advantage of Nation (Porter, 1990). Definisi yang digunakan oleh
Porter dikenal sebagai klaster industri, sementara pendekatan ruang yang
mengkaitkan sejumlah perusahaan lebih dikenal sebagai klaster regional atau lokal.
Beberapa definisi klaster yang umum digunakan diantaranya adalah (Anderson dkk,
2004):




“geographical concentrations of industries that gain performance advantages
through co-location” (Doeringer & Terkla)
“shared input needs and inter-relationships with suppliers and buyers” (Gibbs
and Bernat).
“the connections of companies that also provide complementary services,
including consultants, education and training providers, financial institutions,
professional associations and government agencies” (Rosenfeld).

Terkait dengan pengertian klaster industri, pengelompokkan industri pada awalnya
dikenal sebagai sektor atau klasifikasi industri, yaitu sekumpulan perusahaan yang
dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang sejenis. Sifat sejenisnya ini dapat
diamati dari adanya kemiripan dalam berbagi (sharing commonality) yang terkait
dengan produk, input dan ketrampilan tenaga kerja. Pendekatan pengelompokan
dalam sektor telah diakui menjadi strategi yang efektif dalam pembangunan tenaga
kerja, khususnya dalam menciptakan kesempatan
kerja. Klaster industri memiliki cakupan lebih luas
karena dapat melingkupi beberapa sektor industri.

Clusters are a geographically
proximate

group

of

Klaster industri difokuskan pada daya saing di dalam

interconnected companies and

sektor. Klaster industri dibentuk oleh sejumlah

associated

institutions

aktor, sumberdaya, dan aktivitas yag secara

particular

field

bersama-sama membangun, memproduksi dan

commonalities

memasarkan berbagai produk dan jasa. Dalam taraf

complementarities.

tertentu

yang

encompass an array of linked

berdayasaing karena berbagi (shared) pasar tenaga

industries and other entities

kerja dan faktor kondisi lainnya (sumberdaya alam,

important to competition . . .

dana, infrastruktur dan lain-lain). Klaster industri

including

tidak selalu menggunakan pendekatan kewilayahan,

other institutions – such as

bahkan dapat mencakup suatu negara, misalnya

universities,

klaster kehutanan di Finlandia.

agencies, think tanks, vocational

Klaster regional atau wilayah adalah aglomerasi

training providers and trade

terbentuk

suatu

rantai

nilai

secara kewilayahan dari aktivitas ekonomi yang

in

linked

a
by
and

Clusters

governmental
standard

and
setting

associations. (Porter, 1998).

sejenis atau berkaitan yang kemudian membentuk
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dasar dari pengembangan lokal. Pengembangan ini dapat terjadi karena adanya
limpahan (spill-over) pengetahuan yang menstimulasi berbagai bentuk adaptasi.
Klaster ini biasanya dibentuk dari industri kecil dan industri menengah dimana kunci
sukses diperoleh dari adanya modal sosial dan kedekatan geografis. Dibandingkan
dengan klaster industri, klaster regional atau lokal dibentuk oleh perusahaan yang
tidak terkait secara langsung, sementara dalam klaster industri harus ada kaitan
secara langsung dari perusahaan di dalam klaster.
Dalam perkembangannya, suatu klaster lebih diharapkan sebagai media terciptanya
inovasi, sehingga dikenal istilah klaster inovatif. Klaster inovatif pada dasarnya
berevolusi secara konstan dengan belajar dari pengalaman serta mampu beradaptasi
pada perubahan. Secara spesisifk, klaster inovatif harus mampu mengeskplorasi
lebih jauh setiap peluang melebihi batasan saat ini serta mengkombinasikan
fleksibilitas dengan kekuatan internal, stabilitas dan arah perkembangan.
Dari definisi yang terus berkembang, terdapat tiga tema yang bersifat universal,
yaitu:




Keberadaan dalam suatu wilayah geogrfis yang terbatas;
Definisi industri secara luas; dan
Menciptakan keunggulan kompetitif.

Rentang geografis suatu klaster pada walnya didefinisikan sebagai jarak dan waktu
yang memungkinkan bagi tenaga kerja dan pemilik industri untuk melakukan
pertemuan dan membangun network. Dalam perkembangannya, rentang geografis
lebih dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbagi informasi, sumberdaya, dan
pengetahuan. Bahkan perkembangan teknologi informasi telah mengabaikan
pengertian jarak dalam definisi rentang geografis. Rentang geografis juga menjadi
bersifat dinamis jika dikaitkan dengan peningkatan prospek suatu industri yang
memunculkan peluang untuk perluasan atau relokasi Persepsi sosial, hambatan
budaya, dan lokalitas seringkali juga mempengaruhi rentang geografis.
Klaster dibangun oleh perusahaan yang saling berkaitan dalam aliran barang dan jasa
yang lebih kuat dibandingkan aliran ke sektor atau wilayah yang lain. Anderson
(1994) menekankan pentingnya keterkaitan di dalam klaster dalam tiga kategori
berikut:


Keterkaitan pembeli dan penjual (buyer-seller) yang terkonsentrasi pada
interaksi secara vertikal antara input, proses produksi utama, dan distribusi
barang dan jasa.
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Keterkaitan pesaing dan kolaborator (competitor-collaborator) yang terjadi
karena kompetitor biasanya (walaupun tidak secara sengaja) saling
memunculkan informasi persaingan tentang produk dan proses yang
kemudian dibagi (shared) yang artinya penggunaan informasi tadi
menciptakan pola kolaborasi dalam melakukan inovasi.
Keterkaitan berbagi sumberdaya (shared resources) yang dapat diidentifikasi
dalam hubungan secara horisontal misalnya dalam beragi teknologi, tenaga
kerja atau informasi.

Dalam perkembangan, ketiga kategori di atas juga berperan menjadikan pengertian
klaster yang secara esensial menjadi beragam pada aplikasi dengan konsep yang
berbeda. Ada delapan elemen yang kemudian dijadikan kunci dalam menjelaskan
klaster, yaitu:
a) Konsentrasi geografis
Perusahaan industri berada dalam wilayah geografis tertentu karena beberapa
faktor yang secara umum dikategorikan sebagai faktor “hard” dan “soft”.
Faktor “hard: diantaranya mencakup:








Ketersediaan sumberdaya salam atau aset lokal yang unik yang berada
pada lokasi yang sama (co-location).
Kedekatan geografis dapat menciptakan peluang untuk penurunan biaya
transaksi, khususnya dalam transportasi, dan akses serta alih teknologi.
Lingkup dan skala ekonomis dapat dioptimasi secara efektif oleh
sejumlah terbatas sistem produksi dalam skala yang efisien pada suatu
area tertentu.
Pasokan tenaga kerja, dana atau teknologi yang terspesialisasi dapat
difsilitasi pada suatu area tertentu.
Media untuk mengakses dan berbagi informasi tentang perubahan pasar
dan teknologi dapat berlangsung efektif pada suatu area tertentu.
Transisi dinamis dari pelanggan lokal dapat mendorong terciptanya
proses belajar sehingga mengakibatkan adanya permintaan yang lebih
kompleks.

Faktor “soft” untuk konsentrasi geografis dikenal sebagai modal sosial (social
capital). Kedekatan geografis antara perusahaan dan lembaga penelitian
berpeluang mendukung pertukaran dan akumulasi pengetahuan tacit secara
informal. Hal ini dapat terjadi misalnya melalui pertemuan asosiasi industri,
perpustakaan, arena olahraga, hub transportasi, dan lain-lain.
b) Spesialisasi (common denominator)
Klaster industri terkonsentrasi berada pada suatu aktivitas inti dimana pera
pelaku (actors) menjadi saling berkaitan. Secara tradisional, sebuah klaster
terspesialisasi karena para aktor yang terlibat terkait dengan suatu aktivitas inti
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dalam lingkup pasar dan proses yang sama dalam kaitan buyer-supplier.
Spesialisasi kemudian berkembang dengan adanya limpahan (spill-over)
teknologi pada aspek yang terkait. Individu dalam bidang yang sama atau
terkait cenderung akan berbagi pengalaman baik secara formal dalam ikatan
profesional maupun informal. Keterhubungan dalam berbagai dimensi secara
kontinyu dan saling melengkapi berpotensi untuk terjadinya saling belajar,
bereksperimen dan akhirnya berinovasi. Gambar 1-4 memperlihatkan contoh
aktivitas inti (bio teknologi) yang mungkin semula ada pada klaster pertanian
yang kemudian berkembang pada pangan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pangan

Pertanian

Bioteknologi &
teknologi
proses

Kesehatan

Pelestarian
fungsi
lingkungan

Gambar 1-4 Contoh Bio-Teknologi Sebagai Aktivitas Inti

c)

Banyak (multiple) aktor
Secara alamiah dan jelas, perusahaan adalah komponen pembentuk klaster.
Namun demikian, pengklasteran juga bersifat plural, tidak hanya melibatkan
perusahaan. Tanpa pluralisme, sebuah aglomerasi cenderung akan memiliki
sebuah perusahaan besar, dan perusahaan atau unit lain akan berperan sebagai
sub-kontraktor. Demikian pula sekelompok perusahaan yang terafiliasi akan
mengendalikan tidak secara independen melalui kepemilikan (cross ownership).
Klaster tidak hanya berisi perusahaan industri tetapi juga mencakup otoritas
publik, akademisi, pendukung finansial, dan kelembagaan yang mendorong
kolaborasi sebagaimana diberikan dalam Gambar 1-5.
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Gambar 1-5 Aktor-Aktor Dalam Klaster Industri

d) Dinamika dan linkages melalui persaingan dan kolaborasi
Di dalam suatu klaster, para aktor akan saling berkaitan dan membangun
hubungan, yang selanjutnya akan terbentuk tidak hanya kompetisi tetapi juga
kolaborasi. Secara nyata, perusahaan atau individual akan saling berkompetisi
seiring dengan adanya perbedaan tujuan spesifik dan keterbatasan sumberdaya
serta pasar. Kompetisi yang ketat akan mendorong perlunya melakukan
perbaikan (improvement). Dengan karakteristik pasar tertentu, para aktor
berusaha untuk membangun keunggulan dayasaing serta keberlanjutan
(sustainability) usahanya dengan mereduksi biaya, meningkatkan kualitas,
merebut pelanggan baru, atau bahkan menciptakan pasar yang baru. pada
kualitas dan efisiensi. Dengan berbagai keterbatasan, dalam jangka panjang
kompetisi berpotensi untuk merugikan masyarakat. Dalam hal penciptaan pasar
yang baru, hanya sedikit perusahaan yang mampu menguasai dan
memanfaatkan teknologi, itupun tidak selalu sesuai dengan kondisi organisasi
perusahaan yang ada saat itu. Dalam kondisi ini, dapat terjadi permecahan
bisnis (spin-off) yang dapat dipicu oleh adanya perbedaan di internal
perusahaan.
Pada saat yang sama, keterbatasan dalam berkompetisi mendorong para aktor
untuk membangun kerjasama di sekitar aktivitas inti (core activity), misalnya
dalam pengembangan dan penguasaan teknologi, mendapatkan sumberdaya
dan layanan usaha yang tidak dimiliki. Kerjasama ini terbentuk dalam
pertukaran informasi dan aliran pengetahuan yang biasanya terkait dengan
teknologi, pasar dan manajemen. Kepercayaan dan pengakuan adalah dua
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faktor penting pembentuk kolaborasi. Kerjasama ini sekaligus juga merupakan
upaya untuk menurunkan resiko berusaha dalam melengkapi fungsi-fungsi
(complementary functions) atau dalam rangka mencapai skala dan lingkup yang
ekonomis. Dari kolaborasi antar aktor yang efektif dan efisien, sebuah klaster
akan membentuk identitasnya sehingga dikenal oleh pihak di luar klaster.
Identitas ini selanjutnya berperan dalam pembentukan linkages antar klaster,
bahkan lebih jauh dapat membentuk klaster global. Gambar 1-6 adalah contoh
klaster global dalam bidang otomotif.

Gambar 1-6 Contoh Klaster Global

e) Masa kritis (critical mass)
Pencapaian dinamika di dalam klaster memerlukan peran sejumlah (multiple)
aktor yang secara keseluruhan mencapai suatu ukuran bisnis minimum yang
dikenal sebagai masa kritis (critical mass). Masa kririts ini diperlukan untuk
menjamin tercapainya momentum untuk menciptakan dinamika internal (inner
dynamics), yaitu persaingan dan kolaborasi. Masa kritis juga dapat berperan
sebagai penyangga (buffer) terhadap pengaruh dan tekanan dari eksternal
terutama pada aktor-aktor kunci. Ketiadaan masa kritis akan membuat klaster
ini akan mudah ditinggalkan oleh individu yang berpartisipasi di perusahaan
dalam klaster atau bahkan ditinggalkan oleh aktor yang melihat jaminan yang
lebih baik di klaster lainnya.
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Ukuran masa kritis ini dapat dikaitkan dengan segala bentuk aset yang
diperlukan, namun lebih penting lagi adalah ketersediaan seluruh ketrampilan
(skills) yang diperlukan. Untuk ituperlu dilihat bagaimana konsentrasi pekerja,
manajer, tenaga ahli, dan wirausaha (enterpreneurs). Ketersediaan ketrampilan
ini penting terutama dalam menciptakan interaksi secara majemuk dan
pembentukan kombinasi-kombinasi pada proses belajar dan inovasi (learning
and innovation).
f)

Siklus hidup
Klaster industri tidak ditujukan untuk jangka pendek, tetapi berkelanjutan untuk
tujuan jangka panjang. Pembentukan klaster tidak tepat jika diarahkan pada
pencarian solusi secara temporer untuk suatu masalah yang akut. Setiap klaster
akan melalui sejumlah tahap walaupun tidak secara identik. Proses evolusinya
dapat beragam dan spesifik untuk suatu klaster. Secara umum ada lima tahap
yang dilalui dalam siklus hidup suatu klaster industri, yaitu aglomerasi
(agglomeration), emerging, berkembang (developing), dewasa (mature) dan
berubah (transformation), seperti diperlihatkan dalam Gambar 1-7.

Gambar 1-7 Tahap Perkembangan Klaster Industri

g) Lingkungan
Suatu industri secara umum mencoba mengkaitkan permintaan (demand) dan
pasokan (supply) yang dalam terminologi produksi mengkaitkan faktor-faktor
produksi dan pasar. Pertukaran informasi dan ide menjadi pendorong
munculnya partisipasi dan adaptasi diantara aktor dalam klaster yang juga
mengkaitkan faktor produksi dan pasar sehingga terciptalah suatu siklus inovasi
seperti pada Gambar 1-8.
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LITBANG

PRODUKSI

MARKETING
& SALES

DISTRIBUSI

Gambar 1-8 Siklus Inovasi

Untuk melancarkan memunginkan berfungsi tahap-tahap dalam siklus inovasi,
diperlukan sejumlah layanan yang mencakup (i) kelembagaan legal dan
pengaturan, (ii) modal sosial, (iii) penelitian dan pengembangan sains dan
teknologi, dan (iv) infrastruktur transportasi dan komunikasi seperti
diperlihatkan pada Gambar 1-9. Karena sifat klaster yang spesifik, semua aspek
di atas tidak harus ada atau dibutuhkan, juga beberapa aspek mungkin dapat
sangat diperlukan (critical).

Gambar 1-9 Lingkungan Klaster

h) Inovasi
Inovasi

pada

awalnya

didefinisikan sebagai proses
untuk mengkomersialkan ide
yang

baru.

perkembangannya,

Dalam
inovasi

melibatkan perubahan secara
teknikal,

komersial
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organisasional. Dengan berbagai sudut pandang, sulit rasanya untuk dapat
mendefinisikan kategori inovasi. Dari sudut pandang tertentu, inovasi mungkin
cukup dekat dengan meniru (immitate). Namun demikian keberagaman definisi
ini tetap perlu dipertahankan karena inovasi itu sendiri secara alamiah memang
bersifat dinamis terkait dengan bentuknya yang beragam, serta berbasis sains
dan teknologi dalam rentang yang luas. Dalam klaster inovatif, terdapat tiga
tahap yang mendorong tumbuhnya dinamika internal, yaitu (i) pembentukan
perusahaan baru dengan diversifikasi teknologi, (ii) terciptanya interaksi antar
aktor, dan (iii) terbentuknya klaster (lihat Gambar 1-10).

PERTUMBUHAN/
DIVERSIFIKASI
TEKNOLOGI DAN
PERUSAHAAN BARU

PENCIPTAAN
JARINGAN KERJA &
INTERAKSI ANTAR
AKTOR

PEMBENTUKAN
KLASTER
INDUSTRI
Gambar 1-10 Tiga Tahap Dalam Dinamika Internal Klaster Industri

Dalam konteks inovasi yang memiliki kompleksitas yang tinggi serta
kebergaman (heterogeinity), mengukur keberhasilan inovasi menjadi sulit untuk
dilakukan karena variabel-variabel pada usaha inovasi saling berbaur
(confounding) dalam mempengaruhi hasil inovasi. Faktor input untuk inovasi
biasanya dikaitkan dengan penguasaan teknologi yang dapat dilakukan melalui
penelitian dan pengembangan (R&D), paten atau usaha-usaha lain untuk
memiliki teknologi (akuisisi, lisensi dan lain-lain). Beberapa faktor yang
seringkali disebut sebagai pembangkit faktor input adalah perkembangan sains,
keterbukaan informasi, modal intelektual (intellectual capital), aset yang tidak
nyata

(intangible assets)

seperti

pada

terbentuknya

venture capital.
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Selanjutnya, faktor output biasnya dikaitkan dengan adanya produk baru,
pengembangan proses baru, atau terdapatnya peningkatan pada kinerja
organisasi.
Pada kenyataannya, tidak semua

The unsettled issues:

delapan elemen klaster ini harus

What is the role of policymakers with

ada

atau

diperlukan.

Dalam

respect to clusters? What type of clusters

tertentu,

inovasi

should be prioritised when considering the

diperlukan untuk membangkitkan

role of public policy? Which measures

potensi

manfaat

klaster.

should be implemented, by whom, and at

Klaster

yang

dapat

which stages? How does cluster-driven

keadaan

dari

inovatif

dikenali dengan adanya:


terbentuknya perusahaan
baru;

terjadinya
diversifikasi
teknologi;

terciptanya jaringan antar
aktor; dan

terbentuknya klaster baru
pada transformasi.
Di samping manfaat yang dijanjikan,

policy relate to other approaches, such as
those that spring from concerns with
national/regional innovation systems, the
information society, etc?. What are the
guiding

principles

for

public-private

partnership, or for deferring responsibilities
to the private sector?

pengembangan industri dengan konsep

klaster bukanlah bebas dari permasalahan. Klaster selalu memerlukan biaya dan
memiliki resiko sehingga suatu klaster dapat tidak berkembang (stagnant),
tidak produktif, dan berhenti. Resiko dan kegagalan pengembangan klaster
inovatif diantaranya disebabkan oleh:

kelemahan spesialisasi;

efek terkunci (locked-in);

terciptanya kekakuan (rigidity);

berkurangnya tekanan persaingan;

terjadinya penurunan usaha dan kapasitas; dan

sindrom merasa mampu memenuhi sendiri (self-sufficiency).
Inisiatif pembentukan klaster
“…Evolutionary paths for cluster
mencerminkan keinginan para
creation are highly variable. Public
aktor untuk menciptakan dan
sector decisions can affect cluster
trajectories in a variety of ways, though
menguatkan
sebuah
klaster
the impacts are often unpredictable
walaupun masing-masing memiliki
and often unintended” (Wolfe and
tujuan dan pendekatan yang
Gertler, 2004).
dapat berbeda. Pemerintah dan
otoritas publik lainnya dipandang sebagai pihak yang wajib menjadi inisiator
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klaster dalam kondisi adanya variasi secara geografis. Sudah saatnya para
pembuat kebijakan untuk mengadopsi sebuah strategi pengembangan industri
dan pendekatan yang sesuai tentang klaster.
Pendekatan sistematis harus diadopsi sehingga memungkinkan para pembuat
kebijakan menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi dan menjawab berbagai isu
kritis,

terutama

berkaitan

dengan

penyediaan

area

bermain

bagi

pengembangan industri. Kebijakan dapat dimulai dengan memperkuat klaster
yang ada sehingga dapat menjadi basis bagi pengembangan klaster inovatif.
Kebijakan dimaksud diarahkan pada (i) penciptaan kepercayaan (trust), (ii)
penciptaan keterkaitan (linkages), (iii) memberikan visi dan arah strategis, dan
(iv) implementasi yang efektif.

Biotechnology companies tend to cluster in
locales where there are colleges and universities
providing highly trained researchers with
cutting-edge skills. Boston, with about 280
companies, and the San Francisco Bay area, are
popular venues for biotech start-ups and
relocators. Companies vary significantly in size.
Small companies tend to focus on research and
development of biotech products, whereas
larger companies also focus on producing and
elivering commercial products to consumers.
(Biotechnology MIT)

Dalam

model

pengembangan

industri,

kerjasama antar perusahaan
diperlukan

untuk

mendukung interaksi efektif
dalam

proses

inovasi

teknologi yang merupakan
pendorong
terciptanya

utama

untuk

kemajuan

industri. Namun demikian,
pada saat yang bersamaan,

persaingan antar perusahaan juga merupakan faktor penting yang turut
menciptakan kemajuan industri melalui mekanisme persaingan. Dalam kaitan
ini, setiap organisasi dalam industri secara terus menerus akan berusaha untuk
menemukan jawaban terhadap hipotesis-hipotesis baru yang memungkinkan
dirinya

sedemikian

sehingga

membangun

kemampuan

untuk

selalu

berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah pada produk maupun prosesproses industri (Senge, 1990).
Industri bio teknologi adalah industri yang sangat dinamis serta membutuhkan
pengembangan teknologi. Sebagaimana dijelaskan di Gambar 1, bahwa pusat
dari berkembangnya klaster ini adalah adanya pusat penelitian dan
pengembangan yang terkait dengan biological sciences, serta bio-engineering &
technology. Dalam kaitan ini, maka pengembangan klaster untuk industri bioteknologi dapat dimodelkan seperti pada Gambar 1-11.
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Gambar 1-11 Klaster Industri Bio-Teknologi

Klaster industri bio-teknologi ini paling tidak mencakup 6 aktor, yaitu (i) pusat
pengembangan bio-engineering & technology, (ii) pertanian dan kehutanan yang
terintegrasi dapat pula melibatkan peternakan dan perikanan, (iii) industri agro
yang mencakup budidaya dan penanganan pasca panen, (iii) pemasok
feedstock, (v) industri kimia dan industri proses, dan (vi) industri manufaktur
pengolah produk bio-teknologi untuk keperluan pelanggan lebih jauh serta
industri jasa lain yang diperlukan. Aktor kedua, yaitu pertanian dan kehutanan
terintegrasi seringkali memiliki kapasitas dan perilaku yang tidak sepadan
dengan industri, untuk itu keduanya perlu diperhatikan dengan baik. Dukungan
pada klaster ini juga diperlukan dan mencakup kelembagaan pasar, produk
(standar dan metrology), teknologi, dan infrastruktur khususnya fasilitas
pengolahan limbah. Perkembangan suatu klaster industri tidak terlepas dari
peran sentral manusia. Untuk itu penting pula diperhatikan aspek sosial dan
budaya (sebagai modal sosial) serta prasyarat-prasyarat untuk terciptanya
kolaborasi diantara para aktor seperti transparansi, kepercayaan, dan ketaatan
pada nilai bersama.
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2
2. POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

D

alam menganalisis kondisi biomaterial di Indonesia, akan disajikan 5 (lima)
komoditas unggulan hasil perkebunan di Indonesia berdasarkan criteria
massive dan memenuhi valuasi ekonomi. Kelima komoditas tersebut adalah

kelapa sawit, singkong, jarak, tebu dan jagung. Berikut disajikan potret komoditas
tersebut di Indonesia.

2.1

Kelapa Sawit

2.1.1 Habitat
Kelapa sawit sangat cocok tumbuh di hutan dataran rendah. Untuk mendapatkan
hasil yang optimum, kelapa sawit sebaiknya tumbuh di daerah dengan curah hujan
1800 - 2000 mm dan ketersediaan air kurang dari 250 mm per tahun. Temperatur
rata-rata yang dibutuhkan adalah 22—24°C dan 29—33°C. Kelapa sawit banyak
dipengaruhi oleh keadaan temperatur, eifisensi fotokimia di bawah temperatur 35°C.
Kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai macam tanah seperti latosol, tanah volkanik
muda, aluvial dan tanah gambut. Selain itu kelapa sawit toleran pada tanah asam
dengan pH 4.2 - 5.5, menyukai tanah yang dalam (>1.5 m), tersedianya air tanah (1—
1.5 mm/cm soil depth), carbon organik (>1.5% pada permukaan tanah) dan kapasitas
perubahan kation (>100 mmol/kg). Tanah yang mempunyai drainase baik dan tidak
adanya genangan air yang permanen merupakan persyaratan tempat tumbuh kelapa
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sawit, walaupun kelapa sawit toleran pada daerah yang mempunyai genangan air
pada periode pendek.

Gambar 2-1 Perkebunan Kelapa Sawit

2.1.2 Potensi Alam Indonesia per Wilayah
Sejak dikembangkannya tanaman kelapa sawit di Indonesia pada tahun 60-an, luas
areal perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bila
pada 1967 Indonesia hanya memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 105.808
hektar, pada 1997 telah membengkak menjadi 2,5 juta hektar. Pertumbuhan yang
pesat terjadi pada kurun waktu 1990-1997, dimana terjadi penambahan luas areal
tanam rata-rata 200.000 hektar setiap tahunnya, yang sebagian besar terjadi pada
perkebunan swasta. Pertumbuhan luas areal yang pesat kembali terjadi pada lima
tahun terakhir, yakni periode 1999-2003, dari 2,96 juta hektar menjadi 3,8 juta hektar
pada 2003, yang berarti terjadi penambahan luas areal tanam rata-rata lebih dari 200
ribu hektar setiap tahunnya (Gambar 2.2).
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Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan
Produksinya untuk periode 2000-2010
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Gambar 2-2 Grafik Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Produksinya (2000-2010)
Keterangan / Note :
*) Sementara / Preliminary
**) Estimasi / Estimation

Sektor minyak kelapa sawit Indonesia mengalami perkembangan yang berarti, hal ini
terlihat dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu
menjadi 7,3 juta hektar pada 2009 dari 7,0 juta hektar pada 2008. Sedangkan
produksi minyak sawit (crude palm oil/CPO) terus mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun dari 19,2 juta ton pada 2008 meningkat menjadi 19,4 juta ton pada 2009.
Sementara total ekspornya juga meningkat, pada 2008 tercatat sebesar 18,1 juta ton
kemudian menjadi 14,9 juta ton sampai dengan September 2009.
Potensi perkebunan kelapa sawit perwilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2-1 Wilayah Perkebunan Sawit Di Setiap Propinsi Di Indonesia
Lokasi
Nanggroe
Darussalam

Luas (Ha)
Aceh

Lokasi

Luas (Ha)

313,745

Nusa Tenggara Timur

0

Sumatera Utara

1,044,854

Kalimantan Barat

602,124

Sumatera Barat

344,352

Kalimantan Tengah

1,091,620

Riau

1,925,344

Kalimantan Selatan

312,719

Jambi

489,384

Kalimantan Timur

530,552
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Sumatera Selatan

775,339

Sulawesi Tengah

65,055

Bengkulu

224,651

Sulawesi Selatan

17,407

Lampung

153,160

Sulawesi Tenggara

21,669

Bangka Belitung

141,897

Gorontalo

0

Kepulauan Riau

2,645

Sulawesi Barat

107,249

Jawa Barat

12,140

Papua

26,256

Banten

15,023

Papua Barat

31,142

Sumber: kementerian pertanian, 2010

Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen
minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, dengan produksi sebesar 19,4 juta ton
pada 2009. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% sekitar 4,8
juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Sehingga sebagai penghasil CPO
terbesar di dunia, Indonesia terus mengembangkan pasar ekspor baru untuk
memasarkan produksinya.
Saat ini terdapat enam pemain terbesar bisnis CPO yang menguasai lebih dari 50%
areal perkebunan kelapa sawit, yakni PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdiri
dari 9 PTPN Sinar Mas, Raja Garuda Mas, Astra Agro Lestari, Minamas Plantation
(Kelompok Guthrie Berhad asal Malaysia), dan Indofood Tbk.

2.1.3 Permasalahan dan hambatan Pengembangan
Industri oleokimia di Indonesia merupakan industri yang memiliki backup bahan baku
yang sangat melimpah karena Indonesia merupakan produsen bahan baku bagi
industri ini yakni CPO terbesar di dunia. Meskipun memiliki industri bahan baku yang
melimpah, namun perkembangan industri ini masih kalah dibandingkan dengan
negara tetangga seperti Malaysia yang kapasitas produksinya mencapai dua kali lipat
dari Indonesia. Sebagai gambaran, Indonesia menguasai sekitar 12 persen
permintaan oleochemical dunia yang mencapai enam juta metrik ton per tahun,
sementara Malaysia mencapai 18,6 persen. Industri hilir Malaysia mampu mengolah
CPO menjadi lebih dari 120 jenis produk bernilai tambah tinggi, sedangkan Indonesia
hanya belasan produk.
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Industri oleokimia merupakan industri yang
strategis karena selain keunggulan komparatif
yakni ketersediaan bahan baku yang melimpah
juga memberikan nilai tambah produksi yang
cukup tinggi yakni di atas 40 persen dari nilai
bahan bakunya yakni CPO dan PKO. Meskipun
belum seberkembang Malaysia, namun industri
oleokimia Indonesia tumbuh dalam beberapa

EKSPOR CPO NAIK 3,7% JADI 1,2
JUTA TON
May 20th, 2009 by agroindustri
Selasa,
19/05/2009
13:22
oleh : Sepudin Zuhri

WIB

JAKARTA bisnis.com): Volume ekspor
minyak kelapa sawit mentah (CPO)
selama April tahun ini mencapai 1,219
juta ton, naik 3,68% dibandingkan
dalam beberapa tahun terakhir baik yang
bulan sebelumnya 1,175 juta ton.
sedang dilaksanakan maupun direncanakan.
Total volume ekspor periode JanuariApril tahun ini turun 0,8% menjadi 4,60
juta ton dibandingkan dengan periode
Terdapat beberapa pemain baru dan juga
yang sama tahun sebelumnya 4,64 juta
ton.
penambahan kapasitas produksi dari pemain
Kepala Bidang Pemasaran Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
yang sudah ada. Adanya beberapa rencana
(Gapki) Susanto mengatakan saat ini
harga minyak sawit terkoreksi yang
investasi baru menunjukkan bahwa industri ini
disebabkan aksi spekulasi, tetapi hanya
cukup diminati dan akan berkembang di masa
berlangsung sementara karena produksi
komoditas itu di Indonesia dan Malaysia
mendatang. Penambahan kapasitas ini tepat
belum naik secara signifikan.
“Posisi supply and demand vegetable oil
meskipun secara global, kapasitas produksi
dunia masih tidak banyak berubah,
sama seperti pada April dan awal bulan
dunia masih lebih besar dari kebutuhan produk
ini,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
oleokimia, namun pertumbuhan permintaan
Harga minyak sawit pada perdagangan
lokal mengalami koreksi tipis dengan
masih terus terjadi dengan level sekitar 5 persen
penurunan 4,15% menjadi Rp8.310 per
kg dari sebelumnya Rp8.670 per kg
per tahun sehingga prospek industri ini cukup
pada lelang di Kantor Pemasaran
Bersama
(KPB)
PT
Perkebunan
menjanjikan.
Nusantara.
Dia
menuturkan
data
resmi
dari
Malaysia Palm Oil Board (MPOB), stok
Industri ini tidak lepas dari permasalahan di
CPO Malaysia akhir April hanya 1,295
dalam negeri yang salah satunya adalah jaminan
juta ton berada di bawah stok psikologis
pasar yang normal yaitu 1,5-1,6 juta
pasokan bahan baku berupa CPO yang belum
ton.
Produksi kedelai, kata dia, belum
sepenuhnya teratasi karena produksi CPO lebih
mengalami
perubahan
terutama
Argentina masih jauh dari estimasi
banyak diekspor daripada dipasok ke industri
sebelumnya,
sedangkan
produksi
dalam negeri.
kedelai di Amerika Serikat hanya ada
sedikit
perbaikan,
tetapi
belum
mempengaruhi pasar.
Menurut Susanto, permintaan minyak
sawit dari India dan China masih cukup
kuat. “Estimasi kami harga saat ini
sampai Juni masih berkisar RM2600RM2800 per ton atau US$700-US$800
per ton di CIF Rotterdam.”
Dia menjelaskan harga CPO di dalam
negeri berkisar Rp8.000-Rp9.000 per
kg, sudah mencakup PPn FOB Belawan
dan Dumai. Adapun, harga Tandan Buah
Segar (TBS) petani berkisar Rp1.4001.600 per kg di Sumatra, sedangkan Rp
1.100-Rp1300 per kg di Kalimantan,
tergantung kualitas dan lokasi kebun ke
pabrik. Kondisi perkembangan harga
POTRET BIOMATERIAL
DI INDONESIA
| 2-5 dengan
minyak sawit,
lanjutnya, sampai
Juli tahun ini diperkirakan masih akan
terus bergerak naik. (tw)

tahun terakhir dengan penambahan kapasitas
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2.1.4 Kesesuaian dengan Kompetensi Inti
Daerah
ASING

TERUS

INCAR

LAHAN SAWIT
27 Mei 2011

Jakarta, Kompas – Kenaikan harga
pangan di tengah meningkatnya
harga bahan bakar fosil membuat
bisnis kelapa sawit semakin
kemilau. Persaingan memperoleh
lahan untuk perkebunan kelapa
sawit semakin ketat di tengah tren

Komoditas kelapa sawit yang memiliki berbagai

kenaikan kepemilikan konsesi oleh

macam kegunaan baik untuk industri pangan

asing.
Indonesia memiliki 7,9 juta hektar

maupun non pangan, prospek pengembangannya

perkebunan kelapa sawit yang telah

tidak saja terkait dengan pertumbuhan minyak nabati

tertanam seluas 5,7 juta hektar.
Saat ini, Indonesia merupakan

dalam negeri dan dunia, namun terkait juga dengan

produsen terbesar minyak sawit

perkembangan

mentah (CPO) dunia dengan volume
21,6 juta ton dan mengekspor 15,5

sumber

minyak

nabati

lainnya,

seperti kedelai, rape seed dan bunga matahari. Dari

juta ton tahun 2010.

segi daya saing, minyak kelapa sawit mempunyai

Bersama Malaysia, Indonesia

daya saing yang cukup kompetitif dibanding minyak

memasok 87 persen CPO di pasar
minyak nabati internasional.

nabati lainnya, karena ; (1) produktivitas per hektar

Walaupun demikian, sebagian

cukup tingggi ; (2) merupakan tanaman tahunan

produksi CPO Indonesia
diperkirakan diproduksi perusahaan

yang cukup handal terhadap berbagai perubahan

perkebunan kelapa sawit milik

agroklimat; dan ditinjau dari aspek gizi minyak kelapa

Malaysia yang memiliki konsesi di
Kalimantan dan Sumatera.

sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di

kadar kolesterol bahkan mengandung beta karoten

Jakarta, Kamis (26/5), menegaskan,
Kementerian Kehutanan telah

sebagai pro-vitamin A.

mencabut izin prinsip pencadangan
area hutan seluas 3 juta hektar
untuk 251 investor perkebunan
kelapa sawit yang tidak

CPO (Crude Palm Oil) adalah komoditas minyak
nabati utama sektor perkebunan sawit di Indonesia

menunjukkan kemajuan

yang merupakan produsen kedua terbesar setelah

pengelolaan. Pemerintah

Malaysia. Areal pengembangan tananam kelapa

memutuskan mengalihkan hak
penguasaan kawasan hutan

sawit rakyat mengalami pertumbuhan yang cukup

tersebut kepada pengusaha nasional

singnifikan dari tahun ke tahun.

yang lebih serius bekerja.
”Hal ini penting supaya kita tetap
mempunyai lahan yang cukup untuk

Berbagai

memproduksi bahan pangan dan

pengembangan tanaman kelapa sawit dan berbagai

energi demi kesinambungan

kemajuan

telah

diperoleh

dalam

ekonomi nasional di masa depan,”

manfaat telah dapat diwujudkan sebagai hasil upaya

ujar Menhut.

dari para pelaku agribisnis kelapa sawit, dukungan

Saat ini, investor asing menguasai
sedikitnya 2 juta hektar konsesi
perkebunan kelapa sawit. Sebagian
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dari berbagai pihak seperti perbankan, penelitian dan pengembangan serta
dukungan sarana prasarana ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait dalam
pengembangan agribisnis kelapa sawit sangat berperan penting. Berbagai manfaat
yang berhasil diwujudkan antara lain: peningkatan pendapatan petani dan
masyarakat, peningkatan ekspor, peningkatan kesempatan kerja dan yang
terpenting adalah mendukung upaya dalam pengembangan wilayah agar lebih maju
dan berkembang. Jika kita lihat dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup,
tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (tree
crops) dapat berperan dalam penyerapan gas-gas rumah kaca atau jasa lingkungan
lainnya seperti konservasi biodiversity atau eko-wisata. FAO dalam sidangnya di
Roma beberapa tahun yang lalu juga telah menerima usulan dari Malaysia agar
kebun kelapa sawit bisa diterima sebagai tanaman hutan karena fungsi-fungsinya
yang komplementer dengan fungsi tanaman hutan.
Pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia telah memberikan dampak yang
sangat positif dalam pembangunan nasional, karena kelapa sawit adalah merupkan
salah satu penghasil devisa dari sektor non migas yang cukup penting.
Konsumsi minyak nabati dunia selalu melebihi produksinya sehingga kecenderungan
harga minyak nabati dunia akan selalu naik. Sumber Oil world: produksi dan
konsumsi minyak nabati dunia pada periode 2008-2012 diperkirakan 132 juta ton,
sedangkan produksinya hanya 108 juta ton sehingga perlu pasokan baru sebesar 24
juta ton.
Minyak kelapa sawit mempunyai prospek yang lebih baik dari minyak nabati lain
pada masa mendatang karena beberapa faktor antara lain:
1.
2.

3.

4.

Produktivitas minyak sawit cukup tinggi dibandingkan dengan minyak nabati
lainnya.
Sebagai tanaman tahunan, kelapa sawit lebih mudah beradaptasi dengan
lingkungannya dibandingkan dengan tanaman semusim seperti kedelai dan
bunga matahari.
Ditinjau dari kesehatan, minyak kelapa sawit mempunyai keunggulan jika
dibandingkan dengan minyak nabati lainnya karena mengandung beta karoten
sebagai pro-vitamin A dan vitamin E
Selain itu minyak kelapa sawit dapat dijadikan sebagai bahan baku industry
oleokimia yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan produk berbahan
baku minyak industry. Minyak sawit merupakan sumber bahan baku yang dapat
diperbaiki (renewable). Sedangkan minyak bumi diperkirakan akan habis dalam
kurun waktu beberapa tahun mendatang.
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Produk oleokimia yang berbahan baku minyak sawit
Malaysia

Investasi

Bioetanol 350 Juta Dolar
As

lebih aman, karena sifat dasarnya yang dapat dimakan
dan ramah terhadap lingkungan dan mudah diuraikan
(bio-degradable)
Minyak/lemak

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan
Malaysia,
Lestari
Pasifik
Berhad,
menginvestasikan dana 350 juta dolar AS
untuk mengembangkan bioetanol dari
olahan ampas kelapa sawit di Indonesia.
"Kami menargetkan bisa membangun 316
perusahaan bio-refinery dalam lima tahun ke
depan dengan nilai investasi sebesar 350 juta
dolar AS," kata CEO Lestari Pasifik Berhard,
Dato Dr Clement Tan Wei Loon, di Jakarta,
Senin.
Ia menambahkan, setiap satu pabrik
diperkirakan memerlukan biaya investasi 3,5
juta ringgit Malaysia.
Rencananya pabrik-pabrik pengolahan ampas
kelapa sawit (bonggol kelapa sawit) sisa
pengolahan industri kelapa sawit akan
dibangun di dekat perusahaan kelapa sawit
yang tersebar di berbagai provinsi di
indonesia.
"Untuk merealisasikan investasi ini kami
menggandeng PT Inkud Exchange untuk
mendirikan perusahaan joint venture
pengolahan ampas kelapa sawit," katanya.
Pihaknya merupakan perusahaan pemegang
lisensi teknologi pengolahan ampas kelapa
sawit bernama mekano-enzimatik system
dan merupakan perusahaan patungan
dengan Rusia.
Teknologi tersebut akan diterapkan di
Indonesia yang dinilainya merupakan negara
dengan luas lahan perkebunan sawit terbesar
di dunia dengan luas kebun kelapa sawit
mencapai hampir 8 juta ha yang tersebar di
berbagai pulau di Indonesia.
Selama ini, ampas atau bonggol kelapa sawit
tidak dimanfaatkan oleh industri kepala
sawit dan hanya dijadikan pupuk atau
dibakar. Untuk mengangkut bonggol yang
dianggap sisa dalam industri kelapa sawit itu
dibutuhkan dana Rp150 ribu per delapan ton.
Pihaknya menilai hal itu sangat tidak efisien
karena bonggol kelapa sawit dapat diolah
menjadi bioetanol dengan teknologi tertentu
yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Direktur PT Inkud Exchange,
Herman Y.L. Wutun, mengatakan, pihaknya
akan mendirikan perusahaan patungan
dengan Lestari Pasifik Berhad dengan
pembagian kepemilikan saham 51 persen
untuk Lestari Pasifik dan 49 persen PT Inkud
Exchange.
"Teknologi untuk memproses bonggol sawit
menjadi bioetanol merupakan teknologi baru
yang hak patennya dimiliki oleh Lestari
Pasifik Berhad yang berasal dari negara
penghasil sawit terbesar di dunia, yakni
Malaysia," katanya.
Menurut dia, dengan didirikannya banyak
pabrik pengolahan ampas kelapa sawit di
Indonesia, maka investasi itu akan berpotensi
menghasilkan lebih banyak bioetanol sebagai
bahan bakar alternatif yang cukup untuk
konsumsi dunia.
"Kami targetkan akhir tahun ini sudah mulai
dibangun pabrik pengolahan bonggol kelapa
sawit. Pilot project ada di Sumatera,"
katanya.
Perusahaan patungan itu ke depan
berpotensi memproduksi 6-6,5 juta liter
bioetanol 2-8
seharga
4 juta dolarBIOMATERIAL
AS per liter
| POTRET
sebagai tambahan pendapatan dari industri
kelapa sawit.
Vice President, Strategy & Planning Lestari
Pasifik Berhad, Saravanan Rasaratnam,

nabati

yang

dikonsumsi

oleh

masyarakat dunia adalah minyak kedelai, minyak biji
lobak, minyak biji kapas, minyak biji bunga matahari,
minyak kelapa, minyak jagung, minyak wijen, minyak
zaitun dan minyak kelapa sawit. Meningkatnya
permintaan terhadap minyak nabati sejalan dengan
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu tanaman dengan produktivitas minyak
yang lebih tinggi menjadi harapan untuk memenuhi
permintaan pasar di masa mendatang. Produktivitas
Kelapa Sawit yang mencapai 4 ton/ha/tahun jauh
melebihi produktivitas kedelai yang hanya 0,4
ton/ha/tahun dan minyak lobak 0,57 ton/ha/tahun.
Negara yang konsumsi minyak nabatinya akan terus
naik antara lain adalah Cina, Jepang, Amerika dan
Eropa, sedangkan untuk konsumsi dalam negeri juga
cukup berkembang pesat dengan produk-produk yang
berbahan baku kelapa sawit seperti: deterjen, sabun,
kosmetik, obat-obatan dan margarine. Hal tersebut
secara

makro

pengembangan

mengindikasikan
agrobisnis

bahwa

kelapa

prospek

sawit

serta

pemasaran CPO dan turunannya dimasa mendatang
sangat baik dan potensial.

2.1.5 Pemanfaatan Biomaterial dalam siklus
4F (Food-Feed-Fertilizer-Fuel)
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas
unggulan

Indonesia

pertumbuhan

yang

ekonomi

berperan
nasional,

dalam
dengan

kontribusinya yang cukup besar dalam menghasilkan
devisa dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan
industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia

DI INDONESIA
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adalah selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi kelapa sawit
sebagai sumber bahan baku. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa
sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir
perkebunan sawit dan hulu bagi industri yang berbasiskan CPO). Disamping
menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan
produk PKO (Palm Kernel Oil). Produksi PKO meningkat seiring dengan
meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan
Dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dapat diproduksi
berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri
hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri
antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (fatty acid,
fatty alcohol, fatty amines, methyl esther, glycerol)
1). Food
Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian
besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa
pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir
sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi.
Jenis industri hilir kelapa sawit spektrumnya sangat luas, hingga lebih dari 100
produk hilir yang telah dapat dihasilkan pada skala industri. Namun baru sekitar
23 jenis produk hilir (pangan dan non pangan) yang sudah diproduksi secara
komersial di Indonesia.
Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya
untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine,
Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat
powder, dan es krim.

Gambar 2-3 Margarin (Kiri) Dan Minyak Goreng (Kanan)

2). Feed
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Pelepah kelapa sawit dapat mensubstitusi hijauan pakan. Potensi ini dapat
diagunakan untuk mengembangkan pakan komplit tanpa menggunakan
rumput dengan memanfaatkan pelepah sebagai sumber serat. Pelepah dapat
mengatasi keterbatasan hijauan pakan untuk menopang usaha produksi ternak
ruminansia.
Kulit pelepah dikupas secara manual. Bagian daging dicacah dengan ukuran
diameter 2-4 centimeter. Cacahan pelepah segar (300-400 kilogram)
dipercikkan air larutan urea (3-4 kg urea per 100 liter air) secara merata pada
cacahan. Lalu, dimasukkan kedalam drum dan ditutup rapat menghasilkan
hampa udara. Proses fermentasenya dilakukan selama 2-3 minggu. Kemudian
dapat diberikan sebagai pakan dasar dan untuk meningkatkan konsumsi peleph
juga dapat dicampur dengan pakan lainnya. Seperti, gula, tetea/molase, dedak
dan lainnya.
Tujuan dari pengolahan pelepah sawit, selain mengatasi kekurangan hijauan
sebagai pakan dimusim kemarau juga dapat mempergunakan sisa hasil
perkebunan atau hasil ikutan perkebunan.

Gambar 2-4 Bahan Dasar Pelepah Kelapa Sawit

2-10 | POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

Gambar 2-5 Hasil Olahan Pelepah Kelapa Sawit Menjadi Pellet Pakan Ternak (Kiri) Dan
Pakan Ternak Yang Telah Digiling (Kanan)

3). Fertilizer
Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) tengah mengembangkan teknologi
pengomposan dengan memanfaatkan hasil limbah pabrik menjadi kompos yang
memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Bahan yang diperlukan untuk
produksi kompos tersebut adalah Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)
dan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS). Contoh gambaran, apabila
sebuah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam akan menghasilkan
LCPKS 360 m3 /hari dan TKKS 138 m3/hari sehingga hasil perpaduan kedua
limbah tersebut akan diolah menghasilkan kompos TKKS sebesar 70 ton/hari.
Limbah sebanyak ini semuanya dapat diolah menjadi kompos hingga tidak
menimbulkan masalah pencemaran, sekaligus mengurangi biaya pengolahan
limbah yang cukup besar.
Keunggulan kompos TKKS meliputi: kandungan kalium yang tinggi, tanpa
penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya unsur hara yang ada di
dalam tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi. Selain itu
kompos TKKS memiliki beberapa sifat yang menguntungkan antara lain:
(1) memperbaiki struktur tanah berlempung menjadi ringan;
(2) membantu kelarutan unsur-unsur hara yang diperlukan bagi
pertumbuhan tanaman;
(3) bersifat homogen dan mengurangi risiko sebagai pembawa hama
tanaman;
(4) merupakan pupuk yang tidak mudah tercuci oleh air yang meresap
dalam tanah dan
(5) dapat diaplikasikan pada sembarang musim
4). Fuel
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Minyak kelapa sawit sangat berpotensi sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia
merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar dunia, oleh karena itu
mempunyai peluang untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel. Tujuan utama
adalah bagaimana dapat memanfaatkan sumber yang melimpah di Indonesia
menjadi lebih bermanfaat. Jika hal ini dilaksanakan, maka selain dapat
mengendalikan produksi sawit di saat panen besar, keuntunggan lainnya adalah
dapat mengurangi impor minyak diesel yang menyita cadangan devisa negara.
Peningkatan produksi TBS dan CPO tiap tahunnya tidak diikuti oleh peningkatan
ekspor yang berarti, hal yang sama juga terjadi untuk ekspor Olein (minyak
goreng) dan Palm Stearin. Hal tersebut membuat Indonesia mengalami masalah
baru ditengah limpahan kekayaan sendiri, sehingga harus dicari alternatif
pengolahan produk CPO tersebut.
CPO off grade adalah CPO yang memiliki bilangan asam lebih besar dari 5%. CPO
off grade dapat di peroleh dari unit pengolahan sederhana tandan buah segar
(TBS) kelapa sawit yang antara lain berada di Banten dan Lampung. Di daerah
ini kekurangan pabrik kelapa sawit (PKS) sehingga masyarakat mengolah
tandan buah segar secara sederhana menjadi CPO. Hasil dari pengolahan
sederhana tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ini menghasilkan kadar FFA
lebih dari 20%, sehingga harga jualnya akan lebih rendah jika di bandingkan
dengan harga jual CPO standar yaitu 60% harga CPO standar. Harga jual kelapa
sawit dan CPO dapat tiba-tiba tidak terkendali, ketika panen berlimpah harga
sawit menjadi rendah, sehingga yang sering dirugikan adalah petani karena
harus tetap menanggung beban operasional perkebunan sawit mereka. Dengan
memiliki pabrik-pabrik biodiesel, maka akan lebih mudah untuk mengendalikan
produksi CPO, dalam arti jika produksi CPO berlebih dan harga di pasar
internasional kurang baik maka seluruh hasil buah sawit dalam bentuk CPO
dapat dikonversi menjadi biodiesel sehingga volume dan harga ekspor CPO
dapat dikendalikan dan biodieselnya dapat memasok kebutuhan bahan bakar
diesel dalam negeri, yang berarti menurunkan beban devisa untuk impor. Dan
jika pengembangan pembuatan biodiesel dimulai dari sekarang tidak mustahil
sekitar tahun 2020 ketika diperkirakan Indonesia telah menjadi negara
penghasil CPO dan olein terbesar di dunia dan juga pengekspor bahan bakar
biodiesel dunia.
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Gambar 2-6 Biodiesel dari CPO

Produksi dan penggunaan BBM alternatif harus segera direalisasikan untuk
menutupi kekurangan terhadap kebutuhan BBM fosil yang semakin meningkat.
Biodiesel memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar diesel petroleum.
Kelebihan tersebut antara lain:
1.
2.
3.
4.

Merupakan bahan bakar yang tidak beracun dan dapat dibiodegradasi
Mempunyai bilangan setana yang tinggi.
Mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dan NOx.
Terdapat dalam fase cair.

Pada saat ini, tengah dilakukan penelitian untuk mengembangkan produk
turunan dari biodiesel tersebut, antara lain:




Aditif
Biogasoline
Bio-degradable plastic

(a)

(b)

(c)

Gambar 2-7 Produk Turunan Biodiesel: (a) Aditif (b) Biogasoline (c)
Biodegradable Plastic

Selain menghasilkan produk-produk tersebut, Kelapa Sawit memiliki berbagai
macam turunan produk, misalnya pada pengolahan buah sawit dapat
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menghasilkan fatty acid yang kemudian akan digunakan sebagai bahan kimia
campuran yang kemudian dapat digunakan pada produk kosmetik maupun
produk pangan lainnya, Serat kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan
baku pembuatan pulp dan kertas dan masih banyak lagi. Sebagai gambaran,
berikut dilampirkan pohon industri kelapa sawit:
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Gambar 2-8 Pohon Industri Kelapa Sawit
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2.1.6 Rantai Nilai dengan Value Added Tinggi
Kelapa sawit memiliki potensi pengembangan sangat besar untuk diproses menjadi
produk bernilai tambah tinggi (High Value Added). Kebanyakan pabrik kelapa sawit
hanya memproses Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). Sangat
sedikit produk turunan lanjutan dari CPO yang diproses. Selain itu, terdapat
beberapa potensi yang dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi dari
bagian yang lain. Misalnya saja tandan kosong dapat diproses lebih lanjut menjadi
pupuk kompos, serabu kelapa sawit dapat diproses lebih lanjut menjadi bubur
kertas, dan produk lainnya. berikut disajikan tabel potensi tumbuhan kelapa sawit
untuk kemudian diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tinggi.
Tabel 2-2 Potensi Produk Turunan Kelapa Sawit Berbahan Dasar Selain CPO

2.1.7 Kondisi Pengembangan Yang Diharapkan
Pada saat ini, industri kelapa sawit di Indonesia umumnya hanya sampai pada
produksi Crude Palm Oil (CPO). Sedangkan struktur industri kelapa sawit sebenarnya
sangat luas. Berdasarkan penelitian dan analisa beberapa ahli, komoditas kelapa
sawit pada masa yang akan datang tetap mempunyai prospek yang baik seiring
dengan meningkatnya konsumsi minyak dan lemak dunia, serta dapat digunakannya
minyak sawit sebagai sumber energi terbarukan (biofuel). Pengembangan biofuel,
terutama sejak harga minyak dunia melambung menjadi salah satu prioritas penting
di banyak negara, seperti Uni Eropa (UE) berharap pada tahun 2010 sebanyak 5,75%
bahan bakar untuk transportasi akan menggunakan energi terbarukan, kemudian
meningkat menjadi 8% pada tahun 2020. Sementara itu, Australia berkonsentrasi
mengembangkan biofuel dengan target 350 juta liter pada tahun 2010
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Selain sebagai sumber energi, kelapa sawit juga dapat menghasilkan produk turunan
(industri hilir) yang sangat beragam dan mempunyai nilai tambah lebih tinggi
dibandingkan dengan CPO. Beberapa industri hilir yang potensial untuk
dikembangkan adalah industri minyak goreng, margarine, serta industri bahan-bahan
untuk sabun dan kosmetik, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
maupun ekspor. Peluang pengembangan industri hilir kelapa sawit sangat besar
karena didukung oleh sumber bahan baku yang cukup dan letak geografis yang
sangat strategis.
Saat ini skema model klaster yang akan dikembangkan adalah pembangunan industri
inti, yang bahan bakunya berasal dari pemasok CPO dan PKO. Untuk mendukung
pengembangan klaster dimaksud dibutuhkan industri pendukung seperti bahan
kimia, mesin dan peralatan. Industri inti diharapkan dapat menghasilkan beberapa
turunan antara lain margarin, surfactant, kosmetik dan lain-lain, untuk selanjutnya
dapat dipasarkan untuk konsumsi domestik dan internasional. Namun demikian,
agar skema ini dapat berjalan dengan baik diperlukan beberapa hal, antara lain : (i)
regulasi dan insentif dari Pemerintah Daerah maupun Pusat, (ii) institusi pendukung
untuk melakukukan penelitian maupun dukungan dari sisi dana/investasi, (iii)
pembangunan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik, dll
agar distribusi dari hasil olahan ini dapat terdistribusi dengan lancar. Hasil olahan ini
dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum (air bersih, penanganan limbah, Rumah
Sakit), dan lembaga promosi & pemasaran bersama.

2.1.8 Skala Ekonomi
Kelapa sawit memiliki luas lahan yang sangat luas di Indonesia, yaitu mencapai 8 juta
hektar. Hanya selisih 4 juta hektar dibandingkan dengan luas lahan padi di Indonesia.
Dengan Luas lahan yang demikian besar, pemenuhan bahan baku pengolahan CPO
tidaklah menjadi masalah. Hanya saja, sampai saat ini hanya sedikit yang melakukan
proses lebih lanjut dari CPO. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengikat
para produsen CPO untuk kemudian mengolahnya menjadi produk yang lebih hilir
lagi. Selain itu, para produsen CPO merasa cukup puas dengan hanya memproduksi
sebatas CPO dan kemudian diekspor ke negara lain yang dapat membeli dengan
harga tinggi. Hal ini sangat merugikan mengingat CPO tersebut diproses lebih lanjut
menjadi high value added product dan kemudian dikirim kembali ke Indonesia untuk
dipasarkan. Padahal teknologi Indonesia seharusnya dapat memproses CPO tersebut
menjadi ratusan produk turunan yang bernilai tinggi.

POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA | 2-17

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

2.2

Singkong

www.kehati.or.id/florakita

www.plantamor.com

Gambar 2-9 Tanaman Singkong

2.2.1 Habitat
Dapat tumbuh sampai dengan ketinggian 1500 m dpl. Suhu optimum 20-30oC,
dengan curah hujan 5000 – 6000 mm pertahun, pH tanah yang disukai 5,5-7,5.
Singkong merupakan tanaman yang fleksibel karena dapat tumbuh dan berproduksi
di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi,mulai dari ketinggian 10 – 1500 m
dpl. Singkong juga cocok dikembangkan di lahan marginal,kurang subur dan
kekurangan air. Lahan-lahan ini masih banyak tersedia terutama di luar pulau Jawa.
Singkong dalam pengembangannya selain sebagai tanaman pangan juga sebagai
bahan

baku

bioetanol.Dalam

budidaya

singkong

yang

diambil

adalah

umbinya,sebagai bahan pangan umbi ini kaya akan karbohidrat tetapi miskin akan
protein namun hal ini bisa dipenuhi dari daun singkong yang juga merupakan sumber
protein cukup tinggi.
Singkong merupakan tanaman pangan yang diperdagangkan (crash crop). Sebagai
tanaman pangan, singkong menghasilkan starch terbanyak persatuan luas tanah
hingga 7x tebu perhektarnya , gaplek, tepung singkong, etanol, gula cair, sorbitol,
MSG, tepung aromatik, dan pellet. Selain itu, singkong juga merupakan sumber
karbohidrat bagi sekitar 500 juta manusia di dunia.
Singkong masuk dalam kelas Dicotiledoneae dan famili Euphorbiaceae. Klasifikasi
tanaman singkong sebagai berikut:
Kelas

: Dicotiledoneae
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Sub Kelas

: Arhichlamydeae

Ordo

: Euphorbiales

Famili

: Euphorbiaceae

Sub Famili

: Manihotae

Genus

: Manihot

Spesies

: Manihot esculenta

Penanaman dan pemeliharaan singkong relatif mudah dan memiliki tingkat produksi
yang sangat tinggi. Singkong mempunyai daya adaptasi yang cukup luas, mampu
bertahan hidup di daerah-daerah yang cukup ekstrim dan umumnya beriklim
tropis.Tanaman singkong termasuk jenis herba tahunan. Tingginya dapat mencapai 7
meter. Daunnya bertangkai panjang dengan bentuk menjari antara 5 – 9 cm.

Singkong merupakan tanaman yang fleksibel karena dapat tumbuh dan
berproduksi di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi,mulai dari ketinggian 10
– 1500 m dpl. Singkong juga cocok dikembangkan di lahan marginal, kurang subur
dan kekurangan air. Lahan-lahan ini masih banyak tersedia terutama di luar pulau
Jawa.
Perdu yang tidak bercabang atau kadang bercabang dua, tinggi bisa mencapai 4 m,
bergetah putih dan mengandung sianida pada konsentrasi yang berbeda-beda. Umbi
akar besar, memanjang dengan kulit berwarna coklat suram. Batang berkayu dengan
tanda berkas daun yang tampak dengan jelas. Daun tungal tersusun secara spiral,
panjang tangkai daun 5-30 cm, helaian daun rata sampai terbagi 3 - 10 sampai
pangkal daunnya. Perbungaan dalam tandan di ujung batang dengan panjang 3-10
cm. Buah bulat telur bersayap 6 dengan diameter 1-1,5 cm, terdapat 3 biji di
dalamnya. Perbanyakan dilakukan dengan stek batang, bisa dilakukan dari biji tapi
sangat jarang dilakukan.

2.2.2 Potensi Alam Indonesia per Wilayah
Berasal dari Amerika, pada tahun 1810 masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang
Portugis. Daerah yang paling cocok untuk tumbuhan ini adalah sebagimana
tumbuhan ini hidup dan tumbuh sesuai dengan habitatnya. Berdasarkan habitatnya,
maka tumbuhan ini sangat mudah tumbuh dan sangat sederhana dalam
penanamannya. Dengan demikian tumbuhan ini banyak ditanam oleh rakyat mulai
dari halaman rumah, kebun sendiri dan petani kecil sampai diusahakan sebagai suatu
perkebunan luas.
Dilihat dari wilayah Indonesia, hampir seluruh wilyah Indonesia potensial untuk
dikembangkan dan dikomersilkannya tumbuhan ini. Meskipun demikian luas atau
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sempit atau kecilnya area tanaman tumbuhan ini

tergantung dan dipengaruhi

kebiasaan penduduk dalam mengkonsumsi hasil tanaman ini. Kecuali di wilayah
tersebut dibangun suatu industry yang melakukan pengolahan lebih lanjut secara
komersil dan mentranformasikannya agar menjadi produk yang memilki nilai tambah
dari tanaman ini, maka berkembanglah perkebunan tanaman ini yang cukup luas.
Wilayah-wilayah yang potensil menghasilkan tanaman ini saat ini adalah antara lain
Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Papua. Sebagai acuan data lahan dan produksi masing-masing wilayah
tersebut Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2-3 Wilayah Perkebunan Sawit Di Setiap Propinsi Di Indonesia

Wilayah

Luas Areal
(Ha )

Produksi
(Ton)

Rata-rata
Produksi
(Kw/Ha)

6.058

82.919

1.216,32

Sumatera Utara

35.996

452.450

125,69

Sumatera Selatan

17.366

228.321

131,48

Lampung

293.430

5.449.403

1.806,80

Jawa Barat

113.663

2.044.673

179,89

Jawa Tengah

211.917

3.553.820

167.70

Jawa Timur

232.538

3.680.567

158,28

Nusa Tenggara Barat

7.051

87.259

116,07

Nusa Tenggara Timur

89.591

938.011

106,39

6.058

82.919

136,88

827

9.411

32.852

567.751

113,80
152,73

3.237

37.823

116,85

1.050.584

17.215.327

1.426,4 Kw/ha

Bengkulu

Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Selatan
Papua
Jumlah, rata-rata

Sumber: BPS, diolah wartam radjid (tahun 2007)
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Gambar 2-10 Lahan Singkong di Indonesia

Gambar 2-11 Produksi Singkong di Indonesia

Berdasarkan kontribusi terhadap produksi nasional terdapat sepuluh propinsi utama
penghasil singkong yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan,
Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan dan Yogyakarta yang menyumbang
sebesar 89,47 % dari produksi Nasional sedangkan produksi propinsi lainnya sekitar
11-12 % (Agrica, 2007).
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Indonesia termasuk sebagai negara penghasil singkong terbesar ketiga (13.300.000
ton) setelah Brazil (25.554.000 ton), Thailand (13.500.000 ton) serta disusul negaranegara seperti Nigeria (11.000.000 ton), India (6.500.000 ton) dari total produksi
dunia sebesar 122.134.000 ton per tahun (Bigcassava.com, 2007). Namun jika
mengacu hasil dari BPS, maka Indonesia menghasilkan singkong sebesar 17.215.327
ton.

Sumber Bigcassava.com, diolah wartam radjd

Gambar 2-12 Produksi Singkong Terbesar Dunia

Potensi Pengembangan singkong di Indonesia masih sangat luas mengingat lahan
yang tersedia untuk budidaya singkong cukup luas terutama dalam bentuk lahan di
dataran rendah serta lahan-lahan di dataran tinggi dekat kawasan hutan. Dalam
upaya penyediaan bahan baku yang besar dan kontinu untuk bioethanol,
pengusahaan singkong perlu dilakukan dalam bentuk perkebunan dengan luas areal
diatas lima hektar mengingat selama ini belum diusahakan dan masih merupakan
kebun sela atau tumpangsari ataupun hanya merupakan kebun sambilan.

2.2.3 Permasalahan Dan Hambatan Pengembangan
Kajian atau tulisan akan hal ini pada dasarnya sudah banyak dilakukan, namun
implementasi yang sangat lemah atau mungkin tidak adanya tindak lanjut atas
rekomendasi dari tulisan-tulisan itu.
Permasalahan

atau

hambatan

dalam

pengembangan

untuk

peningkatan

produktifitas singkong di Indonesia pada dasarnya sangat-sangat tergantung pada
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kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Kalau dilihat dari sisi potensi untuk
pengembangan tanaman ini di Indonesia seharusnya tidak alasan adanya hambatan.
Hal ini sebagaimana dikemukakan diatas, dilihat dari posisi geografis maupun habitat
tanaman ini maupun masyarakat sudah tersedia dan cocok di Dalam Negeri
Hambatan utama adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha agro
yang tidak fokus, arah dan jenis yang diprioritaskan pengembangannya.
Upaya pengembangan hilirisasi untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah
tinggi tidak sepenuhnya mendapat dukungan secara konsisten,
Sementara itu di Dalam Negeri sulit penyediaan lahan yang cukup agar mampu pasok
biomaterial tersebut sebagai bahan baku bagi industri hilirnya, sehingga industri hilir
yang dikembangkan itu mampu bersaing.
Produktivitas lahan yang masih rendah dapat menggunakan teknologi baik untuk
usaha budi daya tanaman termasuk pengelolaan tanahnya. Untuk pengembangan
hilirisasi

pada

dasarnya

tidak

ada

masalah,

apabila

menggandeng

dan

memberdayakan para ahli dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. (Diakui saat
ini belum berkembang institut-institut/perguruan tinggi yang membuka sekolah
kejuruan-khusus atau spesialis masing-masing jenis tanaman / bio material)
Pemasaran hasil budidaya tanaman ini dari petani relatif sulit karena tidak ada pihak
atau institusi sebagai penampung, terutama saat musim panen, ditambah harga
yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan antara lain tidak berkembangnya hilirisasi
sebagaimana disebutkan diatas yang tidak mendorong peningkatan produksi petani.
Produktivitas petani masih rendah, tingkat kesejahteraan petani tidak kunjung
datang, maka petani sangat mudah untuk mengalihkan usahanya ke jenis tanaman
lain seperti ke jagung, semangka/melon, ke kelapa sawit, tebu, karet, kopi atau
lainnya agar cepat dan memilki nilai lebih dalam memperoleh penghasilannya,
sementara itu kepemilkan lahan oleh petani sangat kecil
Disisi lain di daerah tertentu, potensi lahan cukup, penampung/pabrik pengolahan
lebih lanjut ada, namun masih ada kendala dari sisi pekerja di perkebunan itu. Hal ini
karena tenaga kerja setempat dari segi jumlah atau kemauan tidak memadai, maka
memanfaatkan tenaga kerja pendatang/urban yang sewaktu-waktu pulang kampung
dan pada saat musim panen terjadi kekurangan tenaga kerja. Akibat hal tersebut
panen terlambat dan apabila cara memanen tidak benar akan menurunkan
rendemen hasil tanaman.
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Menurut (bigcasssava.com, 2007). produktivitas singkong di Indonesia masih rendah
yaitu rata-rata sebesar 12,2 ton/ha dan sangat berfluktuatif. Di Daerah Istimewa
Yogyakarta misalnya terutama di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 1998 sampai
dengan 2005 mengalami fluktuasi produktivitas antara 127 kwintal/ha sampai 174
kwintal/ha dan produksi tertinggi sebesar 812.321 ton (Martono dan Sasongko, 2007)
Berdasarkan informasi dari Kementrian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri
Agro luas lahan tanaman singkong nasioanal tahun 2010 sekitar 1,7 juta Ha dengan
produksi 23,2 juta ton atau produksinya rata-rata hanya 13,6 ton per Hektar.

Gambar 2-13 Grafik Trend Luas Panen Singkong (Hektar) di Kabupaten se-Daerah Istimewa
Yogyakarta
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Gambar 2-14 Grafik Trend ProduksiSingkong (Hektar) Kabupaten Gunung Kidul Tahun 1998
s/d 2005

Dalam upaya penyediaan bahan baku bioethanol, usaha yang perlu diperhatikan
terutama adalah peningkatan produksi dan produktivitas singkong dengan masukan
teknologi budidaya yang tepat. Rendahnnya produktivitas disebabkan oleh
pengunaan varietas lama dan produksinya masih sampingan. Oleh karena itu dalam
pengusahaannya perlu dilakukan secara perkebunan dengan bibit yang memiliki
kapasitas sink dan source yang kuat.
Peningkatan produksi tanaman singkong dapat dilakukan dengan pengusahaan
secara perkebunan atau pengusahaan dalam skala besar untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku untuk bioethanol dengan arah pengembangan di lahan-lahan
marjinal. Permasalahan utama dalam produksi singkong adalah produktivitas
tanaman yang masih rendah.
Peningkatan produksi tanaman singkong dapat dilakukan dengan pengusahaan
secara perkebunan atau pengusahaan dalam skala besar untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku untuk bioethanol dengan arah pengembangan di lahan-lahan
marjinal. Permasalahan utama dalam produksi singkong adalah produktivitas
tanaman yang masih rendah.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman ini perlu masukan teknologi yang
dapat meningkatkan hasil per tanaman singkong. Teknologi yang memungkinkan
untuk di introduksi dalam rangka meningkatkan hasil adalah dengan menggunakan
klon-klon singkong yang mempunyai kapasitas sumber yang besar atau dengan
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kombinasi antara klon yang mempunyai sumber besar dan lubuk yang besar pula
sehingga produktivitas tanaman meningkat, salah satunya adalah dengan
menggunakan teknologi mukibat.

2.2.4 Pemanfaatan Biomaterial dalam siklus 4F (Food-Feed-FertilizerFuel)
65% ubinya digunakan untuk bahan pangan manusia, 20% pakan ternak dan 15%
sebagai bahan baku industri. Sebagai bahan pangan manusia, akarnya setelah
dikupas dipotong dan kemudian direbus, dikukus, dibakar atau digoreng. Di Asia
Tenggara, penggunaan ketelah pohon sangat berbeda pada setiap negara. Di
Thailand, pemanfaatan untuk manusia tidak penting. 95% dieksport terutama sebagai
bahan pakan ternak ke negera-negara di Eropa. Sisanya digunakan sebagai bahan
makanan manusia. Di Indonesia 60% merupakan bahan pangan manusia, 25% segar
dan 35% dikeringkan, 25% lainnya digunakan untuk produksi tepung, yang umumnya
digunakan untuk bahan makanan manusia seperti kerupuk, kue dan makanan kecil
lainnya. 15% sisanya diekspor. Tepung dan monosodium glutamat merupakan
produksi industri tradisional. Dengan peningkatan teknologi industri ketelah pohon,
produk lain seperti alkohol, gula pemanis berdasarkan tepung seperti glukosa dan
fruktosa menjadi lebih penting. Daun ketelah pohon digunakan untuk sayur dan juga
pakan ternak. Proses fermentasi dari umbi dapat dihasilkan gula.
Dari sebagian penjelasan diatas maka produk turunan dari singkong dapat
disederhanakan, yaitu:
a.
b.
c.

d.

Sebagai bahan makanan (FOOD), antara lain modified cassava flour, glucose
syrup/dried glucose;
Sebagai pakan ternak (FEED)
Sebagai Bahan Bakar (FUEL) dan Chemical/pharmaceuticalantra lain,
sorbitol/sorbitol powder, maltitol, maltodextrine, dextrose monohydrate,
xylitol, bahan tambahan diproses kertas, perekat pewarna pada tekstil, lem
untuk plywood, biodegradable plastic, polymer lain
Sebagai pupuk (Bio-FERTILIZER), kompos, biochar.
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PANGAN :pengasam,pengemulsi, plafouring,pangan
berprotein tinggi ,pemanis, stabilizer

sintetis

MINUMAN :pemanis rendah kalori
PETERNAKAN/PERIKANAN:pakan berprotein tinggi,susu
untuk pedet, prebiotik

sintetis

AGROKIMIA: biofertilizer, biosektdida

TAPIOKA

KIMIA: biosurfaktan, biodeterjen,poliol,enzim,polimer(membrane)
KOSMETIKA:pelembab, pembentuk, pengemulsi,stabilizer

SINGKONG
SINGKONG

FARMASI/KEDOKTERAN;:pangan,minuman
sehat,cairan
formulasi obat, encapsulating agent, vitamin

(CASSAVA)

TEKSTIL:surface agent

infuse,

KERTAS
KEMASAN;
coating,
corrugated
board,
bioplastic;:pangan,minuman sehat,cairan infuse, formulasi obat,
encapsulating agent, vitamin

GAPLEK

ENERGI; bioetanol, butanol

Industri berbasis cassava generasi pertama

Industri berbasis cassava generasi kedua dst

Gambar 2-15 Pohon Industri Singkong
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Dari gambar pohon industri salah satu produk turunan dari singkong adalah untuk
FUEL (bahan bakar) berupa ethanol. Singkong sebagai Fuel Grade Ethanol (FGE)
disarankan yang memilki sifat antara lain berkadar pati tinggi, potensi hasil tinggi,
tahan cekaman biotik dan abiotik serta fleksibel dalam usaha tani dan umur panen.
Sebagai bahan baku BBN singkong diolah menjadi bioetanol pengganti premium.
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Singkong merupakan salah satu sumber pati. Pati merupakan senyawa karbohidrat
yang komplek. Sebelum difermentasi pati diubah menjadi glukosa,karbohidrat yang
lebih sederhana. Dalam penguraian pati memerlukan bantuan cendawan Aspergillus
sp. Cendawan ini akan menghasilkan enzim alfaamilase dan glikoamilase yang akan
berperan dalam mengurai pati menjadi glukosa atau gula sederhana. Setelah menjadi
gula baru difermentasi menjadi etanol.
Sebelum difermentasi menjadi etanol pati yang dihasilkan dari umbi singkong
terlebih dahulu diubah menjadi glukosa dengan bantuan cendawan Aspergillus sp.
Langkah – langkah dalam pembuatan bioetanol berbahan dasar singkong adalah \:
a.

Mengupas singkong segar, semua jenis dapat dimanfaatkan, kemudian
membersihkan dan mencacah berukuran kecil.
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Gambar 2-16 Pengupasan Singkong

b.

Mengeringkan singkong yang telah dicacah hingga kadar air maksimal 16 %
sama dengan singkong yang dibuat gaplek. Tujuan pengeringan ini untuk
pengawetan sehungga produsen dapat menyimpan sebagai cadangan
bahan baku.

Gambar 2-17 Pengeringan Singkong

c.

Memasukkan 25 kg gaplek kedalam tangki berkapasitas 120 liter, kemudian
menambahkan air hingga mencapai volume 100 liter dan memanaskan
gaplek hingga suhu 100° C, diaduk selama 30 menit sampai mengental
menjadi bubur.
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Gambar 2-18 Bubur Singkong

d.

Memasukkan bubur gaplek kemudian memasukkan kedalam tangki
skarifikasi. Skarifikasi merupakan proses penguraian pati menjadi glukosa.
Setelah

dingin

memasukkan

cendawan

Aspergilus

sp

yang

akan

menguraikan pati menjadi glukosa. Untuk menguraikan 100 liter bubur pati
singkong memerlukan 10 liter larutan cendawan Aspergillus atau 10 % dari
total bubur. Konsentrasi cendawan mencapai 100 juta sel/ml. Sebelum
digunakan cendawan dibenamkan ke dalam bubur gaplek yang telah
dimasak agar adaptif dengan sifat kimia bubur gaplek. Cendawan
berkembang biak dan bekerja mengurai pati.

Gambar 2-19 Penambahan Aspergilus

e.

Setelah dua jam bubur gaplek akan berubah menjadi 2 lapisan yaitu air dan
endapan gula. Mengaduk kembali pati yang sudah berubah menjadi gula
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kemudian memasukkanya kedalam tangki fermentasi. Sebelum difermentasi
kadar gula maksimum larutan pati adalah 17 – 18 % karena itu merupakan
kadar gula yang cocok untuk hidup bakteri Saccaromyces dan bekerja untuk
mengurai gula menjadi alcohol. Penambahan air dilakukan bila kadar gula
terlalu tinggi dan sebaliknya jika kadar gula terlalu rendah perlu
penambahan gula.

Gambar 2-20 Penambahan Saccaromyces

f.

Menutup rapat tangki fermentasi untuk mencegah kontaminasi dan
menjaga Saccharomyces agar bekerja lebih optimal. Fermentasi berlangsung
anaerob atau tidak membutuhkan oksigen pada suhu 28° - 32°C.

Gambar 2-21 Fermentasi
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g.

Setelah 2 – 3 hari larutan pati berubah menjadi 3 lapisan yaitu lapisan
terbawah berupa endapan protein, lapisan tengah air dan lapisan teratas
etanol. Hasil fermentasi disebut bir yang mengandung 6 – 12 % etanol.

Gambar 2-22 Pengendapan

h.

Menyedot larutan etanol dengan selang plastik melalui kertas saring
berukuran 1 mikron untuk menyaring endapan protein.

Gambar 2-23 Penyaringan

i.

Melakukan destilasi atau penyulingan untuk memisahkan etanol dari air
dengan cara memanaskan pada suhu 78° C atau setara titik didih etanol
sehinnga etanol akan menguap dan mengalirkannya melalui pipa yang
terendam air sehingga terkondensasi dan kembali menjadi etanol cair.
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Gambar 2-24 Distilasi

j.

Hasil penyulingan berupa 95% etanol dan tidak dapat larut dalam bensin.
Agar larut diperlukan etanol dengan kadar 99% atau disebut etanol kering
sehingga memerlukan destilasi absorbent. Destilasi absorbent dilakukan
dengan cara etanol 95% dipanaskan dengan suhu 100° C sehingga etanol dan
air akan menguap. Uap tersebut dilewatkan pipa yang dindingnya berlapis
zeolit atau pati. Zeolit akan menyerap kadar air tersisa hingga hingga
diperoleh etanol dengan kadar 99 %. Sepuluh liter etanol 99% membutuhkan
120 – 130 liter bir yang dihasilkan dari 25 kg gaplek.

Gambar 2-25 Etanol Kering

Pengolahan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat mendorong terbentuknya
masyarakat yang mandiri energi, setidaknya untuk keadaan-keadaan yang
mendesak.

Masyarakat

di

pelosok-pelosok

Indonesia

tidak

harus

selalu
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menggantungkan kiriman bahan bakar dari Pertamina karena mereka punya
alternatif bahan bakar lain. Dengan begitu, krisis energi yang sewaktu-waktu bisa
melanda Indonesia karena cadangan bahan bakar fosil yang makin menipis bisa
diantisipasi dengan hal ini. dikebunnya membusuk karena ongkos panen dan
angkutan ke pasar lebih besar dibanding hasil penjualan singkong tersebut. Kondisi
inilah yang membuat para petani singkong banyak yang miskin.
Singkong sangat dimungkinkan untuk dikembangkan ke bioethanol. Di dunia
kebutuhan bioethanol tidak terbatas. E-10 (gasohol) 10% bioethanol dari kebutuhan
bahan bakar bensin (saat ini 30 juta kiloliter pertahun, sehingga kebutuhan Dalam
negeri dapat mencapai 3.000.000 koli liter per tahun. Selain itu sebagi pengganti
minyak tanah (bio-kerosine, ethanol 60% v/v dan technical alcohol 70%-90% v/v).
Dengan adanya usaha produksi bioetanol berskala kemasyarakatan dan industri
besar, diharapkan banyak singkong yang akan terserap sehingga harganya akan
lebih kompetitif. Adanya pengaturan masa tanam dan panen juga diperlukan agar
suplai bahan baku ke industri bioetanol tersedia cukup secara kontinu. Dengan
demikian, petani singkong akan lebih sejahtera dan Indonesia akan mempunyai
solusi energi alternatif yang terbaharukan.
Industri tapioka di Indonesia berpusat di Jawa dan Lampung, dengan beragam dari
skala usaha rumah tangga dengan peralatan sangat sederhana, dan kapasitas hanya
puluhan kilogram cassava sampai industri besar dengan mesin-peralatan modern,
dengan kapasitas olah mencapai puluhan, bahkan ratusan ton perhari. Prinsip
pengolahan cassava menjadi tapioka tak bebeda, yaitu penghancuran sel umbi
(pemarutan), diikuti ekstraksi pati dari parutan, pati dipisahkan dari larutan (slurry)
dan selanjutnya dikeringkan. Pada industri rumah tangga, cassava yang diterima dari
petani setelah dibersihkan, dikupas, dicuci dan dilakukan pemarutan. Pengupasan
dan pencucian dilakukan secara manual oleh tenaga kerja. Pemarutan dilakukan
pada alat pemarut yang digerakkan motor (10-16 HP), hasil parutan disaring melalui
penyaring kain, dan dialirkan ke bak pengendapan.
Pada industri yang lebih besar (industri kecil) pengendapan dilakukan pada jalur-jalur
pengendapan (panjang 50 cm dan dalam 30 cm), dengan kerniringan. Setelah 12 jam
(semalam) tepung pati yang mengendap dikumpulkan dan dikeringkan di bawah
terik matahari. Tepung tapioka kering umumnya masih berupa bongkahan kasar,
untuk itu perlu dilakukan penggilingan. Pada pengolahan tapioka secara rumah
tangga dan kecil ini dihasilkan dua limbah padat, yang pertama onggok dan ampas
dan serat hasil pengendapan pati yang disebut elot. Elot dikeringkan dikenal sebagai
tepung asia dan dijual sebagai bahan bantu kerupuk, obat nyamuk atau lainnya.
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Onggok dapat dijual sebagai bahan pakan ternak atau dibuang sebagai limbah padat.
Rendemen perolehan tapioka pada industri rumah tangga dan kecil ini berkisar
antara 15-20 %. Pada industri besar, pencucian dan pembersihan dilakukan dalam bak
yang dilengkapi dengan pisau putar, selanjutnya dengan conveyor diangkut ke mesin
pemarut. Hasil parutan dialirkan ke unit penyaringan — yang memisahkan slurry dan
ampas (onggok). Pati dalam slurry (suspensi pati) dipisahkan dengan cara
pemusingan (sentrifugasi); yang selanjutnya dilakukan pengeringan. Pati kering
diangkut ke pemisah siklon, untuk memisahkan partikel pati berdasarkan
besar/kecilnya. Pati kasar akan turun ke bawah, ke unit pengemasan. Rendemen pati
pada industri besar ini berkisar 17-28%.

2.2.5 Rantai Nilai dengan Value Added Tinggi
Setelah kita lihat dan diperhatikan lebih jauh baik dari kedalam struktur melalui
pohon industri serta nilai tambah atas produk-produk turunan dari singkong seperti
disebutkan diatas, singkong memilki rantai proses yang banyak dan panjang, yang
menghasilkan produk –produk turunan yang memilki nilai tambah tinggi. Baik olahan
keperluan atau kegunaan produk makanan (food), pakan ternak (feed), bahan bakar/
kimia (fuel/chemicals) dan kegunaan sebagai pupuk (fertilizer).
Sementara itu ada keuntungan atau manfaat lain yang memilki nilai ekonomi lebih
tinggi dibandingkan dengan singkong basahnya yaitu bahan dimaksud berupa
pohon, kulit dan hampasnya dapat dijadikan : biogas, (dari stillage), biodegradable
plastic (dari kulit), pakan ternak (dari stillage dan daun), kompos (residue anaerobic
digestor), dan energy listrik (arang batang).
Dengan demikian bagi singkong dalam upaya meningkatkan nilai tambah melalui
tahapan rantai yang panjang dan apabila kita telaah maka tiap-tiap perubahan dari
bahan tersebut memiliki nilai jual dan nilai ekonomi sendiri. Untuk itu dalam
pengusahaan satu pohon singkong dapat dikatakan dapat dijadikan barang yang
memilki nilai ekonomi, tidak ada bagian yang tidak dapat dimanfaatkan.

2.2.6 Kondisi Pengembangan Yang Diharapkan
Sebagimana telah disinggung dibagian atas, bahwa dengan singkong dapat dibuat
menjadi beraneka ragam tingkatan dan turunan produknya yaitu menjadi 4
kelompok produk (4F). Dari manfaat dan pengembangan produk-produk turunan
singkong ini sudah jelas. Kegiatan pengolahan bahan baku singkong lebih lanjut
mungkin saja sudah terjadi, seperti di Indonesia (Jawa Timur) telah adanya pabrik
sorbitol, yang kemudian sorbitol ini dijadikan bahan baku odol yang saat ini juga
telah ada pabriknya di Indonesia (contoh PT.Unilever Indonesia).
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Lalu permasalahannya kenapa usaha agro biomaterial seperti singkong ini tidak
berkembang / tidak tampak kemajuannya dan kegairahan petani untuk mengolah
dan menanam singkong tidak bergairah, apakah usaha singkong belum bisa menjadi
bisnis yang menjanjikan baik bagi petani maupun industri pengolah lanjutannya.
Sekali lagi melalui tulisan ini pada dasarnya yang diharapkan dari usaha pengelolaan
dengan bahan baku singkong ini adalah terwujudnya industri pengolah singkong
yang

terintegrasi

sejak

penanaman

sampai

dengan

pengolahan

menjadi

barang/produk hilirnya yang memilki nilai tambah tinggi. Pengusahaan secara
terintegrasi ini dapat terjadi dan tumbuh di Indonesia, lebih dari itu yang diharapkan
adalah terbangunnya kluster industri berbasis singkong disuatu wilayah, yang
efisien, bernilai tambah tinggi serta berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan petani singkong atau masyarakat pada umumnya.
Melalui pengembangan kluster diharapkan terbangunnya juga usaha produksi
bioetanol berskala kemasyarakatan dan industri besar, yang mampu banyak
meyerap singkong sehingga harganya akan lebih kompetitif. Adanya pengaturan
masa tanam dan panen juga diperlukan agar suplai bahan baku ke industri bioetanol
tersedia cukup secara kontinu. Dengan demikian, selain petani singkong akan lebih
sejahtera dan Indonesia akan mempunyai solusi energi alternatif yang terbaharukan.

2.2.7 Skala Ekonomi
Petani singkong yang ada saat ini umumnya sangat terbatas dari sisi kepemilikan
lahan/luasnya lahan (setengah sampai dua hektar per petani), pengetahuan
pengelolaan/teknologi, permodalan dan pemasaran hasil panen. Faktor-faktor ini
yang sangat berpengaruh pada rendahnya produktifitas. Namun faktor yang paling
menonjol dalam pengaruh tersebut sebagaimana dijelaskan dibagian atas adalah
faktor pemasaran dan harga. Hendak dibawa /dijual kemana hasil panen tersebut,
berapa harga yang dicapai saat musim panen. Disisi lain efisiensi biaya
pengolahan/tanah sampai panen masih rendah, karena masih secara tradisional,
lahan terbatas, apabila diolah secara mekanisasi terlalu mahal.
Untuk tercapainya produktivitas dan skala ekonomi seperti yang diharapkan dalam
pengelolaan tanaman singkong , maka diperlukan lahan yang cukup luas, ribuan
hektar dalam arti merupakan suatu perkebunan yang masive dan adanya mekanisasi
sejak pengolahan tanah sampai panen. Produktivitas lahan singkong yang
diusahakan petani saat ini masih berkisar 20 ton -25 ton singkong per hektar. Untuk
mencapai skala ekonomi produktivitas serendah-rendahnya adalah 100 ton /hektar,
atau 200 ton/hektar/tahun dengan 2 kali panen. Usia tanam maksimal 6 (enam)
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bulan. Sementara itu untuk menampung produksi petani tersebut tidak lepas dari
perlu dikembangkannya

industri hilir yang berbasis singkong. Bagi industri

bioethanol yang berkapasitas 100.000 kiloliter / tahun diperkirakan membutuhkan
1000 ton gaplek per hari dengan membutuhkan feedstock singkong basah 1.800 ton
per hari.

2.3

Jarak Pagar

2.3.1 Habitat

Jarak Pagar (Jotropha curcas) merupakan tanaman tahunan yang tahan kekeringan
dan termasuk dalam family Euphorbiaceae. Tumbuhan ini termasuk semak berkayu
yang banyak ditemukan di daerah tropik dan mudah diperbanyak dengan stek.
Walaupun telah lama dikenal sebagai bahan pengobatan dan racun, saat ini ia makin
mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena
kandungan minyak bijinya. Peran yang agak serupa sudah lama dimainkan oleh
kerabat dekatnya, jarak pohon (Ricinus communis), yang bijinya menghasilkan
minyak campuran untuk pelumas. Di Indonesia dikenal dengan berbagai nama: jarak
kosta, jarak budeg (Sunda); jarak gundul, jarak pager (Jawa); kalekhe paghar
(Madura); jarak pager (Bali); lulu mau, paku kase, jarak pageh (Nusa Tenggara);
kuman nema (Alor); jarak kosta, jarak wolanda, bindalo, bintalo, tondo utomene
(Sulawesi); ai huwa kamala, balacai, kadoto (Maluku).
Jarak pagar termasuk dalam tipe tanaman perdu besar dengan tinggi mencapai 4 m.
Batang tanaman ini mempunyai percabangan yang tidak beraturan. Batang tanaman
yang masih muda bergetah jernih. Warna batang muda hijau, sedangkan warna
batang tua cokelat. Daunnya lebar berbentuk jantung, bertangkai panjang.
Bunganya berbentuk cawan, terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Warna
bubga hijau kekuningan. Buahnya berbentuk kendaga, berwarna kuning kalau muda
akan menjadi kehitaman kalau sudah tua dan kering. Buahnya mengadung tiga
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rongga. Setiap rongganya berisi satu biji. Bijinya berbentuk bundar lonjong dan
berwarna hitam.
Selama ini tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L) yang termasuk pada famili
Euphorbiaceae belum dikembangkan secara komersil sehingga penelitian dibidang
budidaya masih minim dan dampaknya informasi tentang teknologi budidaya
menjadi kurang tersedia.
Tanaman jarak pagar termasuk tanaman pionir yang dapat dengan mudah tumbuh
pada lahan marginal sekalipun dan berpotensi tinggi sebagai tanaman penghasil
minyak untuk bahan bakar yang terbarukan.
Tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang dapat hidup sampai umur 50 tahun,
berbentuk semak dan mulai menghasilkan pada bulan ke 6 setelah tanam dengan
produktivitas bervariasi 0,5-12 ton/Ha/tahun dengan rendemen minyak 25-30 %
produksi maksimal akan dicapai secara gradual setelah tanaman berumur 4 - 6 tahun.
Perkembangan jarak pagar sangat luas, awalnya dari Amerika tengah, kemudian
menyebar ke Afrika dan Asia. Luasnya perkembangan jarak pagar disebabkan oleh
kemudahan dalam pertumbuhannya. Menurut Hambali. E, dkk (2007), Jarak pagar
dapat hidup dan berkembang dari dataran rendah sampai dataran tinggi, curah hujan
yang rendah maupun tinggi (300 - 2.380 ml/tahun), rentang suhu 20 - 26 ºC. Karena
sifat tersebut tanaman jarak pagar mampu tumbuh pada tanah berpasir, bebatu,
lempung ataupun tanah liat, sehingga jarak pagar dapat dikembangkan pada lahan
kritis.

Gambar 2-26 Buah , Biji Dan Bungkil Jarak Pagar

Syarat Tumbuh
Meskipun termasuk tanaman pionir yang dapat tumbuh disegala tempat, untuk
mendapatkan

pertumbuhan dan

produktivitas

menghendaki persyaratan tumbuh sebagai berikut:
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Lahan yang dikehendaki adalah Lahan Kering Dataran Rendah Beriklim
Kering (LKDRIK)



Ketinggian tanah 0 - 500 m diatas permukaan laut



Suhu < 20 º



Curah hujan 300 - 1000 mm / tahun



pH tanah 5,5 - 6,5

Kondisi iklim yang tidak mendukung mengakibatkan produktivitas menjadi tidak
optimal hal ini terlihat dari tingginya variasi produktivitas antara lakosai satu dengan
lokasi lainnya.
Tanaman jarak pagar termasuk famili Euphorbiaceae, satu famili dengan karet dan
ubikayu. Pohonnya berupa perdu dengan tinggi tanaman 1 – 7 m, bercabang tidak
teratur. Batangnya berkayu, silindris bila terluka mengeluarkan getah. Daunya
berupa daun tunggal, berlekuk, bersudut 3 atau 5, tulang daun menjari dengan 5 – 7
tulang utama, warna daun hijau (permukaan bagian bawah lebih pucat dibanding
bagian atas). Panjang tangkai daun antara 4 – 15 cm. Bunga berwarna kuning
kehijauan, berupa bunga majemuk berbentuk malai, berumah satu. Bunga jantan dan
bunga betina tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan, muncul diujung batang
atau ketiak daun. Buah berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameter 2 – 4 cm,
berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika masak. Buah jarak terbagi 3 ruang
yang masing – masing ruang diisi 3 biji. Biji berbentuk bulat lonjong, warna coklat
kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung minyak dengan rendemen sekitar 30
– 40 %
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) mulai berbunga setelah umur 3 – 4 bulan,
sedangkan pembentukan buah mulai pada umur 4 – 5 bulan. Pemanenan dilakukan
jika buah telah masak, dicirikan kulit buah berwarna kuning dan kemudian mulai
mengering. Biasanya buah masak setelah berumur 5 – 6 bulan. Tanaman jarak pagar
merupakan tanaman tahunan yang dapat hidup lebih dari 20 tahun (jika dipelihara
dengan baik).

2.3.2 Potensi Alam Indonesia per Wilayah
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Indonesia sebagai salah satu negara tropis yang memiliki sumberdaya alam yang
sangat potensial. Usaha pertanian merupakan usaha yang sangat potensial untuk
dikembangkan di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi sumber daya lahan,
agroklimat dan sumber daya manusia yang memadai. Kondisi iklim tropis yang kaya
akan sinar matahari dengan curah hujan yang cukup, ketersediaan lahan yang masih
luas, serta telah berkembangnya teknologi optimalisasi produksi dapat mendukung
kelayakan pengembangan usaha agribisnis.
Salah satu tanaman yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah
tanaman

jarak

(Jatropha
Bonggo Menuju Ketahanan Energi Dengan Budidaya Jarak
Pagar
Jarak Pagar sudah mulai dikembangkan di Distrik Bonggo
Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua dengan lahan sekitar 15
hektar. Berawal dari gebrakan yang di buat oleh Bapak
Berthus Kyeu Kyeu tahun 2009, dimana
beliau
mengembangkan bibit jarak pagar dan di bagikan kepada
masyarakat di daerah bonggo untuk di tanam di lahan mereka
sebagai pagar. Setiap rumah menanam 500 pohon di
sekeliling ladang mereka yang rata-rata seluas dua hektar dan
sekitar rumah sebagai pagar hidup. Karena daun jarak pagar
tidak di sukai oleh ternak sapi kambing ataupun hewan lainya
sehingga dapat melindungi tanaman di dalam pagar hidup
tersebut.
Ditengah krisis BBM tahun 2005 ternyata minyak nabati dari
Jarak Pagar (Jatropha curcas) dapat di kelola menjadi bahan
bakar penganti minyak bumi yang dihasilkan oleh fosil, serta
dinilai mampu menjadi energi alternative atau yang lebih
tepat disebut Energi Hijau - Bio Fuel.
Hal tersebut yang membuat Bapak Berthus Kyeu Kyeu
beserta rombongan mengadakan Studibanding di Jawa Barat
tentang Pengembangan dan pengolaan Jarak Pagar.
Dalam rangka menjamin pasokan energy dalam negeri, telah
diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2006 tentang
kebijakan Energi Nasional. Dalam Peraturan Presiden
tersebut antara lain disebutkan bahwa penyediaan biofuel
pada tahun 2025 minimal 5% dari kebutuhan energy nasional.
Untuk menyiapkan penyediaan biofuel ini, telah dikeluarkan
instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006, tentang penyediaan
dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) kepada 13
Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia
dan di instruksikan untuk melakukan percepatan
penyedian bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain. Oleh karena itu, pengembangan tanaman
penghasilan minyak nabati sebagai bahan baku bahan
bakar nabati harus segera diupayakan. Salah satunya
kabupaten Sarmi Papua yang kini telah di kembangkan di
distrik Bonggo.
Sumber:
http://sarmibertis.wordpress.com/2011/06/26/bonggomenuju-ketahanan-energi-dengan-budidaya-jarak-pagar/

pagar
curcas).

Selama ini ini tanaman
jarak

pagar

hanya

ditanam sebagai pagar
dan

tidak

diusahakan

secara khusus. Secara
agronomis,

tanaman

jarak pagar ini dapat
beradaptasi

dengan

lahan

maupun

agroklimat di Indonesia
bahkan

tanaman

ini

dapat tumbuh dengan
baik pada kondisi kering
(curah hujan < 500 mm
per
pada

tahun)

maupun

lahan

dengan

kesuburan
(lahan

rendah

marjinal

dan

lahan kritis). Walaupun
tanaman jarak tergolong
tanaman yang bandel
dan

mudah

tumbuh,

tetapi ada permasalahan
yang

dihadapi

dalam

agribisnis saat ini yait u
belum adanya varietas
atau klon unggul, jumlah
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ketersediaan benih terbatas, teknik budidaya yang belum memadai dan sistem
pemasaran serta harga yang belum ada standar.
Luas lahan kritis di Indonesia lebih dari 20 juta ha, sebagian besar berada di luar
kawasan hutan, dengan pemanfaatan yang belum optimal atau bahkan cenderung
ditelantarkan. Dengan memperhatikan potensi tanaman jarak yang mudah tumbuh,
dapat dikembangkan sebagai sumber bahan penghasil minyak bakar alternatif pada
lahan kritis dapat memberikan harapan baru pengembangan agribisnis. Keuntungan
yang diperoleh pada budidaya tanaman jarak di lahan kritis antara lain (1) menunjang
usaha konservasi lahan, (2) memberikan kesempatan kerja sehingga berimplikasi
meingkatkan penghasilan kepada petani dan (3) memberikan solusi pengadaan
minyak bakar (biofuel).
Di Indonesia terdapat berbagai jenis tanaman jarak antara lain jarak kepyar (Ricinus
communis), jarak bali (Jatropha podagrica), jarak ulung (Jatropha gossypifolia L.)
dan jarak pagar (Jatropha curcas). Diantara jenis tanaman jarak tersebut yang
memiliki potensi sebagai penghasil minyak bakar (biofuel) adalah jarak pagar
(Jatropha curcas).
Dikenal ada tiga varietas dari species jarak yang didasarkan pada umur pembungaan
dan pembuahan. Deskripsi dari ketiga varietas jarak tersebut adalah sebagai
berikut:
1.

Varietas berumur genjah (pendek):
Umur Panen
: 3,4 bulan
Tinggi tanaman
: 3 meter
Jumlah tandan
: 6-12 tandan
Jumlah buah pertandan
: 25 – 35 buah
Jumlah biji per buah : 3 biji
Bentuk dan warna biji
: Oval dan cokelat muda
Mulai Berbunga
: 2,5 bulan
Hasil rata-rata
: 1,3 ton per ha
Berat 100 biji dan kadar minyak : 35 gram, 46%
Umur produksi dan sifat
: 7 bulan, tahan kering dan tahan rebah

2.

Varietas berumur tengahan :
Umur Panen
: 3 – 3,5 bulan
Tinggi tanaman
: 2 – 2,5 meter
Jumlah tandan
: 4 - 7 tandan
Jumlah buah pertandan
: 35 – 45 buah
Jumlah biji per buah : 3 biji
Bentuk dan warna biji
: Oval dan cokelat tua
Mulai Berbunga
: 2 - 2,5 bulan
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3.

Hasil rata-rata
: 3 ton per ha
Berat 100 biji dan kadar minyak : 34 gram, 47%
Umur produksi dan sifat
: 1,5 bulan, tahan kering dan tahan rebah

Varietas berumur dalam :
Umur Panen
: 5 – 6 bulan
Tinggi tanaman
: 4 meter
Jumlah tandan
: 25 – 35 tandan
Jumlah buah pertandan
: 50 – 60 buah
Jumlah biji perbuah : 3 biji
Bentuk dan warna biji
: oval dan cokelat berbintik-bintik, atau
hitam berbintik-bintik putih
Mulai berbunga
: 4 bulan
Hasil rata-rata
: 2,25 ton per ha
Berat 100 biji dan kadar minyak : 80 gram, 49%
Umur produksi dan sifat
: 3 tahun, tahan kering dan tahan rebah

Berdasarkan literatur internasional menyebutkan produksi biji berkisar 0,4-12
ton/ha/tahun. Angka realistis untuk Indonesia adalah 4-5 ton/ha/tahun, sesuai
dengan

angka

dari

negara

Nikaragua

yang

dewasa

ini

telah

berhasil

mengembangkan tanaman tersebut secara komersial.
Umur tanaman dapat mencapai 50 tahun, panen pertama bisa dilakukan pada saat
tanaman sudah berumur 6-8 bulan setelah tanam dengan produktivitas 0,5-1,0 ton
biji kering/ha/tahun. Selanjutnya akan meningkat secara bertahap dan akan stabil
sekitar 5 ton pada tahun kelima setelah tanam.
Keuntungan lainnya, tanaman ini ditanam secara tumpang sari dengan tanaman
seperti jagung, kacang, ubi jalar dan lain-lain selain secara monokultur. Berarti ini
menambah lagi lahan yang dapat ditanami, selain lahan kritis yang jauh dari
jangkauan kita sehari-hari.
Wilayah-wilayah yang potensil yang sudah menghasilkan jarak pagar saat ini adalah
antara lain Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua. Sebagai acuan data lahan dan
produksi masing-masing wilayah tersebut Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2-4 Luas Area dan Produksi Jarak Pagar Di Setiap Propinsi Di Indonesia

Wilayah

Luas Areal

Produksi

(Ha )

(Ton)
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Bengkulu

100.00

82.919

1.216,32

Jawa Barat

113.663

2.044.673

179,89

Jawa Tengah

430.44

3.553.820

167.70

Nusa Tenggara Barat

3,450.79

683.66

2.65

Nusa Tenggara Timur

6,671.58

332.69

0.74

Sulawesi Selatan

1,559.45

Jumlah, rata-rata

ton/ha

2.3.3 Permasalahan dan hambatan Pengembangan
Pengembangan tanaman jarak pagar sebagai bahan bakar nabati alias biodiesel jalan
ditempat. Hingga saat ini pengembangan jarak pagar belum bisa mencapai nilai
keekonomian. Artinya, biaya produksi masih lebih besar dari produktivitas yang
dihasilkan tanaman ini.
Proses pengembangan budidaya jarak pagar sendiri sedikit tersendat dikarenakan
masih sulitnya menemukan bibit unggul.
Produktivitas jarak pagar per hektare masih sangat rendah dibandingkan
produktivitas sawit. Karena, produksinya di bawah 10 ton per hektare. Tingkat
rendemen atau kadar minyak yang terkandung di dalam jarak juga sangat rendah
yakni hanya sekitar 25%.
Artinya, jika nantinya produksi jarak bisa mencapai 10 ton per hektare, volume
minyak yang dihasilkan hanya sebesar 2,5 ton per hektare. Untuk bisa mencapai
tingkat keekonomian, dibutuhkan rendemen setidaknya 40%.
Pengembangan jarak pagar sudah dimulai beberapa waktu lalu oleh Penggagas yang
di sponsori Pemda Kabupaten Muko Muko, Bengkulu dan didukung para petani.
Luas lahan yang sudah digarap mencapai 130 hektare dan telah dilengkapi
mesin/peralatan pengolahan buah jarak menjadi minyak bakar, pakan ternak dan
pupuk.
Untuk tahun 2011 ini, pemerintah mematok penambahan luas areal tanam jarak
pagar menjadi 12.000 hektare. Tahun 2010 lalu, luas areal lahan jarak pagar seluas
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10.000 hektare. Penambahan lahan per tahun ditargetkan rata-rata 2.000 - 3.000
hektare per tahun.
Sedangkan target produksi jarak tahun ini sebanyak 20.000 ton. Jumlah ini
meningkat ketimbang target tahun lalu yang sebesar 15.000 ton. Rismansyah
optimistis pengembangan jarak pagar ke depan makin bagus. Sebab, sudah ada
pihak swasta yang tertarik untuk ikut serta dalam bisnis jarak pagar ini yaitu Medco.
PT Metra Duta Lestari, anak usaha Medco Group mengatakan bahwa pihaknya
belum terlalu tertarik masuk ke bisnis jarak. Dikarenakan pengembangan bisnis jarak
masih terganjal beberapa kendala, salah satunya kesulitan dalam proses panen.
Permasalahan dan hambatan pengembangan lainnya a.l


Pemerintah selama ini belum membantu sepenuhnya pengembangan jarak
pagar, pihak swasta berjalan sendiri-sendiri walaupun tertatih-tatih



Produktivitas perkebunan jarak pagar masih rendah karena dibudidaya kan
secara tradisional dengan perawatan minimal sehingga hasilnya dari tahunketahun menurun



Hasil produksi masih bertumpu pada minyak jarak pagar sebagai bahan
bakar biodisel, belum ditingkatkan kepada produksi yang lebih hilir yang
bernilai tambah tinggi seperti; bahan kimia, biopolymer dan lain-lain.



Belum adanya keberfihakan perbankan terhadap pengusahaan lahan
pekebunan jarak pagar dan industri pengolahan berbasis jarak pagar



Belum adanya lembaga khusus yang menangani pembinaan industri
berbasis jarak pagar, termasuk menangani promosi dan pelayanan investasi.



Masih adanya rebutan lahan peruntukan perkebunan lain yaitu kelapa sawit,
singkong, tebu dan lainnya



Belum dimanfaatkan tanah-tanah kritis yang cocok untuk habitat jarak pagar
di berbagai wilayah di tanah air ini.



Proses produksi pengolahan jarak pagar menjadi mahal jika dibandingkan
produksi sejenis yang bersubsidi, seperti premium dengan harga Rp 4.500,yang bersubsidi padahal harga premium tanpa subsidi diatas Rp 10.000,-

2.3.4 Kesesuaian dengan Kompetensi Inti Daerah
Industri nasional pada saat ini menghadapi tantangan baru dengan kecenderungan
menurunnya daya saing industri di pasar internasional. Penurunan daya saing ini
terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah
biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan
ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan
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struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur
industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara
industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, belum berkembangnya
industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga
merupakan indikator lemahnya struktur industri.
Kebijakan Pembangunan Industri 2010 – 2014 diarahkan pada Pengembangan
Industri Prioritas. Enam kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan dalam
lima tahun ke depan antara lain : (1) Industri padat karya (Industri Tekstil dan Produk
Tekstil, Industri Alas Kaki, Industri Furniture); (2) Industri Kecil dan Menengah; (3)
Industri Barang Modal (Industri Permesinan, Galangan Kapal); (4) Industri berbasis
sumber daya alam (Industri Hilir CPO, Industri Makanan dan Minuman, Industri Hilir
Kakao, Industri Hilir Karet, Rumput Laut, Industri Baja dan Aluminium); (5) Industri
pertumbuhan tinggi (Industri Otomotif, Industri Elektronika dan Telematika); (6)
Industri prioritas khusus (Industri Gula, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia).
Dalam kebijakan pembangunan industri, pengembangan enam kelompok industri
prioritas dilakukan secara komprehensif dan integratif, yang didukung secara
simultan dengan pengembangan industri terkait (related industries) dan industri
penunjang (supporting industries). Dalam pelaksanaannya, pembangunan industri
dimaksud seharusnya juga dilakukan dengan sinergi dan terintegrasi dengan
pembangunan sektor lain seperti pertanian dan jasa. Dukungan kelembagaan juga
harus bersinergi dengan dengan koordinasi kelembagaan terkait seperti BKPM.
Sebagai bagian kebijakan industri, baik untuk perencanaan maupun pelaksanaanya,
telah dibentuk kelompok kerja teknis (working group) di tingkat pusat, propinsi, dan
kabupaten/kota. Kelompok kerja dimaksud beranggotakan semua stakeholders
utama yang terlibat baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga
pendukung untuk penelitian dan pendidikan.
Dengan mempertimbangkan kondisi pembangunan industri, baik di tingkat nasional
maupun daerah, dan dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan
industri dilaksanakan dengan melakukan sinergi antara perencanaan di tingkat
nasional atau pusat dan perencanaan di tingkat daerah. Hal ini dilakukan dengan dua
pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up.
Pendekatan top down pembangunan industri direncanakan dengan memperhatikan
prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Hal ini
biasa dikenal dengan pembangunan berdasarkan disain (by design) nasional.
Pendekatan bottom up dilakukan dengan penetapan kompetensi inti yang
merupakan keunggulan daerah. Penggunaan kompetensi inti sebagai unggulan
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daerah ini dimaksudkan agar daerah memiliki daya saing dan meningkatkan daya
saingnya.
Praktek perencanaan dengan dua pendekatan ini tercermin dari pelaksanaan
rencana pembangunan industri. Berdasarkan disain nasional, kebijakan industri
secara nasional dilakukan dengan menentukan industri prioritas, yaitu dikenalkannya
32 industri prioritas dengan pendekatan kluster. Kemudian, secara bottom up,
pemerintah telah secara aktif melakukan sosialisasi dan mengajak daerah
berpartisipasi dalam pembangunan kompetensi inti pada setiap daerah prioritas.
Penggunaan kompetensi inti dalam pembangunan industri daerah cukup relevan
untuk tujuan peningkatan daya saing daerah dan akhirnya juga peningkatan daya
saing nasional. Hal ini dapat terjadi mengingat bahwa pendekatan kompetensi inti
berusaha mengeksploitasi kelebihan dan keunggulan daerah secara unik.
Kompetensi inti didefinisikan sebagai kumpulan ketrampilan dan teknologi yang
memungkinkan suatu organisasi dapat emnyediakan manfaat tersendiri secara unik
kepada pelanggannya. Hal ini diterjemahkan dalam pembangunan industri daerah
dengan mencoba melakukan eksploitasi sumberdaya dan kemampuan organisasi
secara unik. Keunikan ini merupakan nilai tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain,
dan oleh karena itu akan menjadi keuntungan bagi daerah yang memilikinya.
Penerapan kompetensi inti secara nasional dapat diterjemahkan dengan
memperkenalkan satu produk unik pada setiap daerah yang berbeda. Hal ini
dilakukan agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki daerah terseb
terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti yang bersifat unik.
Sesuai dengan sumber dan perkembangan konsep kompetensi inti, maka dalam
usaha membangun kompetensi inti (baik berupa produk, layanan atau komoditi)
seharusnya memperhatikan kriteria-kriteria yang relevan dengan kebutuhan
peningkatan daya saing, yaitu keunikan (dan sulit ditiru), kemampuan memberi
manfaat lebih, atau kemampuan memberi keuntungan dengan korbanan yang lebih
efisien.

Pada

konteks

mempertimbangkan

daerah,

kondisi

pemilihan

daerah

kompetensi

inti

seharusnya

dengan tetap memperhatikan

kriteria

persaingan seperti: adanya nilai tambah yang tinggi, adanya sifat yang unik, adanya
keterkaitan dan peluang untuk bersaing di pasar luar daerah (bahkan internasional).
Dengan kata lain, pemilihan dan penentuan kompetensi inti seharusnya memberi
dampak yang besar dalam memberi stimulus perekonomian daerah. Yang lebih
penting lagi hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan
sumberdaya daerah.
Sampai saat ini pembangunan industri masih menghadapi banyak masalah dan
kendala. Masalah penurunan daya saing juga tidak terlepas dari belum diterapkannya
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pembangunan industri berbasis kompetensi secara penuh. Meskipun hal ini hanya
salah satu dari beberapa faktor yang mungkin memberi sumbangan terhadap
penurunan daya saing, tetapi kompetensi inti sebagai faktor dalam keunggulan
bersaing mempunyai nilai tersendiri untuk diperhatikan. Permasalahan tersebut
secara singkat dapat dijelaskan berikut.
Pengembangan kompetensi inti masih banyak menghadapi permasalahan, dan
dalam banyak hal konsep kompetensi inti belum diterapkan secara benar dan
terintegrasi dalam perencanaan perekonomian daerah. Dalam praktek, konsep
kompetensi

inti

juga

masih

dipahami

secara

parsial

dengan

tanpa

mempertimbangankan karakteristik dan indikator-indikator tentang kompetensi inti.
Pemahaman konsep yang yang masih lemah ini menjadikan terjadinya peniruan
kompetensi inti dari satu daerah terhadap daerah laninya, tanpa mempertimbangkan
kemampuan dan sumberdaya daerah bersangkutan. Kondisi ini salah satunya
menyebabkan banyaknya proyek yang gagal di tahap implementasi karena sifatnya
yang hanya melakukan replikasi daerah lainnya. Hal ini masih ditambah oleh adanya
pendekatan yang bersifat top down dalam menentukan dan mengembangkan
kompetensi inti daerah tanpa melakukan verifikasi ke daerah bersangkutan atau
masyarakat.
Masalah Pembangunan industri.
Peningkatan daya saing industri telah dilakukan dengan pendekatan kebijakan
kluster industri. Pendekatan kluster industri ini didukung oleh diperkenalkannya
konsep kompetensi inti yang seharusnya unik untuk setiap daerah.
Masalah Pembangunan industri terkait dengan kebijakan kluster industri adalah
pada praktek kebijakan. Masalah-masalah tersebut dapat diringkas sebagai:


Penerapan konsep pembangunan industri dengan sistem kluster dengan
mempertimbangkan kompetensi inti belum dilaksanakan secara konsisten
dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.



Pemahaman tentang kompetensi inti masih bersifat parsial. Pertimbangan
karakteristik daerah dan penggunaan indikator belum sepenuhnya
tercermin dalam pembangunan dan kebijakan industri di daerah



Penerapan konsep kompetensi inti masih belum banyak digali dari kondisi
daerah. Dalam penerapan konsep masih terdapat penggunaan konsep
kompetensi byang meniru dari daerah lain.

Tabel 2-5 Peta Panduan (Road Map) Kompetensi Inti Industri Sudah Ditetapkan Sebagai
Peraturan Menteri
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No

Provinsi

Peraturan Menteri

Tanggal

Industri Unggulan

1

Kota Palopo

No.145/M-IND/PER/12/2010

23 Desember 2010

Industri
Pengolahan
Rumput laut

2

Kabupaten
Maluku Tengah

No.146/M-IND/PER/12/2010

23 Januari 2010

Industri
Ikan

3

Kabupaten
Maluku Tenggara

No.147/M-IND/PER/12/2010

23 Desember 2010

Industri
Pengolahan
Rumput laut

4

Kota
Pangkalpinang

No.143/M-IND/PER/12/2010

23 Desember 2010

Industri
Pengolahan
Perikanan Laut

5

Kabupaten Luwu

No.144/M-IND/PER/12/2010

23 Desember 2010

Industri
Pengolahan
Rumput Laut

Pengolahan

Tabel 2-6 Peta Panduan (Road Map) Industri Unggulan Provinsi Yang Sudah Ditetapkan Sebagai
Peraturan Menteri Perindustrian
No

Provinsi

Peraturan Menteri

Tanggal

Industri Unggulan

1

Daerah Istimewa
Yogyakarta

No 138/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009

1. Industri Pengolahan
Kulit
2. Industri Pengolahan
Kayu

2

Sulawesi Tengah

No 139/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Rumput Laut
3. Industri Pengolahan
Ikan

3

Papua

No 140/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Kopi
3. Industri Pengolahan
Ubi Jalar/Batatas

4

Sumatera Barat

No 93/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Ikan
3. Industri
Ringan
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5

Sumatera Selatan

No 94/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

Industri
Karet

Pengolahan

6

Lampung

No 95/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Ubi Kayu
2. Industri Pengolahan
jagung

7

Kalimantan Timur

No 96/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Karet

8

Sulawesi Selatan

No 97/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Rumput Laut

9

Gorontalo

No 98/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Jagung
2. Industri Pengolahan
Hasil Laut

10

Nusa
Timur

Tenggara

No 99/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan
Jagung
2. Industri Pengolahan
Rumput Laut

11

Nusa
Barat

Tenggara

No 100/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Makanan:

a. Industri Pengolahan
Berbasis Sapi
b. Industri Pengolahan
Berbasis Jagung
c. Industri Pengolahan
Berbasis Rumput Laut
d. Industri Pengolahan
Berbasis Ikan
2. Industri Kerajinan

12

Aceh

No 130/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Pengolahan
Minyak Atsiri
2. Industri Pengolahan
Hasil Laut
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Riau

13

No 131/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Pengolahan
Kelapa Sawit
2. Industri Pengolahan
Kelapa

Kepulauan Riau

14

No 132/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Kapal Rakyat
dan Perbaikan Kapal
2. Industri Pengolahan
Hasil Laut

Kep.
Belitung

15

Bangka

No 133/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industi Pengolahan
Ikan
2. Industri Pengolahan
Berbasis Timah

Kalimantan Barat

16

No 134/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Pengolahan
Karet
2. Industri Pengolahan
Kelapa Sawit

Sulawesi
Tenggara

17

No 135/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Pengolahan
Kakao
2. Industri Pengolahan
Rumput Laut

Sulawesi Utara

18

No 136/M-IND/PER/12/2010

13 Desember 2010

1. Industri Pengolahan
Kelapa
2. Industri Pengolahan
Ikan

2.3.5 Pemanfaatan Biomaterial dalam siklus 4F (Food-Feed-FertilizerFuel)
Berbagai informasi baik dari internet maupun media massa lainya, mengenai
kegunaan jarak pagar menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Jepang, orang
dipaksa menanam jarak pagar untuk diambil minyaknya sebagai bahan bakar kapal
dan pelumas senjata.
Pemanfaatan Biomaterial Jarak Pagar selama ini sudah digunakan sebagai:
1.

Bahan bakar yaitu bahan bakar cair, bahan bakar padat dan gas (Fuel).
a.

Untuk bahan bakar cair (minyak)
Bahan bakar cair merupakan produk utama dari jarak pagar yang terdiri
dari cruide jatropha oil (CJO), minyak jarak murni atau pure plant oil
(PPO)dan biodiesel. Untuk menghasilkan beberapa bahan bakar diatas
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dibutuhkan inti biji dari jarak pagar. Beberapa industri pengolahan
bahan bakar cair mengikutkan cangkang inti biji untuk proses, sehingga
tidak diperlukan proses pengelupasan cangkang dari inti buah.
Ekstraksi minyak jarak dari inti buah atau inti buah dan cangkang
dilakukan dengan menggunakan alat pengepresan bisa menggunakan
press tipe hidrolik (hydraulic pressing) maupun press tipe ulir (expeller
pressing). Masing masing jenis press memiliki kelebihan dan
kekurangan. Seperti kapasitas, jumlah rendeman dan inti buah murni
atau campuran. Inti buah jarak yang telah kering dimasukan kedalam
mesin press, produknya berupa minyak cair dan membutuhkan
penyaringan untuk menghilangkan sludge dari hasil ekstraksi. Hasil dari
press dan penyaringan berupa
minyak mentah jarak pagar atau
Di India, menurut pakar pohon jarak
pagar dari Institut Teknologi Bandung,
Dr. Ir. Robert Manurung, minyak jarak
telah diadopsi sebagai minyak bakar
mesin kereta api. Saat ini India
menanam pohon jarak pagar di
sepanjang bantaran rel kereta api
sepanjang
24.000
km!
Selama ini, petani Indonesia hanya
memanfaatkan pohon jarak pagar
sebagai
tumbuhan
pagar
atau
pembatas sawah karena dianggap tidak
ekonomis. Daun dan buahnya pun cuma
digunakan untuk pakan ternak.

CJO (cruide jatropha oil). Minyak
CJO dapat diaplikasikan sebagai
bahan bakar pengganti minyak
tanah,. Dapat di bakar langsung
dengan

spesifikasi

kompor

tertentu atau dicampur dengan
minyak tanah untuk menurunkan
viskositasnya.
Melalui

proses

pemurnian

dengan menggunakan esterifikasi
dan

transesteriikasi

akan

dihasilkan bahan bakar cair berupa biodiesel. Sedangkan melalalui
proses deasifikasi atau penetralan akan dihasilkan minyak jarak murni
atau pure plant oil (PPO). Produk pendamping dari proses ini adalah
bungkil dan sludge yang akan diproses kembali menjadi bahan bakar
padat ataupun gas.
PT.Pertamina yang telah memproduksi biodiesel bernama B-5,
dihasilkan dari minyak mentah pohon jarak pagar yang disebut Crude
Jathropa Curcas Oil (CJCO) kemudian diproses lebih lanjut dengan
proses Transesterifikasi. Proses ini mereaksikan minyak nabati (CJCO)
dengan methanol dan ethanol dengan katalisator soda api (NaOH atau
KOH). Dari proses tersebut akan dihasilkan metil ester asam lemak
(FattyAcid Methyl Ester/FAME). Kemudian FAME tersebut diblending
dengan solar murni selama beberapa menit dan menjadi biodiesel.
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Minyak nabati sebagai bahan bakar diesel tersebut dapat dibagi atas:


Crude Vegetable Oil (CVO), minyak nabati mentah hasil
perasan atau ekstrasi biji yang telah melalui proses
penyaringan



Refined Vegetable Oil (RVO), hasil pemurnian dari CVO



Methyl/Ethyl

Ester

Vegetable

Oil

(EVO),

hasil

transesterifikasi dari VCO/RVO
Bahan bakar mesin diesel yang berupa ester metil asam-lemak, dibuat
dari minyak lemak nabati dengan proses methanolisis, dengan produk
samping gliserin. Minyak jarak ini kompatible dengan solar, dari aspek
zat buangan, kadar belerang hampir nihil (15 ppm), berdaya lumas lebih
baik dari solar, bilangan cetana lebih tinggi dari solar.
Minyak yang dihasilkan dari jarak pagar sangat potensial sebagai bahan
bakar alternatif. Bahan bakar diesel adalah hidrokarbon yang
mengandung 8-10 atom karbon per molekul sedangkan yang berasal
dari jarak pagar mengandung 16-18 atom karbon per molekul sehingga
lebih kental dan mempunyai daya pembakaran yang rendah dengan
karakteristik sebagai berikut :
Karakteristik minyak jarak:


Angka lodium 97,7



Angka Penyambungan 103,3

Karakteristik ester metal jatropha Angka Setana (Cetan Number) 51
(biodiesel) :


Viskositas 4,84 cSt LHV 41 MJ jKg
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Gambar 2-27 Proses Pembuatan Biodiesel

b.

Bahan bakar padat (solid biofuels)
Dalam bagian biji jarak pagar yang terdiri dari inti biji dan cangkang
memiliki kandungan minyak 25 - 35 % sehingga masih menyisakan
bagian limbah yaitu sludge dan bungkil sebesar 75 - 65 %. Limbah
tersebut dapat diproses menjadi bahan bakar pada dengan proses
densifikasi, baik karbonisasi maupun non-karbonisasi. Pada proses
karbonisasi, sebelum limbah diproses densifikasi, dimasukan kedalam
reaktor karbonisasi untuk menghilangkan moisture (kandungan air),
volatile mater (zat terbang) serta tar. Sedangkan proses non-karbonisai
limbah hasil proses ekstraksi langsung dilakukan densifikasi dibentuk
briket menggunakan alat press tipe hidrolik maupun ulir.Hasil
densifikasi berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
bakar padat. Briket langsung dibakar kedalam tungku atau kompor.
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Gambar 2-28 Proses pengolahan jarak pagar menjadi bahan bakar
padat

c.

Bahan bakar gas (anerobic digestion)
Proses

anaerobic

igestion

yaitu

proses

dengan

melibatkan

mikroorganisme tanpa kehadiran oksigen dalam suatu digester. Proses
ini menghasilkan gas produk berupa metana (CH4) dan karbon dioksida
(CO2) serta beberapa gas yang jumlahnya kecil, seperti H2, N2, dan
H2S. Proses ini bisa diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu anaerobic
digestion kering dan basah. Perbedaan dari kedua proses anaerobik ini
adalah kandungan biomassa dalam campuran air. pada anaerobik
kering memiliki kandungan biomassa 25 - 30 % sedangkan untuk jenis
basah memiliki kandungan biomassa kurang dari 15 % (Sing dan Misra,
2005).
Limbah jarak pagar, bungkil dan sludge selain dapat dijadikan bahan
bakar padat dengan densification seperti diatas, juga dapat di konversi
kedalam bahan bakar gas melalui proses anaerobic digestion. Selain itu,
daging buah jarak pagar dapat juga dimasukan kedalam digester untuk
menghasilkan biogas.
2.

Makanan ternak
Bungkil/ampas biji jarak setelah dipres masih dapat digunakan setelah
dilakukanproses tetoxsifikas, menghilangkan zat-zat beracun yang ada pada
biji jarak pagar, kemudian dihaluskan dan dicampur dengan beberapa bahan
lain sesuai dengan kebutuhan yaitu:
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Untuk

pakan ternak (sapi dan kambing) dicampur dengan berbagai

daun2an /nutrisi untuk ternak


Untuk pakan ikan dicampur dengan nutrisi untuk ikan dan
berbagai tepung tulang dan lain-lain



Varietas tanaman jarak pagar yang bersifat non toksik berasal
dari Meksiko dan tanaman di Zimbabwe menghasilkan biji
yang dapat dijadikan makanan ternak.

3.

Pupuk (Fertilizer)
Bungkil/ampas dan kulit biji jarak yang telah diproses detox kemudian
difermentasi dengan berbagai sampah daun dan kotoran binatang/ternak
dijadikan pupuk organik organik karena mengandung Nitrogen (N) dan
bahan-bahan organik lainnya
Di Zimbabwe, tepung biji dapat dijadikan pupuk yang mengandung 6% N, 3%
P dan 1% K, disamping itu juga mengandung Kalsium dan Magnesium. Satu
ton tepung biji mengandung 0,15 ton NPK dengan perbandingan 40 : 20 : 10.

4.

Makanan dan Penggunaan lainya
Pemanfaatan Biomaterial mendatang, pohon jarak pagar akan menjadi
bahan makan yang sehat sebagai bioactive food diantaranya aman dari
lactosa, cholesterol, kaya polyunsaturated fatty acids, aroma dan tekstur
yang lembut dan sebagainya.
Disamping itu terdapat manfaat lain yang dapat dikembangkan yaitu
sebagai bahan untuk pembuatan sabun, obat-obatan, bahan kimia yang
bernilai tambah tinggi. Kegunaan lain dari getah jarak pagar banyak
mengandung tannin (18%) yang digunakan sebagai obat kumur dan gusi
berdarah serta obat luka, sedang biji jarak pagar mengandung 35-45 %
minyak kurkas (curcas oil) dan senyawa protcin racun keras (texal bumin)
yang digunakan sebagai obat gosok untuk penyakit encok dan daunnya
untuk obat luka pada penyakit kulit. Disamping sebagai tanaman pagar juga
untuk tanaman penghijauan disepanjang jalan karena daunnya tidak disukai
hewan ternak sehingga dapat melindungi tanaman.
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2.3.6 Rantai Nilai dengan Value Added Tinggi
Pohon jarak pagar dapat berfungsi sebagai pagar atau pelindung kebun karena daun
dan batangnya mengandung racun sehingga binatang ternak maupun binatang liar
seperti babi hutan tidak akan memakannya. Juga bila ditanam sebagai pagar kebun
dilereng bukit akan berfungsi sebagai pengendali erosi, sedangkan kayunya dapat
dijadikan kayu bakar. Daun dan getahnya dapat dimanfaatkan sebagai makanan ulat
sutra, atau dijadikan obat/antiseptik untuk peradangan, dapat juga sebagai obat
luka.
Pohon jarak yang di tanam secara besar-besaran akan menghasilkan buah jarak yang
terdiri dari daging buah dan biji akan menghasilkan minyak jarak mentah cukup
dengan proses pengolahan teknologi sederhana.
Rantai nilai dari jarak pagar dengan value added tinggi adalah proses lanjutan dari
minyak mentah jarak pagar yang disebut CJO (Crude Jatropha Oil) menjadi bahan
baku farmasi, kosmetika, bahan peledak, petrokimia, yang bernilai tambah tinggi
dimana sampai saat ini belum bisa diolah di dalam negeri, kecuali pembuatan sabun
sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
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Gambar 2-29 Pohon Industri Jarak Pagar
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Gambar 2-30 Bagan Pembuatan Biodiesel dari Jarak Pagar

Gambar 2-31 Bagan Pembuatan Briket/Pellet dari Jarak Pagar
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2.3.7 Kondisi Pengembangan Yang Diharapkan
Sesuai dengan prioritas yang sudah dicanangkan pemerintah, maka pengembangan
bahan baku bioenergi difokuskan pada kelapa sawit dan jarak pagar. Kelapa sawit,
teknologinya sudah relatif tersedia dan sudah dikuasai Pusat Penelitian Kelapa Sawit
di Medan, dan bahkan saat ini sudah memasok biodiesel kepada Pertamina. Tidak
demikian halnya dengan tanaman jarak pagar. Tanaman ini hampir tidak pernah
digarap oleh para ahli pemuliaan di Indonesia. Sementara di sisi lain, sebagian
masyarakat mempunyai antusiasme yang tinggi untuk membudayakan tanaman
jarak pagar, dengan motivasi yang beragam. Antusiasme masyarakat tersebut tentu
saja harus dihargai. Namun demikian sayangnya antusiasme ini tidak disertai dengan
pemahaman tentang budi daya jarak pagar yang benar. Dilaporkan bahwa

di

masyarakat berkembang opini bahwa tanaman jarak pagar dapat tumbuh dengan
baik (dan berproduksi tinggi) di lahan-lahan kritis atau kering dengan teknologi budi
daya seadanya. Di samping itu tanaman jarak pagar juga diasumsikan dapat
dikembangkan di mana saja tanpa perlu didasarkan hasil pengkajian kesesuaiannya
terhadap kondisi ekosistem setempat. Opini-opini semacam ini tentu saja dapat
menyesatkan masyarakat.
Pengembangan jarak pagar, sebagaimana tanaman tahunan lainnya, merupakan
investasi jangka panjang

yang harus diperhitungkan secara cermat, agar di

kemudian hari investasinya dapat kembali, bahkan mampu memberikan keuntungan
yang optimal sebagai energi alternatif. Sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 2006, untuk
percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).
Dalam upaya mendukung pengembangan bioenergi di dalam negeri pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional yang antara lain menetapkan sasaran penggunaan bahan bakar nabati
menjadi lebih dari 5% terhadap konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Sasaran
kebijakan energi nasional ini akan dicapai melalui kebi-jakan utama dan kebijakan
pendukungnya.
Kebijakan utama dalam perpres. tersebut adalah: (1) Penyediaan energi melalui
penjaminan ketersediaan pasokan energi, optimalisasi produksi, dan pelaksanaan
konversi energi, (2) Pemanfaatan energi melalui efisiensi dan diversifikasi, (3)
Penetapan kebijakan harga berdasarkan harga keekonomiannya, dan (4) Pelestarian
lingkungan. Sedangkan kebijakan pendukungnya adalah melalui pengembangan
infrastrukstur energi, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan
masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan latihan.
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Sangat diperlukan adanya lembaga penelitaian/riset dan pengembangan jarak pagar
mulai

dari

menumbuhkembangkan

bibit

jarak

pagar

unggulan

hingga

pengembangan produk berbasis jarak pagar yang bernilai tambah tinggi seperti
produk bahan kimia dan produk lainnya.
Ketersediaan infrastruktur/lahan perkebunan yang luas,cocok hanya peruntukan
jarak pagar sehingga tidak bersaing dengan komoditi lain seperti sawit, jagung,
singkong,dan tebu dan tidak diperlukan perawatan yang maksimal


Keberadaan industri yang mengolah setiap hasil dari perkebunan jarak
pagar seperti minyak jarak, ethanol, bahan kimia, pupuk, pakan ternak,
pestisida dan produk hilir lainnya yang berbasis jarak pagar



Adanya lembaga penelitaian/riset dan pengembangan jarak pagar



Ketersediaan tenaga kerja perkebunan dan industri yang terampil



Dukungan dari

pemerintah pusat maupun daerah serta instasi terkait

lainnya

2.3.8 Skala Ekonomi
Kelayakan Keekonomian Jarak Pagar
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Sebenarnya penggunaan tanaman jarak pagar untuk biodiesel belum benar-benar
diproduksi secara massal dan komersil di Indonesia. Penanaman dan produksi yang
dilakukan selama ini masih lebih besifat eksperimental dimana salah satu kendalanya
adalah awareness kita yang “telat” serta faktor-faktor lain seperti standar atau
kebijakan harga jual mulai dari bibit, biji, produksi hingga harga jual produkbelum
terakomodasi. Namun secara garis besar, beberapa pegiat/perusahaan yang
mendorong tumbuh kembang biodiesel di Indonesia telah membuat asumsi-asumsi
perhitungan.
Dikutip dari Rama Prihandana (Dirut PT RNI) dan Roy Hendroko, bila diasumsikan
untuk tahap awal jarak pagar ditanam pada lahan kritis 1 juta hektar, dengan
rendemen 35% akan diperoleh 1.892 juta liter BBM per tahun. Lahan 1 juta hektar bila
dibagi 30 propinsi, 5 kabupaten per propinsi, 10 kecamatan per kabupaten maka
rata-rata kecamatan menanam sekitar 700 hektar lahan atau 2.646 x 2.646 m (bujur
sangkar).
Analisis lainnya dilakukan oleh PT Kreatif Energi Indonesia, perusahaan telah
memproduksi minyak biodiesel dan concern mendorong pertumbuhan industri
biofuel di Indonesia.
Potensi Ekonomis Jarak Pagar
Potensi:


Sifat Alamiah Unggul



Jenis tanaman tergolong liar, artinya tetap produktif pada lahan marjinal /
kritis, mudah dibudidayakan, panen cepat 6 bulan pertama, umur panjang
(50 tahun), perawatan sederhana, daya tahan terhadap penyakit, non
pangan dan tepat dengan geografis dan klimatologis Indonesia.



Dukungan dari berbagai lembaga penelitian dalam bentuk uji coba,
pembibitan unggul dan rekayasa teknologi mesin pengolah serta
pengolahan pada skala kecil yang sudah berjalan, antara lain : ITB, IPB,
BPPT, Puspitek, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.



Dukungan investasi perusahaan-perusahaan besar terus dikembangkan
seperti: Pertamina, PLN, PT RNI serta berbagai Lembaga Swadaya
Masyarakat, Asosiasi, Lembaga Keuangan (Penanaman Modal Madani dll).



Dukungan pernyataan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) seperti
: Pertamina, PLN dan swasta seperti PT.Kreatif Energi Indonesia yang siap
mengkonsumsi suplai minyak nabati termasuk minyak jarak.



Produk sampingan selain minyak bahan bakar antara lain : pakan ternak,
bahan baku sabun, pupuk dan biogas.
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Untuk beberapa uji coba pada mesin diesel manufaktur skala kecil, mobil
atau mesin perahu nelayan menunjukkan kinerja baik meski harus dikaji
lebih jauh pengaruh terhadap keawetan mesin atau kemungkinan modifikasi
mesin.



Asap buangan ramah lingkungan.

Analisa Ekonomi Budidaya Jarak Pagar
Kebutuhan Modal Investasi 1 Hektar = Rp. 3.997.500,Keterangan: 1 petani memiliki 2 hektar kebun; pembiayaan meliputi kegiatan sejak
awal

dari

pembukaan

lahan

sampai

tanaman

menghasilkan

baik

aspek

pembangunan tanaman maupun non tanaman. Penanganan untuk 1 hektar lahan
dibutuhkan waktu selama 10 s/d 15 HK per satu aktivitas. Upah buruh per petani per
hari sebesar Rp. 15.000,-

1. Investasi Tanaman (per Hektar):
a. Bibit Siap Tanam Rp. 1501) 2.500 pohon/ha

Rp. 375.000,-

b. Biaya Pupuk Kandang 625.000/ha

Rp. 625.000,-

c. Biaya Pupuk Organik 2) 500.000/ha

Rp. 500.000,-

- Sub total Investasi Tanaman:

Rp.1.500.000,-

2. Investasi Non Tanaman
a. Biaya Pengolahan 3) (100 HOK)/ha

Rp.1.500.000,-

b. Biaya Biaya Penanaman & Perawatan (50 HOK)/ha

Rp. 750.000,-

c. Biaya Umum 10% 150.000,-/ha

Rp. 150.000,-

d. Biaya Asuransi 1.5%

Rp.

22.500,-

e. Biaya Jasa Manajemen dan Jasa Lain 5%

Rp.

75.000,-

- Sub total Investasi Non Tanaman

Rp.2.497.500,-

3. Total Investasi Rp. 3.997.500,a.

Bila

bibit

untuk

petani

(plasma)

diberikan

gratis

oleh

Pemerintah/Perusahaan Inti, maka “biaya bibit siap tanam”= 0
b.

Penggunaan pupuk organic tambahan untuk lahan tidak subur.

c.

Penggunaan traktor tangan pengolahan lahan kering menurunkan
“biaya pengolahan” lahan hingga Rp. 500.000,- per hektar.

d.

Dengan demikian Total Investasi menjadi Rp. 2.622.500,- per hektar.

2-36 | POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

2.4 Tebu
2.4.1 Habitat

(Sumber: Google)

Gambar 2-32 Batang Tebu

Tebu merupakan tanaman sejenis rumput-rumputan dengan nama genus Saccharum
officinarum yang hanya dapat tumbuh subur di daratan tropis. Tebu merupakan
tanaman yang berasal dari India, namun diperkirakan tanaman ini aslinya berasal dari
Papua karena banyak ditemukan tanaman tebu liar di Papua. Tebu dapat tumbuh
hingga batangnya mencapai ketinggian 2 (dua) hingga 6 (enam) meter dan mulai
produktif pada usia kurang lebih 1 (satu) tahun sejak ditanam. Masa panen tebu
dilakukan setiap mencapai usia 11 (sebelas) bulan dan untuk sekali tanam optimalnya
dipanen sebanyak 3 (tiga) kali saja. Adapun klasifikasi tanaman tebu adalah sebagai
berikut:
Divisi

:

Spermatophyta

Sub Divisi

:

Angiospermae

Kelas

:

Monocotyledonae

Keluarga

:

Poaceae

Genus

:

Saccharum

Spesies

:

Saccharum officinarum

Negara penghasil tebu terbanyak adalah Brazil dan India dimana hasil produksi
keduanya mencapai 50% dari hasil produksi dunia. Brazil pada tahun 2008
menghasilkan tebu sebanyak 648.921.280 ton yang merupakan penghasil tebu
terbanyak di dunia, disusul oleh India dengan hasil tebu sebanyak 348.187.900 ton
yang merupakan negara kedua terbesar penghasil tebu. Jumlah produksi tebu dunia
pada tahun 2008 mencapai hingga 1.743.092.995 ton.
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(Sumber: Wikipedia)

Gambar 2-33 Sepuluh Negara Penghasil Tebu Terbesar

(Sumber: Wikipedia)

Gambar 2-34 Penyebaran Komoditas Tebu di Dunia

Tebu merupakan tanaman utama bahan baku gula, dimana pada setiap batangnya
terkandung 20% cairan gula. Batang tebu dapat diolah menjadi berbagai macam
produk hilir, namun di Indonesia pemanfaatan tebu masih kurang optimal sehingga
produk hilirnya masih terbatas pada gula dan MSG saja. Pemanfaatan tebu menjadi
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gula kurang optimal dikarenakan masih banyak potensi tebu yang terbuang dalam
proses pengolahan gula.
Limbah dari proses pengolahan tebu menjadi gula ada dua, yaitu limbah padat dan
limbah cair. Limbah padat yang merupakan ampas tebu dari hasil ekstraksi atau
disebut juga dengan bagasse, dapat diolah menjadi bahan bakar untuk mesin burner
ataupun diolah menjadi berbentuk briket sebagai bahan bakar untuk keperluan
rumah tangga maupun untuk bahan bakar keperluan internal pabrik.
Sedangkan limbah cair merupakan cairan buangan yang dihasilkan pada proses
pengolahan gula dan biasa disebut molasses. Molasses sebenarnya memiliki potensi
yang besar karena dapat diolah menjadi bioethanol, tentunya dengan melalui prosesproses pengolahan selanjutnya. Setiap hektar tebu dengan produksi 75 ton akan
mampu menghasilkan 4.000 liter ethanol setiap tahunnya. Namun banyaknya
produksi molasses berbanding terbalik dengan produksi gula sehingga apabila masih
berbenturan dengan kepentingan produksi gula. Dengan kata lain apabila ingin
memproduksi bioethanol dari tebu dengan jumlah yang banyak maka diperlukan
produksi gula yang massive seperti di Brazil.
Di Indonesia sendiri molasses dari pabrik gula belum banyak diolah lebih lanjut
menjadi bioethanol, selama ini molasses mayoritas diekspor ke luar negeri untuk
karena secara keekonomian masih dianggap lebih menguntungkan bagi produsen
gula.
Tabel 2-7 Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan Tebu Tahun 1967-2010
Satuan

Luas Areal
(Ha)

Produksi
(Ton)

1967

103,773

833,900

1968

105,463

752,100

1969

123,036

907,600

1970

121,715

872,446

1971

126,384

1,048,525

1972

148,710

1,100,577

1973

169,509

914,859

1974

176,775

1,234,726

1975

179,828

1,241,656

1976

208,902

1,318,374

1977

234,492

1,360,373

1978

248,101

1,496,968

Produktivitas
(Kg/Ha)
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1979

343,496

1,186,390

1980

316,063

1,259,950

1981

346,188

1,230,120

1982

363,320

1,626,802

1983

384,373

1,619,538

1984

342,008

1,810,373

1985

340,229

1,898,809

1986

325,703

2,014,574

1987

334,918

2,175,874

1988

365,529

2,004,051

1989

357,752

2,108,348

1990

363,968

2,119,585

5,823.55

1991

386,304

2,252,667

5,831.33

1992

404,062

2,306,484

5,708.24

1993

425,653

2,329,811

5,915.66

1994

428,736

2,453,881

5,723.52

1995

435,827

2,077,251

5,376.00

1996

429,472

2,036,921

4,902.51

1997

409,441

2,191,986

5,666.00

1998

377,089

1,488,269

3,947.00

1999

342,211

1,493,933

4,453.00

2000

340,660

1,690,004

4,960.97

2001

344,441

1,725,467

5,009.47

2002

350,722

1,755,354

5,004.97

2003

335,725

1,631,918

4,831.89

2004

344,793

2,051,644

5,950.36

2005

381,786

2,241,782

5,871.89

2006

396,441

2,307,027

5,961.00

2007

427,799

2,623,786

6,133.00

2008

436,505

2,668,428

6,113.17

2009

441,440

2,517,374

5,951.90

2010

448,745

2,694,227

6,204.22

Sumber: Database Kementerian Pertanian
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2.4.2 Potensi Alam Indonesia per Wilayah
Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang sangat sesuai dengan habitat
tumbuhan tebu. Dimana di Indonesia tebu mayoritas dibudidayakan di Pulau Jawa
dan Sumatera. Berikut ini adalah grafik dari luas areal perkebunan tebu di Indonesia
dari tahun 1967 hingga 2010.

(Sumber: Database Kementerian Pertanian diolah oleh Kementerian Perindustrian

Gambar 2-35 Luas Areal Perkebunan Tebu Nasional Th. 1967-2010
Tabel 2-8 Proyeksi Luas Areal (Ribu Ha) Komoditi Tebu Se-Indonesia Tahun 2010-2014

PROVINSI
NAD
SUMUT
SUMBAR
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
SUMSEL
BABEL
BENGKULU

2010

2011

2012

2013

2014

14,24
13,27
-

15,59
14,53
-

16,94
15,78
-

18,29
17,04
-

19,63
18,29
-
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LAMPUNG
JABAR
BANTEN
JATENG
DIY
JATIM
BALI
NTB
NTT
KALBAR
KAL TENG
KALSEL
KALTIM
SULUT
GORONTALO
SULTENG
SULSEL
SULTRA
SULBAR
MALUKU
MALUT
PAPUA
PAPUA BARAT

109,84
25,12
54,60
6,83
218,95
10,60
11,57
-

120,23
27,50
59,76
7,47
239,66
11,60
12,66
-

130,62
29,87
64,93
8,12
260,38
12,61
13,75
-

141,02
32,25
70,09
8,76
281,10
13,61
14,85
-

151,41
34,63
75,26
9,41
301,82
14,61
15,94
-

2.4.3 Permasalahan dan Hambatan Pengembangan
Permasalahan yang sering terjadi dalam industri pengolahan tebu adalah kurangnya
jumlah suplai bahan baku dan juga kualitas tanaman tebu yang kurang baik yang
diakibatkan oleh kualitas penanaman yang buruk. Seringkali tanaman tebu dipanen
hingga lebih dari 5 (lima) kali padahal optimalnya tanaman tebu dipanen 3 (tiga) kali
saja, hal ini tentunya dapat mengurangi kualitas dari tanaman tebu yang dipanen.
Kurangnya jumlah suplai bahan baku tanaman tebu dikarenakan kurangnya lahan
penanaman, sehingga mengakibatkan perebutan lahan dengan industri komoditas
agro lainnya. Misalnya yang terjadi di Lampung adanya perebutan lahan perkebunan
antara industri pengolahan tebu dengan industri pengolahan singkong.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perencanaan juga merupakan faktor
yang memegang peranan penting, terutama dalam kasus industri agro adalah
pemerintah daerah sebagai frontliner. Dalam banyak kasus Pemerintah daerah yang
kurang suportif dalam mendukung kebijakan tersebut.
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2.4.4 Pemanfaatan Biomaterial
Dalam pohon industri tebu dapat diketahui bahwa tanaman tebu dapat
dimanfaatkan sebagai food, feed, fuel, dan fertilizer. Saat ini di Indonesia mayoritas
baru dimanfaatkan sebagai food dan baru sedikit yang memanfaatkan sebagai
fertilizer. Namun ke depannya ada kecenderungan untuk dimanfaatkan sebagai
1). Food

Tabel 2-9 Perkembangan Konsumsi Gula Dunia Tahun 2003-2004

Kelompok Negara
Dunia
Negara Berkembang
Amerika Latin dan Karibia
Afrika
Near East
Far East
Oceania
Negara Maju
Eropa
Amerika Utara
CIS
Oceania
Lainnya

Konsumsi (juta ton)
2003
2004
139.2
143.3
91.9
95.4
24.8
25.7
7.6
8.0
10.6
10.8
48.9
50.8
0.1
0.1
47.3
47.9
20.3
20.5
10.1
10.3
11.1
11.3
1.4
1.4
4.4
4.4

Pertumbuhan
(%)
2.9
3.8
3.6
5.3
1.9
3.9
0.0
1.3
1.0
2.0
1.8
0.0
0.0

Sumber : FAO dalam Susila, 2006
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Gambar 2-36 Pohon Industri Tebu
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Tabel 2-10 Tabel Produksi Gula Indonesia 2009-2010
No.

Perusahaan Gula

Total Produksi Gula
(ton)
2009
2010

Produktivitas
Tebu (ton/Ha)
2009
2010

Rendemen (
%)
2009 2010

1

PTP Nusantara-11,
Jawa Timur (16
PG)
PTP Nusantara10, Jawa Timur
(11 PG)
PT Gunung Madu
Plantations,
Lampung (1 PG)
PTP PG Rajawali1, Jawa Timur (2
PG)
PT Sweet Indo
Lampung,
Lampung (1 PG)
PT Gula Putih
Mataram,
Lampung (1 PG)
PT Kebon Agung,
Jawa Timur &
Jawa Tengah (2
PG)
PTP Nusantara-9,
Jawa Tengah (8
PG)
PT Indo Lampung
Perkasa,
Lampung (1 PG)
PTP Nusantara-7,
SumSel
&
Lampung (2 PG)
PT PG Rajawali-2,
Jawa Barat (5
PG)
PT
PSMI,
Lampung, 1 PG)
PT Madu Baru, DI
Yogyakarta (1 PG)
PTP Nusantara-2,
Sumatra Utara (2
PG)
PT Candi Baru,
Jawa Timur (1
PG)
PTP Nusantara14,
Sulawesi
Selatan (3 PG)
PT PG Gorontalo,
Gorontalo (1 PG)
PT Pakis Baru,
Jawa Tengah (1
PG)

358,931

317561.70

75.63

83.90

6.84

5.70

5.17

4.78

329,387

410376.00

79.15

84.10

7.84

6.53

6.21

5.50

210,244

201848.00

81.91

85.00

9.03

7.94

7.39

6.75

169,089

-

94.17

7.20

-

6.78

153,357

144765.65

78.34

84.20

8.96

6.79

7.02

5.70

152,286

172634.60

77.83

75.30

8.80

6.26

6.85

4.70

143,234

146882.20

67.23

80.80

7.27

5.75

4.89

4.65

141,424

132018.30

59.72

70.70

7.05

5.90

4.21

4.17

129,319

117376.90

82.35

83.00

8.57

6.27

7.06

5.20

128,338

131679.70

65.46

68.00

7.63

6.65

5.00

4.52

95,448

-

59.28

-

7.05

-

4.18

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17
18

-

Produktivitas
Gula (ton/Ha)
2009
2010

-

-

40,823

57830.00

79.17

78.50

7.07

7.83

5.60

6.10

32,504

29639.80

71.56

79.30

6.80

5.66

4.87

4.49

31,008

31026.00

47.33

61.60

5.67

6.02

2.68

3.71

7.01

-

6.10

28,497

-

86.98

-

-

22,857

27241.50

35.80

50.10

5.74

4.78

2.06

2.39

19,288

27412.00

49.37

81.80

6.03

5.97

2.98

4.90

8,654

25555.40

65.01

75.40

7.12

6.43

4.63

4.85
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19

20

PT Industri Gula
Nusantara, Jawa
Tengah (1 PG)
PT RNI Group (
8PG )
Total/ave.
Indonesia (61 PG)

4,815

9098.00

-

307171.20

2,199,503

2,290,117

Sumber: PT. Gunung Madu Plantations

2). Feed
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73.84

-

73.70

91.60
70.01

76.88

7.53

-

6.18

5.93
7.33

6.27

5.56

-

4.56

5.43
5.22

4.85
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3). Fuel

(Sumber: Nastari, Lisbon, 2000)

Gambar 2-37 Energi yang Terkandung pada 1000 Ton Tebu (dalam MTOE)

Gambar 2-38 Rasio Perbandingan Energi yang Terkandung dalam Berbagai
Komoditas

4). Fertilizer
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5). Pengembangan Tebu ke Depan


Bioethanol



Bioelectricity



Biodegradable plastic

2.4.5 Rantai Nilai dengan Value Added Tinggi
2.4.6 Kondisi Pengembangan yang Diharapkan

2.5

Jagung

Gambar 2-39 Tanaman Jagung/Maize, iIdian corn,Corn (Zea mays Linn.)

2.5.1 Habitat
Rumput berumah satu, tegak, dengan sistem perakaran terdiri dari akar serabut.
Batang biasanya tunggal. Daun tumbuh berseling pada sisi yang berlainan pada
buku, dengan helaian daun yang bertumpang tindih, aurikel diatas; helaian daun
memita-memanjang. Perbungaan jantan dan betina terpisah pada satu tumbuhan
yang sama; bunga jantan merupakan malai terminal. Perbuahan yang masak dalam
bentuk tongkol. Bijinya biasanya lonjong, warna bervariasi dari putih hingga kuning,
merah atau keunguan hingga hitam.
Pada dasarnya jagung merupakan tanaman daerah beriklim hangat dengan
kelembaban mencukupi. Panen terbesar adalah di daerah tropis dan subtropis.
Jagung kurang cocok ditanam pada iklim agak kering atau di ekuator. Pertumbuhan
terbaik jagung yaitu tumbuh di daerah dengan suhu khusus antara 21—30°C pada
saat perbungaan jantan. Suhu minimum untuk perkecambahan adalah 10°C.
Tanaman ini memerlukan temperatur harian rata-rata sekurang-kurangnya 20°C
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untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Waktu perbungaan dipengaruhi oleh
fotoperiode dan suhu. Jagung di pertimbangkan menjadi tanaman hari pendek.
Tanaman ini pada umumnya tumbuh di daerah antara 50°LU hingga 40°LS dan pada
ketinggian hingga 3000 m di daerah equator. Di daerah tropis, pertumbuhan terbaik
dengan curah hujan 600—900 mm pada saat musim pertumbuhan. Jagung dapat
tumbuh pada beragam jenis tanah, yang memiliki drainasi baik, peredaran udara
baik, di dalam tanah memiliki senyawa organik yang cukup dan aliran nutrisi yang
cukup. Jagung dapat ditanam pada tanah ber pH antara 5—8, tapi optimal pada
5.5—7.
Budidaya jagung umumnya dilakukan dengan biji. Sebaiknya jagung disemaikan pada
awal musim ketika tanah dan temperatur sudah cocok. Jarak tanam bervariasi dari
60 - 100 cm, kerapatan tanam tergantung dari kondisi tanah, curah hujan, kultivar
dan sistem penanamannya. Kerapatan tanaman bervariasi dari 20 000—80 000
tanaman/ha. Biji rata-rata yang ditebarkan 10—25 kg/ha. Kedalaman penanaman
biasanya 3—6 cm, tergantung pada keadaan tanah dan temperatur. Penanaman
jagung di Asia tengara biasanya dilakukan dengan 3 cara: 1. penanaman jagung di
pegunungan yang rutin, 2. Dengan sistem sawah dan 3. dengan sistem ladang. Rotasi
tanaman untuk jagung adalah kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ketelah, sayuran,
tembakau dan kapas.
Biji jagung biasa digunakan untuk tiga tujuan utama:sebagai bahan makanan pokok
terutama di daerah tropis, makanan untuk ternak hewan dan unggas, terutama di
negara-negara industri di daerah temperate, menyediakan lebih dari 2/3 dari total
perdagangan biji-bijian untuk pakan ternak dan sebagai bahan baku untuk banyak
hasil-hasil industri.; Hasil industri utama berupa tepung, minyak, sirup, cairan organik
dan minuman alkohol. Sebagian besar hasil industri biasanya diperoleh dengan
proses penggilingan basah dimana biji tersebut direndam, setelah kecambah dan
kulit bijinya dipisahkan dari endosperma. Produk utamanya adalah tepung. Minyak
diperoleh dari kecambah dibuat sabun atau gliserin, tapi dapat disuling untuk
membuat minyak goreng atau minyak sayur. Ampas dari pembuatan tepung atau
minyak dan kulit biji digunakan untuk makanan hewan. 100 kg jagung dengan
kandungan air 16%, akan menghasilkan sekitar 64 kg tepung butiran dan 3 kg minyak;
sisanya digunakan sebagai makanan ternak. Tepungnya dapat digunakan sebagai
makanan manusia atau dibuat lem, tepung untuk mencuci dan produk-produk lain.
Penggilingan kering menghasilkan jagung giling kasar (grit), yang terdiri dari
endosperma yang digiling kasar dimana bagian kulit dan kecambahnya sudah
dipisahkan.; Jagung juga memiliki sejumlah besar kegunaan lain. Tanaman dewasa
digunakan untuk makanan hewan. Sisa tanaman seperti batangnya digunakan untuk
bahan bakar atau kompos. Kulit dalam dari jagung (ear) dan serat pada batang telah
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digunakan untuk membuat kertas. Jagung muda dapat dimakan sebagai sayuran
(baby corn, direbus atau dibakar).
(sumber proses: 10: Cereals p.143 - 149 (author(s): Koopmans, A., Have, H. ten & Subandi)

2.5.2 Potensi Alam Indonesia per Wilayah
Jagung pertama kali ditanam oleh suku Indian pada 7000 tahun yang lalu dan
diperkirakan berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pada abad 16 jagung
diperkenalkan ke Asia Tenggara oleh bangsa Portugis. Kini jagung masih merupakan
salah satu hasil panen yang terpenting dan secara geografis jagung merupakan
salahsatu tanaman biji-bijian yang ditanam terbanyak.
Dilihat dari wilayah Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia potensial untuk
dikembangkan dan dikomersilkannya tumbuhan ini. Meskipun demikian luas atau
sempit atau kecilnya area tanaman tumbuhan ini

tergantung dan dipengaruhi

kebiasaan penduduk dalam mengkonsumsi hasil tanaman ini, kecuali di wilayah
tersebut dibangun suatu industry yang melakukan pengolahan lebih lanjut secara
komersil dan mentranformasikannya agar menjadi produk yang memilki nilai tambah
dari tanaman ini, maka berkembanglah perkebunan tanaman ini yang cukup luas.
(Sebagai acuan data lahan dan produksi masing-masing wilayah tersebut Tahun 2007, sumber Agrica
2007 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini)

Tabel 2-11 Wilayah Perkebunan Jagung Di Indonesia

Wilayah

Bengkulu
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Selatan
Papua

Luas Areal
(Ha )
85,189
200,146
25,199
332,640
115,797
497,928
1,099,184
40,617
252,410
85,189
109,792
206,387
4,088
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Produksi
(Ton)
242,713
682,042
73,896
1,189,982
573,263
1,856,022
4,011,182
1039.63
582,965
242,713
416,222
696,082
6,842

Rata-rata
Produksi
(Kw/Ha)
214.713
32.08
29.33
410.31
49.51
37.27
36.49
25.53
22.82
29.53
17.50
28.67
16.74
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Jumlah, rata-rata
Sumber: Dinas-dinas terkait di daerah, diolah

Berdasarkan sumber data diatas kontribusi terhadap produksi nasional terdapat
sepuluh propinsi utama penghasil jagung yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung,
Nusa Tenggara Timut, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat , Gorontalo,
Sulawesi Utara dan Bengkulu.
Sedangkan berdasarkan peta panduan kompetensi inti daerah yang ditetapkan oleh
Menetri Perindustrian pada Agustus 2010 adalah mencakup provinsi Lampung,
Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur.
Membaca harian Kompas 24 Oktober 2011,( Bioteknologi dan Peningkatan Produksi,
Bustaniul Arifin, Prof), diantara tanaman pangan beras, kedelai, tebu pada kurun
waktu 1996 – 2010 petumbuhan produktivitasnya cukup memprihatinkan. Seperti
beras tumbuh dibawah 1 persen pertahun, kedelai saat ini hanya 1,4 ton per hektar
menurun terus dibandingkan tahun sebelumnya, gula/tebu anjlok sampai 5,8 ton
perhektar. Lain halnya bagi jagung pertumbuhannya menunjukan peningkatan,
prduktivitas konsisten hampir dua kali lipat. Selanjutnya dalam artikel tersebut
menyatakan bahwa kapasitas produksi pertanian Indonesia mengalami kelelahan
sistematis karena pola budidaya, lingkungan tumbuh, dan inefisiensi sakala produksi
usaha tani. Pengaturan teknik budidaya, penanggulangan hama dan penyakit, serta
pengelolalaan irigasi hanya ampu peningkatan produksi ala kadarnya.Kisah lonjakan
produktivitas jagung diatas tidak dapat dilepaskan dari penggunaan dan adopsi
benih jagung hibrida. Inovasi dan perubahan teknologi termasuk pengembangan
dan pemenfaatan bioteknologi pertanian yang meliputi juga produk hibrida dan
produk rekayasa genetika akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan
produktivitas pertanian atau lonjakan produktivitas pangan keseluruhan.
Bioteknologi dengan modifikasi organisme atau rekayasa genetika sering disebut
transgenik karena prosedurnya meloibatkan struktur gen benih dan/atau bagian lain
dari tanaman untuk tujuan tertentu (peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan
terhadap hama dan penyakit tanaman, perbaikan kandungan protein, modifikasi
kandungan lemak, kolesteroldan kualitas nutrisi lainnya)
Potensi Pengembangan jagung di Indonesia masih sangat luas mengingat lahan yang
tersedia untuk budidaya jagung cukup luas terutama dalam bentuk lahan di dataran
rendah serta lahan-lahan di dataran tinggi dekat kawasan hutan. Dalam upaya
penyediaan bahan baku yang besar dan kontinu untuk bioethanol, pengusahaan
jagung perlu dilakukan dalam bentuk perkebunan dengan luas areal secara masive
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dan intensifikasi.diatas lima hektar, mengingat selama ini belum diusahakan yang
mengarah pada pengembangan industri hilirnya, baru sampai pakan ternak.

2.5.3 Permasalahan Dan Hambatan Pengembangan
Permasalahan

atau

hambatan

dalam

pengembangan

untuk

peningkatan

produktifitas jagung di Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan singkong ysitu
sangat-sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Kalau
dilihat dari sisi potensi untuk pengembangan tanaman ini di Indonesia seharusnya
tidak ada alasan adanya hambatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan diatas, dilihat
dari posisi geografis maupun habitat tanaman ini maupun masyarakat sudah tersedia
dan cocok di Dalam Negeri
Hambatan utama adalah sama seperti untuk singkong kebijakan pemerintah dalam
pengembangan usaha produk agro yang tidak fokus, arah dan jenis yang
diprioritaskan pengembangannya. Upaya pengembangan hilirisasi untuk dijadikan
produk-produk yang bernilai tambah tinggi tidak sepenuhnya mendapat dukungan
secara konsisten,
Sejak Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena tentang Keamanaan Hayati atas
Konvensi Keaneka ragaman Hayati melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2004,
pengembangan bioteknologi nyaris berjalan ditempat.Perturan Presiden Nomor 39
Tahun 2010 seharusnya cukup ampuh untuk memberikan arah bagi perjalanan
pengembangan bioteknologi. Demikian juga Peraturan Menteri Pertanian Nomr 37
tahun 2006 seharusnya mapu menyederhanakan birokrasi perizinan bioteknologi
karena analisis mengenai dampak lingkungan , uji penanaman (budidaya), dan uji
kemanan pangan terhadap varitas baru dilakukan secara paralel. (Harian Kompas 24
Oktober 2011)
Sementara itu di Dalam Negeri sulit penyediaan lahan yang cukup agar mampu pasok
biomaterial tersebut sebagai bahan baku bagi industri hilirnya, sehingga industri hilir
yang dikembangkan itu mampu bersaing.
Produktivitas lahan yang masih rendah dapat menggunakan teknologi baik untuk
usaha budi daya tanaman termasuk pengelolaan tanahnya. Untuk pengembangan
hilirisasi

pada

dasarnya

tidak

ada

masalah,

apabila

menggandeng

dan

memberdayakan para ahli dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. (Diakui saat
ini belum berkembang institut-institut/perguruan tinggi yang membuka sekolah
kejuruan-khusus atau spesialis masing-masing jenis tanaman / bio material)
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Pemasaran hasil budidaya tanaman ini dari petani relatif sulit karena tidak ada pihak
atau institusi sebagai penampung, terutama saat musim panen, ditambah harga
yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan antara lain tidak berkembangnya hilirisasi
sebagaimana disebutkan diatas yang tidak mendorong peningkatan produksi petani.
Produktivitas petani masih rendah, tingkat kesejahteraan petani tidak kunjung
datang, maka petani sangat mudah untuk mengalihkan usahanya ke jenis tanaman
lain seperti ke jagung, semangka/melon, ke kelapa sawit, tebu, karet, kopi atau
lainnya agar cepat dan memilki nilai lebih dalam memperoleh penghasilannya,
sementara itu kepemilkan lahan oleh petani sangat kecil
Disisi lain di daerah tertentu, potensi lahan cukup, penampung/pabrik pengolahan
lebih lanjut ada, namun masih ada kendala dari sisi pekerja di perkebunan itu. Hal ini
karena tenaga kerja setempat dari segi jumlah atau kemauan tidak memadai, maka
memanfaatkan tenaga kerja pendatang/urban yang sewaktu-waktu pulang kampung
dan pada saat musim panen terjadi kekurangan tenaga kerja. Akibat hal tersebut
panen terlambat dan apabila cara memanen tidak benar akan menurunkan
rendemen hasil tanaman.
Selain itu masih adanya perbedaan data dari masing-masing pihak tentang potensi,
kapasitas dari masing-masing daerah. Seperti dari data diatas cukup berbeda
signifikan dengan data yang ditetapkan oleh Perindustrian dalam penetapan
kompetensi inti daerah. Terdapatnya daerah yang tinggi kapasitasnya namun tidak
dimasukan dalam ketetapan kompetensi inti daerah tersebut. Contoh untuk jagung
Jawa tidak masuk ketetapan tersebut.

POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA | 2-53

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

Jika dilihat dari gambar/skema diatas pengembangan klaster untuk krlompok
industri agro jagung, singkong , jarak tidak masuk kedalam yang diprioritaskan
meskipun secara nyata kelompok produk jagung, singkong ini memlliki potensi untuk
dikembangkan yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

2.5.4 Pemanfaatan Biomaterial dalam siklus 4F (Food-Feed-FertilizerFuel)
Sangat tergantung dari penerapan bio teknolgi , pada dasarnya jenis-jenis tanaman
pangan ternasuk jagung ini dapat dikembangkan pemanfaatnnya untuk dijadikan
produk-produk hili yang memilki nilai tambah tinggi dan mata rantai keekonomian
panjang. Seperti halnya produk-produk diatas (sawit, singkong, jarak, tebu) seluruh
bagian dari tumbuhan jagung ini dapat digunakan untuk 4F ( food, feed, fuel, dan
fertilizer), untuk minyak dan turunannya bari biji, pakan ternak(ayam, sapi dll)dari biji
dan daun/batang , bahan bakar (bio ethanol)dari turunan minyaknya atau bio gas,
dan pupuk dari batang dan bagalnya. Untuk lebih rinci coba saja lihat dari pohon
industri dibawah ini
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Gambar 2-40 Pohon Industri Jagung
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2.5.5 Rantai Nilai dengan Value Added Tinggi
2.5.6 Kondisi Pengembangan yang Diharapkan
Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam megupayakan pengembangan industri
agro pemerintah sebagai regulator utama dalam penyusunan kebijakan mau dibawa
kemana poetensi alam Indonesia iniyantelah memilki dan mengandung bio
mass/biomaterial yang tidak dimiliki oleh semua Negara. Dapatkah bangsa ini
memanfaatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan bangsanya sendiri dengan
mengolah bio material/biomass secara baik, dijadikannya produk-produk yang
memiliki nilai yang lebih tinggi dan berdaya saing.
Untuk mencapai hal tesebut barangkali untuk saat ini dengan pengembangan
bioteknologi, yang dibarengi dengan unsur-unsur sumberdaya manusia yang
mendukung baik tingkat birokrasi, politikus, dan rakyatnya secara keseluruhan
memilki tujuan bersama memakmurkan seluruh rakyat dan bangsa
Membaca berita harian Koran-Jakarta tanggal 26 Juli 2011 pada rubric ekonomi,
Randy A Hautaea, Global Coordinator Internatioanal Service for the Acquisition of
Agri-biotech Application (ISAAA), salah satu pilihan solusi yang dipandang tepat
ditengah-tengah terjadinya pengurangan luas lahan, pasokan air dan energy, serta
unsur-unsur hara didalam tanah adalah pengembangan bioteknologi (biotek)
pertanian., dan diyakini bahwa biotek ini aalat yang ampuh dalam mengahadapi
kondisi iklim global yang semakin tidak menentu. Secra umum biotek didefinisikan
sebagai teknologi yang memanfaatkan proses atau meterioal biologi. Dengan
maksud mendapatkan kenyamanan dan kualitas hidup bagi manusia dan
lingkungannya serta menguntungkan secara perekonomian. Menurut Graham
Brookes (Direktur PG Economics, konsultan di Inggris), bahwa biotek berimplikasi
pada peningkatan pendapatan sector pertanian termasuk penghasilan para petani.
Sebagai ilustrasi tabel dibawah menunjukan luas area dan pendapatan dari tanaman
biotek dan gambar perbandingan luas lahan biotek dengan konvensional tahun 2010
(juta hektar).
Tabel 2-12 Luas Area Dan Pendapatan Dari Tanaman Biotek
Negara

Luas Area Biotek2010
(juta hektar)

Amerika Serikat
Brazil
Argentina
India
Kanada
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66,8
25,4
22,9
9,4
8,8

Peningkatan Pendapatan
Di Sektor Pertanian 1996-2009
(juta Dollar US)
29.600
3.510
10.400
7.000
2.640
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China
3,5
Paraguay
2,6
Afrika Selatan
2,2
Bolivia
0,9
Australia
0,7
Sumber :Koran-Jakarta 26/07/2011, Clive James,2010

9.270
572
676
143
267

Mengacu pada sumber yang sama diatas pada tahun 2010, untuk jagung luas lahan
dengan memanfaatkan biotek jauh lebih banyak dibandingkan dengan cara
konvensional.yaitu 71% atau 158 juta hektar biotek dan konvensional sebesar 29%-.,
untuk Canola 31 juta hektar (77%) biotek sisanya (23% ) dengan konvensional,
sedangkan untuk kedelai 90 juta hektar (19%) biotek dan 81% konvensional dan untuk
kapas seluas 33 juta hektar (36%) biotek sisanya 64% konvensional.
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3
3. POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER
BIOMATERIAL

3.1

Kelapa Sawit

3.1.1 Pengembangan Klaster Biomaterial

D

alam konsep 6 koridor ekonomi yang diajukan oleh Menko Perekonomian
Hatta Rajasa, Klaster Kelapa Sawit akan telah berkembang dengan baik di
Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung dan Riau. Namun pada dasarnya

hasil yang didapat olahan kelapa sawit dari klaster tersebut masih terfokus pada
Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, dalam pengembangan 6 koridor ekonomi
tersebut akan dikembangkan industri hilir kelapa sawit sehingga pohon industri
kelapa sawit dapat terpenuhi oleh industri dalam negeri.
Salah satu simpul Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Sumatra adalah Propinsi
Lampung. Propinsi Lampung memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas.
Model klaster industri kelapa sawit yang telah berkembang di propinsi Lampung
adalah Perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII-Unit Usaha Bekri.
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KLASTERINDUSTRISAIMANGKE
Sumber : 27 Mei 2011,
sumatra.com
Dikirim : 2011-05-27 10:43:26

bisnis-

MEDAN: Sejumlah industri sedang dan
akan dibangun di kawasan Klaster
Industri Kelapa Sawit Sei Mangke,
Sumatra Utara yang dibangun untuk
meningkatkan nilai tambah kelapa sawit
Indonesia.
Pelaksana Tugas Kasubdis Industri
Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Sumut
Idayani
Pane
mengatakan
selain
penambahan pabrik kelaps sawit (PKS)
milik PTPN 3 dengan kapasitas total 75
ton per jam, juga akan dibangun
beberapa industri lainnya.
Mulai dari pembangkit listrik 2 x 35
mega watt, juga akan dibangun pabrik
minyak inti sawit berkapsitas 400 liter
per hari, pabrik biodiesel, betacaroten,
fatty acid, fatty alkohol dan oleokimia
lainnya.
“Sei Mangke akan menjadi salah satu
pendukung klaster ekonomi Sumatera
yang direncanakan pemerintah bersama
lima klaster lainnya di daerah lain,”
katanya.
Klaster Hasil Industri kelapa Sawit Sei
Mangke di Simalungun yang dibangun
PT.Perkebunan Nusantara III sebagai
pionir, kata dia, memang dinilai sangat
potensial karena memiliki beberapa
keunggulan mulai lokasinya yang berada
di areal perkebunan yang jauh dari
pemukiman, tidak jauh dari Pelabuhan
Kuala Tanjung dan termasuk sudah
adanya sumber bahan baku yakni pabrik
kelapa sawit dan sumber air yang
melimpah dari Sungai Bah Bolon.
Pemerintah pusat dan Sumut sangat
mendukung
segera
terwujudnya
kawasan itu secara lengkap karena
bukan
hanya
meningkatkan
perekonomian tetapi juga untuk masa
depan perkelapasawitan nasional.
Pemerintah
sangat
berkeinginan
membuat perkelapasawitan Indonesia
berkesinambungan dan mengarah ke
produksi hasil jadi yang memberikan
lebih
banyak
keuntungan
kepada
pemerintah,
perusahaan
dan
masyarakat.
Dukungan pemerintah, kata dia, antara
lain dengan berupaya mempercepat
pengesahan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi
(RTRWP) klaster industri khusus Sei
Mangke itu.
Sebelumnya, Dirut PTPN III, Amri
Siregar,
mengatakan,
RTRWP
Sei
Mangke itu dinilai sangat penting untuk
landasan hukum bagi investor asing
yang ingin atau berminat berinvestasi di
kawasan itu.
Kawasan itu, menurut Amri Siregar,
sudah
siap
menjadi
percontohan
kawasan ekonomi Sumut kalau RTRWP
dan
prasarana
lainnya
termasuk
peningkatan pembangunan jalan kereta
api dan infrastruktur jalan. (ant)

Gambar 3-1 Koridor Ekonomi Sumatra
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1). Model Pengembangan Klaster Kelapa Sawit Di Dalam Negeri
Dalam pengembangan model klaster kelapa sawit di Indonesia seperti
dijelaskan sebelumnya, akan difokuskan pada koridor ekonomi Sumatra
dengan simpul utamanya terletak di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra
Selatan dan Lampung. Dalam pendekatan klaster industri kelapa sawit, akan
dicontohkan salah satu Badan Usaha Milik Negara di propinsi lampung yaitu
PTPN 7. Lampung merupakan lokasi yang potensial untuk dikembangkan
sebagai model klaster kelapa sawit. Luas lahan perkebunan yang dapat
dioptimalkan sebagai perkebunan kelapa sawit juga cukup besar.
Infrastuktur yang memadai untuk transportasi dan feedstock. Selain itu,
apabila dihendaki untuk mengolah produk turunan kelapa sawit menjadi
bahan kimia lainnya di cilegon maupun cikarang, maka lampung merupakan
tempat yang strategis sebagai suplai bahan baku terhadap industri tersebut.
walaupun lahan kelapa sawit yang dimiliki provinsi lampung tidak sebesar
lahan di Sumatra Utara maupun Riau, namun potensi Lampung sebagai
rantai penyimpan dan pengirim (feedstock and delivery) kepada Industri hilir
di pulau Jawa amatlah besar.
Propinsi Lampung memiliki luas daratan sebesar 3 juta hektar dengan curah
hujan 1293-3130 mm, temperatur 18-340C dan kelembaban 79-86%. Kondisi
yang demikian sangat sesuai dengan habitat kelapa sawit untuk tumbuh dan
berkembang. Selain itu, banyak sekali potensi yang belum termanfaatkan di
provinsi tersebut baik dari segi lahan, Sumber Daya, maupun teknologi.
Dalam Bab ini, secara khusus akan dibahas potensi Unit Usaha Bekri
Lampung untuk dikembangkan menjadi salah satu klaster Industri Kelapa
Sawit.
Lahan Perkebunan
Unit Usaha Bekri terletak di dalam
wilayah

distrik

Kecamatan

Way

Bekri,

Seputih

Kabupaten

Lampung Tengah, Lampung. Unit
Usaha ini memiliki luas total 4324
hektar

di

luar

perkebuanan

kemitraan. Data mengenai luas perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII UU
Bekri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3-1 Luas Perkebunan Kelapa Sawit Milik PTPN VII UU Bekri
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Lokasi
TM Lain-lain TBM Total
Afdeling I
678
123.1
801,1
Afedling II
1,061
22.7
137
1221
Afdeling III
1,142
6.8
1149
Afdeling IV
1,093
1.0
1094
Penghijauan
2.2
2.2
Emplasmen
22.4
22
Dam,Rawa&Jalan
35.1
35
JUMLAH
3974
211.3
137 4324.6
Dari total luas lahan tersebut, PTPN VII-Unit usaha bekri menghasilkan
sekitar 64,99 ribu Ton Tandan Buah Segar (TBS) pada tahun 2010, jumlah ini
menurun dibandingkan dengan produksi pada tahun 2009 sebesar 71 ribu
Ton TBS. Namun, pada tahun 2011 ini, diperkirakan produksi TBS akan
meningkat kembali menjadi 85 ribu ton TBS. Jumlah produksi pada tahun
2005-2010 serta prediksi produksi pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada
grafik berikut:

Gambar 3-2 Grafik Produksi Tandan Buah Segar PTPN VII UU Bekri

Program Kemitraan
Selain perkebunan tersebut, terdapat program kemitraan yang telah
dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah sejak tahun 1995.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Produksi CPO dan serta
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Sampai dengan saat ini,
tercatat sekitar 8,731.37 Ha areal Kemitraan yang telah tergabung adengan
PPKS BEKRI. Dari total areal tersebut dihasilkan sebanyak 56,977 (RibuTon)
TBS.
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Tabel 3-2 Anggota Kemitraan PTPN VII UU Bekri

Produksi CPO
Untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit, PTPN VII Unit Usaha
Bekri memiliki 4 buah pabrik utama yaitu 2 buah Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit (PPKS) dimana pabrik ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi
Minyak Kelapa Sawit (CPO) dengan kapasitas total 40 T/jam, 1 buah pabrik
pengolahan inti sawit (PPIS) dengan kapasitas 50 T/hari, dan 1 buah pabrik
kompos dengan kapasitas total 8 T/jam. Rincian Pabrik yang dimiliki PTPN VII
UU Bekri dapat dilihat pada tabel berikut:

PABRIK
PPKS PhaseI

TAHUN KAPASITAS
1978

20Ton/Jam
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PPKS PhaseII

1981

20Ton/Jam

PPIS

1987

50Ton/Hari

Pabrik Kompos

2009

8Ton/Jam

Tabel 3-3 Kapasitas Pabrik Pengolah Produk Turunan Kelapa Sawit PTPN VII UU Bekri

Selama 5 tahun terakhir, PTPN VII UU Bekri telah menghasilkan rata-rata
sekitar 30 ribu ton crude palm oil (CPO). Dan pada tahun 2010, produksi
mencapai 27 ribu ton dan diperkirakan akan naik menjadi 43 ribu ton kelapa
sawit pada tahun 2011 ini. Berikut disajikan grafik hasil produksi CPO dan Inti
sawit yang diolah oleh PTPN VII UU Bekri.

Gambar 3-3 Grafik hasil Olah PPKS dalam CPO dan inti sawit oleh PTPN VII UU Bekri
2005-2011

Dari inti sawit yang dihasilkan dalam produksi CPO tersebut dan ditambah
dengan suplai bahan baku dari program kemitraan, PTPN VII UU Bekri
memproduksi menjadi minyak inti sawit. Bahan Baku inti sawit untuk
diproduksi menjadi minyak inti sawit berkisar antara 3 ribu sampai 13 ribu
ton selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2010, PTPN VII UU Bekri telah
mendapatkan suplai bahan baku sebanyak 10, 73 ribu ton. Dan diprediksi
pada tahun 2011 ini, akan terkumpul sejumlah 13, 96 ribu ton bahan baku
untuk dapat diolah menjadi minyak inti sawit. Grafik Produksi Bahan Baku
inti sawit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Gambar 3-4 Grafik Suplai Bahan Baku Inti Sawit pada tahun 2001-2011

Bahan baku inti sawit tersebut kemudian diolah menjadi Palm Kernel Oil
(PKO) dan Bungkil Inti Sawit (BIS). Pada tahun 2010, PTPN VII UU Bekri telah
memproduksi 4,13 ribu ton PKO dan 5,93 ribu ton BIS dan diprediksi pada
tahun 2011, PTPN VII UU Bekri akan menghasilkan 5,86 ribu ton PKO dan
7,40 BIS. Hasil olah PPIS PTPN VII UU Bekri dapat dilihat pada grafik di
bawah ini:

Gambar 3-5 Grafik Hasil Olahan PPIS pada tahun 2005-2011

Selain Produk dari PPKS dan PPIS tersebut, PTPN VII Unit Usaha Bekri juga
memproduksi produk turunan kelapa sawit lainnya, antara lain:


Tandan Kosong kelapa sawit dapat diolah menjadi Pupuk Kompos.
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Limbah Abu Dust Collector dapat diaplikasikan sebagai pupuk
tanaman Kelapa Sawit.



Limbah Cair diaplikasikan untuk pupuk tanaman kelapa sawit.



Cangkang dan Fiber Kelapa Sawit dapat digunakan sebagai bahan
bakar boiler di PPKS, Pabrik Teh dan Pabrik Gula.



Pembuatan Batako dengan memanfaatkan Abu Dust Collector.

Gambar 3-6 Batako hasil olahan PTPN VII UU Bekri dengan memanfaatkan Abu Dust
Collector

Selain itu, saat ini Unit Usaha Bekri juga sedang menjalin kerjasama dengan
Moris Consorsium dalam Penelitian pengembangan Alga jenis Spirulina
dengan memanfaatkan limbah cair PPKS sebagai media pembiakan.

Gambar 3-7 Penelitian Moris Consorsium dalam pengembangan Alga Spirulina
dengan memanfaatan limbah Cair PPKS sebagai media

2). Modeling/pilot plan Kluster Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Pengembangan Kelapa Sawit di Lampung sendiri telah memenuhi beberapa
kriteria untuk menjadi klaster industri yang dapat pula dicontoh beberapa
simpul koridor ekonomi kelapa sawit lainnya. Namun seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, Nilai tambah produk hilir dari kelapa sawit belum
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berkembang sepenuhnya. Namun, pendayagunaan biomaterial yang tersisa
telah mampu dioptimalkan dengan cukup baik. Beberapa hal yang menjadi
nilai tambah industri kelapa sawit di Unit Usaha Bekri Milik PTPN VII ini
adalah sebagai berikut:
a) Konsep dan filosopi
Seperti yang kita ketahui bersama, kelapa sawit merupakan komiditi
agro yang menjadi konsen utama pemerintah Indonesia untuk
dikembangkan. Sehingga konsep industri kelapa sawit telah
berkembang lebih baik dari komoditi lainnya. Last Proven
Technology dan Waste to value concept telah diterapkan dengan
baik oleh UU Bekri ini.
b) Investasi dan kebutuhan lahan
Pengembangan lahan lebih lanjut masih mengandalkan program
kemitraan. Program ini dinilai lebih baik karena selain menghemat
biaya

pemeliharaan,

juga

dapat

meningkatkan

pendapatan

masyarakat sekitar
c)

Pendayagunaan Biomaterial hasil sampingan kelapa sawit
Pendayagunaan biomaterial hasil sampingan kelapa sawit ini masih
terpaku pada produk bernilai rendah. Sebenarnya UU Bekri masih
dapat meningkatkan nilai tambah produk sampingan menjadi lebih
tinggi seperti misalnya: biodiesel, arang, asap cair, dan produk
lainnya. Namun belum dapat diimplementasikan karena belum
adanya penugasan ataupun koordinasi dari pemerintah pusat yang
berwenang.

3). Matriks pembagian peran stakeholder
No.
1.

Stakeholder
Pemerintah
Pusat
dan
atau
Pemerintah
Daerah

Tugas atau Peran
 Menetapkan
kebijakan
dalam
rangka
mendorong pengembangan industri industri
hilir dari kelapa sawit dan industri sampingan
kelapa sawit
 Memberikan kemudahan/insentif agar bagi
industri yang akan menjadi pioneer dalam
hilirisasi kelapa sawit.
 Kemudahan dan meringankan
pengadaan
pupuk, permodalan bila diperlukan
 Pengembangan
usaha-usaha
(BUMN)
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penyalur Produk hilir biomaterial
(Biofuel dll)

2

Pebisnis
/Perusahaan

3.

Petani

4.

Perguruan
Tinggi

5.

Pekerja

strategis

 Memberikan bimbingan pengolahan
tanah,
tanam, bibit, panen kepada petani dan
penyuluhan untuk biomaterial hasil sampingan
kelapa sawit untuk skala kecil dan menengah.
 Mengutamakan CPO untuk hilirisasi dalam
negeri baru kemudian diekspor setelah nilai
tambahnya diperbesar.
 Meningkatkan keterampilan karyawan Pabrik
dan upah yang wajar
 Menyediakan
laboratorium
untuk
menghasilkan bibit, pola
pemeliharaan
tanaman, pengolahan pasca panen yang baik
 Mau dan mampu untuk berkembang dalam
pengolahan/mengelola lahan dan tanaman
dengan baik.
 Mau mencoba pengembangan industri hasil
sampingan kelapa sawit skala kecil dan
menengah melalui bimbingan koperasi
setempat
 Melakukan penelitian untuk pengembangan
komoditi kelapa sawit serta melakukan inovasi
produk turunan kelapa sawit
 Menyebarkan hasil-hasil penelitian
 Bersedia melakukan dan
menghasilkan
produktivitas tinggi dan mutu yang baik
dengan memperoleh kepastian kerja dan
tingkat upah yang wajar

3.1.2 Daya Dukung Sumber Daya
1). Sumber Daya Alam
Pada dasarnya komoditi kelapa sawit merupakan komiditi yang telah
berkembang. Luas lahan kelapa sawit mencapai 8 juta hektar dan terus
bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan
produksi CPO. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah yang cocok untuk budidaya
kelapa sawit.
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2). Sumber Daya Akademis
Kelapa Sawit telah memiliki balai litbang khusus
untuk mengembangkan kelapa sawit yaitu balai
penelitian dan pengembangan kelapa sawit
(PPKS) di Medan, Sumatra Utara.

Selain itu,

fokus penelitian industri agro pada saat ini masih
juga

sangat

komoditi

mendukung

kelapa

sawit.

pengembangan

Salah

satunya

di

kementerian perindustrian, Kelapa sawit menjadi
salah

satu

fokus

pengembangan

industri

nasional yang tercantum dalam KIN.

Selain balai penelitian, universitas dan lembaga
riset

lainnya

juga

masih

mengembangan

komoditi kelapa sawit ini sebagai komoditi
andalan Indonesia di masa mendatang. Dengan
luas 8 juta hektar diharapkan kelapa sawit dapat
menjadi

penggerak

utama

perekonomian

Indonesia.
3). Sumber Daya Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia no.
28 tahun 2008 mengenai “Kebijakan Industri
Nasional” atau biasa disebut dengan KIN. Visi
perindustrian Indonesia pada tahun 2025 dalam
KIN adalah membawa Indonesia menjadi negara
industri tangguh dunia yang bertumpu pada tiga
industri andalan masa depan yaitu industri agro,
industri alat angkut, dan industri telematika.
Dalam Fokus Pengembangan Industri Nasional,
arah pengembangan Industri Prioritas 2010-2014
terfokus pada 6 kelompok Industri, antara lain :
POTENSI PENGEMBANGAN

Menperin : Klaster Kelapa Sawit Undang
Investor
Oleh:
Minggu, 24 Januari 2010 | 11:27 WIB
INILAH.COM, Dumai –
Menperin
MS
Hidayat,
menyatakan,
pencanangan klaster kelapa sawit oleh
pemerintah akan mengundang investor
untuk
mengembangkan
industri
hilir
berbasis sumber daya alam.
"Industri hilir kelapa sawit di Kuala Enok dan
Dumai bukan saja penting bagi Riau tetapi juga
tatanan perekonomian nasional karena mampu
mengundang
investor dengan sendirinya," ujar Menperin,
sabtu (23/1).
Menperin
menyatakan
hal
itu
ketika
pencanangan pengembangan klaster industri
berbasis pertanian dan oleochemical di Kuala
Enok dan Dumai yang dilakukan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta
Rajasa, di Kawasan Industri Dumai (KID),
Pelintung, Dumai, Riau, Sabtu.
ebih lanjut, MS Hidayat mengatakan, Indonesia
sebagai salah satu negara yang mengandalkan
kekayaan yang berbasis pada sumber daya
alam masih dilirik oleh para investor luar negeri.
Potensi kluster industri hilir kelapa sawit
sebagai negara penghasil utama minyak sawit
mentah (Crude Palm Oil/CPO) dengan areal
perkebunan pada tahun 2008 seluas 6,6 juta
hektarE dengan produksi 18 juta ton CPO.
Dengan produksi 18 juta ton itu, Indonesia
merupakan penyumbang terbesar kebutuhan
CPO dengan persentase 50,2 persen dari total
produksi sawit dunia dengan penyumbang
devisa bagi negara sebesar US$13,79 miliar.
Pada beberapa tahun ke depan Indonesia akan
mengurangi volume ekspor CPO secara
bertahap seperti pada tahun 2015 volume yang
diekspor hanya sekitar 50% dari total produksi
dan pada 2020 menjadi 30% dan sebagaian
besar CPO itu dikembangkan menjadi industri
hilir.
Rentetan panjang dari bahan baku CPO atau
minyak mentah kernel sawit (Crude Palm
Kernel/CPK) diharapkan membawa dampak
positif bagi perekonomian Indonesia karena
mulai dari pembibitan, penanaman, mesin,
pengolahan, hingga distribusi akan memberi
nilai tambah ekonomi.
"Proses transformasi CPO dan CPK menjadi
industri hilir baik barang konsumsi makanan
atau energi terbarukan seperti 'bio fuel'
diharapkan membawa dampak positif bagi
perekonomian masyarakat karena kita punya
pasar domestik sendiri," jelasnya.
Meski demikian, dewasa ini pengembangan
industri hilir kelapa sawit nasional memiliki
sejumlah masalah yang harus dihadapi mulai
dari bahan baku, transportasi, kebijakan
pemerintah setempat, sumber daya manusia
dan jasa perbankan.
Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan
pemerintah di daerah dalam membangun
infrastruktur seperti perbaikan jalan, sedangkan
pemerintah pusat akan memberikan insentif
melalui kebijakan fiskal, kata Menperin.
Melalui kebijakan pengembangan klaster
industri berbasis pertanian dan oleochemical
pemerintah telah menetapkan tiga provinsi di
Indonesia yakni Riau, Sumatra Utara dan
Kalimantan
Timur
sebagai
tempat
pengembangan industri hilir kelapa sawit itu.
"Alasan pemerintah menetapkan ketiga lokasi
itu lebih melihat potensi sumber daya alam dan
kesiapan daerah itu sendiri," ujar Menko
Perekonomian
Hatta Rajasa.
[*/mre/hid]
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Industri berbasis SDA, Industri Pertumbuhan Tinggi, Industri Padat Karya,
Industri Barang Modal, Industri Kecil dan Menengah, serta Industri Prioritas
Khusus. Industri Kelapa Sawit merupakan salah industri yang termasuk
dalam kelompok Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang dinilai memiliki
market intelligent yang baik. Kelapa sawit merupakan produk unggulan
Indonesia yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Sampai
saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen
minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, dengan produksi sebesar 19 juta
ton pada 2009. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25%
sekitar 4,8 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Sehingga sebagai
penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia terus mengembangkan pasar
ekspor baru untuk memasarkan produksinya.
Industri Kelapa Sawit juga memiliki berbagai variasi produk turunannya.
Namun pada saat ini industri turunan kelapa sawit masih terpaku pada
industri hulu seperti: industri fatty acid, fatty alcohol, glycerine, methyl
esther. Sedangkan industri hilir CPO belum dimanfaatkan secara optimal.
Produk industri hilir hasil olahan CPO yang pengembangannya masih minim
antara lain: surfactant, farmasi, kosmetik, dan produk kimia dasar organik.
Padahal dengan mengembangkan industri hilir, maka nilai mata rantai dan
nilai tambah produk CPO akan semakin tinggi. Apalagi, produk turunan CPO
mempunyai hubungan dengan sektor usaha dan kebutuhan masyarakat di
bidang pangan. Misalnya, pupuk, pestisida, bahan aditif makanan, pengawet
makanan, penyedap makanan, kemasan plastik.
4). Sumber Daya Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Kelapa sawit memiliki habitat yang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia.
ditambah lagi dengan luas Indonesia yang mencapai 1.919.440 km2 atau
setara dengan 191 juta hektar dan memiliki lahan potensial kelapa sawit
sebesar 26 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data kementerian pertanian pada tahun 2009, luas perkebunan
kelapa sawit baru mencapai 8 juta hektar dengan luas perkebunan kelapa
sawit terbesar berada di Riau, dengan luas lahan 1,9 juta hektar. Berikut
dilampirkan tabel luas lahan perkebunana kelapa sawit pada tingkat propinsi
di seluruh Indonesia (data kementerian pertanian, 2009).
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Gambar 3-8 Grafik Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

5). Sumber Daya Pebisnis
Sangat disayangkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang demikian besar
Indonesia saat ini mayoritas masih dikuasa oleh pihak asing. Dalam hal ini
pemerintah sebaiknya mengambil langkah strategih untuk memperbanyak
investor dalam negeri sehingga perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dapat
dioptimalkan seluruhnya untuk kepentingan dalam negeri.
Pemberian insentif juga perlu dilakukan agar investor tertarik untuk
menanam modal dalam upaya hilirisasi produk kelapa sawit. Sedangkan
untuk industri yang telah berkembang perlu diterapkan regulasi yang
bersifat mengikat.

3.1.3 Jenis Teknologi Proses
1). Teknologi pengolahan tanah

Gambar 3-9 Pembibitan Kelapa Sawit
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Pengolahan tanah pada areal peremajaan kelapa sawit akan lebih rasional
jika mempertimbangkan sifat tanah pada tingkat klasifikasi macam tanah.
Tingkat kegemburan atau kekerasan tanah ternyata dapat menentukan
intensitas pengolahan tanan. Tanah yang berasal dari bahan volkanis baik
yang bersifat in-situ ataupun aluviumnya, umumnya membentuk tanah yang
gembur sampai agak teguh dengan tingkat kekerasan tanah berkisar 1,25 2,50 kg/cm2. Penelitian terhadap 15 macam tanah yang ditemukan di areal
kelapa sawit di Indonesia menunjukkan bahwa potensi pengerasan tanah
adalah berbeda-beda tergantung pada macam tanahnya. Tingginya
kandungan bahan organik (> 1% kandungan carbon dan kapasitas tukar
kation nyata (> 16 me/lOOg liat), ternyata memlegang peranan penting
dalam mengurangi degradasi sifat fisik tanah. Pengolahan tanah secara
intensif sangat ditekankan terhadap tanah-tanah yang berasal dari formasi
tersier, terutama pada tanah-tanah Typic Paleudult dan Typic Plinthudult.
Tanah dari formasi tersier yang sebagian besar berada di wilayah
pengembangan, memiliki penyebaran + 41% dari seluruh areal kelapa sawit.
Tanpa Olah Tanah (TOT) hanya disarankan pada tanah-tanah yang berasal
dari bahan volkanis seperti Aquic Hapludand, Typic Dys -tropept, sebagian
Typic Hapludult dan Eutric Tropofluvent. TOT dalam hal ini meliputi
pemberantasan gulma secara kimiawi disertai dengan olah tanah manual
seperlunya untuk penanaman penuntup tanah kacangan.
Keadaan Lahan
a) Ketinggian Tempat
Tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dan berbuah hingga ketimggian
tempat 1000 meter diatas permukaan laut (dpl). Namun,
pertumbuhan tanaman dan produktivitas optimal akan lebih baik
jika ditanam di lokasi dengan ketinggian 400m dpl.
b) Topografi
Kelapa sawit sebaiknya ditanam di lahan yang memiliki kemiringan
lereng 0-12o atau 21%. Lahan yang kemiringannya 13o-25o masih bisa
ditanami kelapa sawit, tetapi petumbuhannya kurang baik. Untuk
lahan yang kemiringannya lebih dari 25o sebaiknya tidak dipilih
karena menyulitkan dalam pengangkutan buah saat panen dan
beresiko terjadi erosi.
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c)

Drainase
Tanah yang sering mengalami genangan air umumnya tidak disukai
tanaman kelapa sawit karena akarnya membutuhkan banyak
oksigen. Drainase yang jelek dapat menghambat kelancaran
penyerapan unsure hara dan proses nitrifikasi akan terganggu,
sehingga tanaman akan kekurangan unsure nitrogen (N). karena
itu, drainase tanah yang akan dijadikan lokasi perkebunan kelapa
sawit harus baik dan lancar, sehingga ketika musim hujan tidak
tergenang.

d) Tanah
Kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, seperti tanah
podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, regosol, andosol, dan alluvial.
Tanah gambut juga dapat di tanami kelapa sawit asalkan ketebalan
gambutnya tidak lebih dari satu metter dan sudah tua (saphrik).
Sifat tanah yang perlu di perhatikan untuk budi daya kelapa sawit
adalah sebagai berikut
a.

Sifat Fisik Tanah
Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik di tanah yang
bertekstur lempung berpasir, tanah liat berat, tanah
gambut memiliki ketebalan tanah lebih dari 75 cm; dan
berstruktur kuat.

b.

Sifat Kimia Tanah
Tanaman kelapa sawit membutuhkan unsure hara dalam
jumlah besar untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif.
Untuk mendapatkan produksi yang tinggi dibutuhkan
kandungan unsure hara yang tinggi juga. Selain itu, pH
tanah sebaiknya bereaksi dengan asam dengan kisaran nilai
4,0-6,0 dan ber pH optimum 5,0-5,5.

Keadaan Iklim
Keadaan iklim sangat mempengaruhi proses fisiologio tanaman, seperti
proses asimilasi, pembentukan bunga, dan pembuahan. Sinar matahari dan
hujjan dapat menstimulasi pembentukan bunga kelapa sawit.
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Jumlah curah hujan dan lamanya penyinaran matahari memiliki korelasi
dengan fluktuasi produksi kelapa sawit. Curah hujan ideal untuk tanaman
kelapa sawit adalah 2.000-2.500 mm per tahun dan tersebar merata
sepanjang tahun. Jumlah penyinaran rata rata sebaiknya tidak kurang dari 6
jam per hari. Temperature sebaiknya 22-23o. keadaan angin tidak terlalu
berpengaruh karena kelapa sawit lebih tahan terhadap angin kencang di
bandingkan tanaman lainnya.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa bulan kering yang tegas dan berturut
turut selama beberapa bulan bisa mempengaruhi pembentukan bunga (baik
jantan maupun seks rasionya) untuk 2 tahun berikutnya.
Metode Pembukaan Lahan
Perkebunan kelapa sawit dapat dibangun di daerah yang memiliki topografi
yang berbeda-beda, antara lain:
o

Bekas hutan

o

Daerah bekas alang-alang, atau

o

Bekas perkebunan

Yang perlu diperhatikan
o

Tetap terjaganya lapisan olah tanah

o

Urutan pekerjaan, alat, dan teknik pelaksanaannya

o

Identifikasi vegetasi ditentukan apakah pembukaan lahan dilakukan
secara manual, manual – mekanis atau secara mekanis

o

Pembukaan lahan tanpa bakar cara membakar hutan dilarang oleh
pemerintah dengan dikeluarkannya SK Dirjen Perkebunan No. 38
tahun 1995, tentang pelarangan membakar hutan

o

Tidak menggunakan hutan alam untuk dijadikan lahan perkebunan
kelapa sawit

Dampak konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit
Sebelum konversi:
o

Tingginya intensitas hujan di wilayah tropis diimbangi dengan
penutupan hutan alam yang begitu luas mengendalikan terjadinya
banjir, erosi, sedimentasi dan tanah longsor

o

Gudang sumberdaya genetik dan pendukung ekosistem kehidupan
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o

Pepohonan pada hutan alam menghasilkan serasah yang cukup
tinggi meningkatkan kandungan bahan organik lantai hutan lantai
hutan memiliki kapasitas peresapan air (infiltrasi) yang jauh lebih
tinggi dibandingkan penutupan lahan non-hutan.

o

Tebalnya lapisan serasah meningkatkan aktifitas biologi tanah

Dampak konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit
o

Siklus hidup/pergantian perakaran pohon (tree root turnover) yang
amat dinamis dalam jangka waktu yang lama tanah hutan memiliki
banyak poripori berukuran besar (macroporosity)

o

Tanah hutan memiliki laju penyerapan air/pengisian air tanah
(perkolasi) yang jauh lebih tinggi

o

Biomasa hutan yang tidak beraturan filter pergerakan air dan
sedimen.

o

Dalam hutan alam tidak dilakukan pengolahan tanah yang
membuat lahan lebih peka terhadap erosi.

o

Merusak habitat hutan alam

o

Menghancurkan seluruh kekayaan hayati hutan yang tidak ternilai
harga dan manfaatnya

o

Mengubah landscape hutan alam secara total.

o

Kerusakan seluruh ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) jika tidak
dilakukan dengan baik

o

Meningkatnya

aliran

permukaan

(surface

runoff),

tanah

longsor,erosi dan sedimentasi semakin parah, apabila pembersihan
lahan

(setelah

kayunya

ditebang)

dilakukan

dengan

cara

pembakaran
(Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).
Hal-hal yang perlu dilakukan:
o

Pemerintah daerah perlu ekstra hati-hati dalam menerbitkan ijin
konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit. Rujukan
utama dalam pengambilan keputusan: Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. S.599/Menhut-VII/2005 tertanggal 12 Oktober 2005
tentang Penghentian/Penangguhan Pelepasan Kawasan.

o

Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap
pihak pelaku kegiatan konversi hutan yang tidak bertanggung
jawab

POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL | 3-17

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

o

Tidak menggunakan hutan alam atau mengganti hutan alam
dengan lahan kritis/terlantar

o

Perencanaan tata ruang yang tepat dan perencanaan praktikpraktik perkebunan yang lestari dan bertanggung jawab

Penanaman Kelapa Sawit
a) Persiapan lahan
Tanaman kelapa sawit sering ditanam pada areal / lahan : bekas
hutan (bukaan baru, new planting), bekas perkebunan karet atau
lainnya ( konversi), bekas tanaman kelapa sawit (bukaan ulangan,
replanting).
Pembukaan lahan secara mekanis pada areal bukaan baru dan
konversi terdiri dari beberapa pekerjaan, yakni: a) menumbang,
yaitu memotong pohon besar dan kecil dengan mengusahakan agar
tanahnya terlepas dari tanah; b) merumpuk, yaitu mengumpulkan
dan menumpuk hasil tebangan untuk memudahkan pembakaran. c)
merencek dan membakar, yaitu memotong dahan dan ranting kayu
yang telah ditumpuk agar dapat disusun sepadat mungkin, setelah
kering lalu dibakar. d) pengolahan tanah secara mekanis.
Pembukaan lahan secara mekanis pada tanah bukaan ulangan
terdiri dari pekerjaan, yakni: a) pengolahan tanah secara mekanis
dengan menggunakan traktor. b) meracun batang pokok kelapa
sawit dengan cara membuat lubang sedalam 20 cm pada ketinggian
1 meter pada pokok tua. Lubang diisi dengan Natrium arsenit 20 cc
per pokok, kemudian ditutup dengan bekas potongan lubang; c)
membongkar, memotong dan membakar. Dua minggu setelah
peracunan, batang pokok kelapa sawit dibongkar sampai akarnya
dan swetelah kering lalu dibakar; d) pada bukaan ulangan
pembersihan bekas-bekas batang harus diperhatikan dengan serius
karena sisa batang, akar dan pelepah daun dapat menjadi tempat
berkembangnya hama (misalnya kumbang Oryctes) atau penyakit (
misalnya cendawan Ganoderma).
b) Pengajiran ( memancang)
Maksud pengajiran adalah untuk menentukan tempat yang akan
ditanami kelapa sawit sesuai dengann jarak tanam yang dipakai. Ajir
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harus tepat letaknya, sehingga lurus bila dilihat dari segala arah,
kecuali di daerah teras dan kontur. System jarak yang digunakan
adalah segitiga sama sisi, dengan jarak 9 m x 9 m x 9 m. Dengan
system segi tiga sama sisi ini, pada arah Utara – Selatan tanaman
berjarak 8,82 m dan jarak untuk setiap tanaman adalah 9 m.
Populasi (kerapatan) tanaman per hektar adalah 143 pohon.
c)

Pembuatan lubang tanaman
Lubang tanaman dibuat beberapa hari sebelum menanam. Ukuran
lubang, panjang x lebar x dalam adalah 50 cm x 40 cm x 40 cm.
Pada waktu menggali lubang, tanah atas dan bawah dipisahkan,
masing-masing di sebelah Utara dan Selatan lubang.

d) Menanam
Cara menanam bibit yang ada pada polybag, yaitu:


Sediakan bibit yang berasal dari main nursery pada masingmasing lubang tanam yang sudah dibuat.



Siramlah bibit yang ada pada polybag sehari sebelum ditanam
agar kelembaban tanah dan persediaan air cukup untuk bibit.



Sebelum penanaman dilakukan pupuklah dasar lubang dengan
menaburkan secara merata pupuk fosfat seperti Agrophos dan
Rock Phosphate sebanyak 250 gram per lubang.



Buatlah keratin vertical pada sisi polybag dan lepaskan polybag
dari bibit dengan hati-hati, kemudian masukkan ke dalam
lubang.



Timbunlah bibit dengan tanah galian bagian atas (top soil)
dengan memasukkan tanah ke sekeliling bibit secara
berangsur-angsur dan padatkan dengan tangan agar bibit
dapat berdiri tegak.



Penanaman bibit harus diatur sedemikian rupa sehingga
permukaan tanah polybag sama ratanya dengan permukaan
lubang yang selesai ditimbun, dengan demikian bila hujan,
lubang tidak akan tergenang air.



Pemberian

mulsa

sekitar

tempat

tanam

bibit

sangat

dianjurkan.


Saat menanam yang tepat adalah pada awal musim hujan.

2). Teknologi Pengolahan CPO
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Pengolahan Kelapa sawit merupakan salah satu factor yang menentukan
kebehasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil utama yang dapat
diperoleh ialah minyak sawit, inti sawit, sabut, cangkang dan tandan kosong.
Pabrik kelapa sawit (PKS) dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia
dipahami sebagai unit ekstraksi crude palm oil (CPO) dan inti sawit dari
tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. PKS tersusun atas unit-unit proses
yang memanfaatkan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia.
Parameter penting produksi seperti efisiensi ekstraksi, rendemen, kualitas
produk sangat penting perananya dalam menjamin daya saing industri
perkebunan kelapa sawit di banding minyak nabati lainnya. Perlu diketahui
bahwa kualitas hasil minyak CPO yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh
kondisi buah (TBS) yang diolah dalam pabrik. Sedangkan proses pengolahan
dalam pabrik hanya berfungsi menekan kehilangan dalam pengolahannya,
sehingga kualitas CPO yang dihasilkan tidak semata-mata tergantung dari
TBS yang masuk ke dalam pabrik.
Pada prinsipnya proses pengolahan kelapa sait adalah proses ekstraksi CPO
secara mekanis dari tandan buah segar kelapa sawit (TBS) yang diikuti
dengan proses pemurnian. Secara keseluruhan proses tersebut terdiri dari
beberapa tahap proses yang berjalan secara sinambung dan terkait satu
sama lain kegagalan pada satu tahap proses akan berpengaruh langsung
pada proses berikutnya. Oleh karena itu setiap tahap proses harus dapat
berjalan dengan lancar sesuai dengan norma-norma yang ada. Adapun
tahapan proses yang terjadi selama pengolahan kelapa sawit menjadi CPO
adalah sebagai berikut:
a) Perebusan (sterilisasi)
Perebusan atau sterilisasi buah dilakukan dalam sterilizer yang
berupa bejana uap bertekanan. Tujuan dari perebusan antara lain:


Mematikan enzim untuk mencegah kenaikan asam lemak
bebas minyak yang dihasilkan.



Memudahkan pelepasan brondolan buah dari tandan.



Melunakan

buah

untuk

memudahkan

dalam

proses

pengepresan dan pemecahan biji.


Prakondisi untuk biji agar tidak mudah pecah selam proses
pengepresan dan pemecahan biji.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tekanan uap sebesar
2,8-3 kg/cm2 dengan lama perebusan sekitar 90 menit.
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b) Penebahan/ perontokan buah
Penebahan adalah pemisahan brondolan buah dari tandan kosong
kelapa sawit. Buah yang telah direbus di sterilizer diangkat dengan
hoisting crane dan di tuang ke dalam thresher melalui hooper yang
berfungsi untuk menampung buah rebus. Pemipilan dilakukan
dengan membanting buah dalam drum putar dengan kecepatan
putaran 23-25 rpm. Buah yang terpipil akan jatuh melalui kisi-kisi dan
ditampung oleh fruit elevator dan dibawa dengan distributing
conveyor untuk didistribusikan ke tiap unit-unit digester.
Didalam digester buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan
daging buah terpisah dari biji. Digester terdiri dari tabung silinder
yang berdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk
sebanyak 6 tingkat yang diikatkan pada pros dan digerakkan oleh
motor listrik. Untuk memudahkan proses pelumatan diperlukan
panas 90-95 C yang diberikan dengan cara menginjeksikan uap 3
kg/cm2 langsung atau melalui mantel. Proses pengadukan/
pelumatan berlangsung selama 30 menit. Setelah massa buah dari
proses pengadukan selesai kemudian dimasukan ke dalam alat
pengepresan (screw press).
c)

Pengepresan/ pengempaan
Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar (crude oil)
dari daging buah (pericarp). Massa yang keluar dari digester diperas
dalam screw press pada tekanan 50-60 bar dengan menggunakan
air pembilas screw press suhu 90-95 C sebanyak 7 % TBS (maks)
dengan hasil minyak kasar (crude oil) yang viscositasnya tinggi. Dari
pengepresan tersebut akan diperoleh minyak kasar dan ampas
serta biji. Biji yang bercampur dengan serat masuk ke alat cake
breaker conveyor untuk di pisah antara biji dan seratnya, sedangkan
minyak kasar dialirkan ke stasiun klarifikasi (pemurnian).

d) Pemurnian Minyak
Minyak kasar hasil stasiun pengempaan dikirim ke stasiun ini untuk
diproses lebih lanjut sehingga diperoleh minyak produksi. Proses
pemisahan minyak, air dan kotoran dilakukan dengan sistem
pengendapan, sentrifugasi dan penguapan.
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Crude oil yang telah diencerkan dialirkan ke vibrating screen dengan
tujuan untuk memisahkan beberapa bahan asing seperti pasir,
serabut dan bahan-bahan lain yang masih mengandung minyak dan
dapat dikembalikan ke digester. Saringan bergetar (Vibrating
screen) terdiri dari 2 tingkat saringan dengan luas permukaan 2 M2 .
Tingkat atas memakai saringan ukuran 20 mesh, sedangkan tingkat
bawah memakai saringan 40 mesh. Minyak yang telah disaring
dialirkan ke dalam crude oil tank dan suhu dipertahankan 90-95°C
selanjutnya crude oil dipompa ke tangki pemisah (continuos clarifier
tank) dengan pompa minyak kasar.
Pemisahan minyak dengan sludge secara pengendapan dilakukan
didalam tangki pisah ini. Minyak yang mempunyai berat jenis kecil
mengapung dan dialirkan kedalam tangki masakan minyak (oil
tank), sedangkan sludge yang mempunyai berat jenis lebih besar
dari pada minyak masuk kedalam ruang ketiga melalui lubang
bawah. Untuk mempermudah pemisah, suhu dipertahankan 95 C
dengan sistem injeksi uap Minyak yang telah dipisah pada tangki
pemisah di tampung dalam tangki ini untuk dipanasi lagi sebelum
diolah lebih lanjut pada sentripus minyak.
Minyak Minyak dari oil tank kemudian dialirkan ke dalam Oil Purifer
untuk memisahkan kotoran/solid yang mengandung kadar air.
Selanjutnya dialirkan ke Vacuum Drier untuk memisahkan air sampai
pada batas standard. Kemudian melalui Sarvo Balance, maka minyak
sawit dipompakan ke tangki timbun (Oil Storage Tank).
e) Proses Pengolahan lnti Sawit
Ampas kempa yang terdiri dari biji dan serabut dimasukkan ke
dalam Depericaper melalui Cake Brake Conveyor yang dipanaskan
dengan uap air agar sebagian kandungan air dapat diperkecil,
sehingga Press Cake terurai dan memudahkan proses pemisahan.
Pada Depericaper terjadi proses pemisahan fibre dan biji. Pemisahan
terjadi akibat perbedaaan berat dan gaya isap blower. Biji
tertampung pada Nut Silo yang dialiri dengan udara panas antara 60
– 80°C selama 18- 24 jam agar kadar air turun dari sekitar 21 %
menjadi 4 %.
Sebelum biji masuk ke dalam Nut Craker terlebih dahulu diproses di
dalam Nut Grading Drum untuk dapat dipisahkan ukuran besar
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kecilnya biji yang disesuaikan dengan fraksi yang telah ditentukan.
Nut kemudian dialirkan ke Nut Craker sebagai alat pemecah. Masa
biji pecah dimasukkan dalam Dry Seperator (Proses pemisahan debu
dan cangkang halus) untuk memisahkan cangkang halus, biji utuh
dengan cangkang/inti. Masa cangkang bercampur inti dialirkan
masuk ke dalam Hydro Cyclone untuk memisahkan antara inti
dengan cangkang. Inti dialirkan masuk ke dalam Kernel Drier untuk
proses pengeringan sampai kadar airnya mencapai 7 % dengan
tingkat pengeringan 50°C, 60°C dan 70°C dalam waktu 14-16jam.
Selanjutnya guna memisahkan kotoran, maka dialirkan melalui
Winnowing Kernel (Kernel Storage), sebelum diangkut dengan truk
ke pabrik pemproses berikutnya.

3.2

Singkong

3.2.1 Pengembangan Klaster Biomaterial
1). Model Pengembangan Klaster yang sudah terjadi di Dalam Negeri
(di Wonogiri, Sumber : PT. Ihaka Kharisma)

Gambar 3-10 Peta Wonogiri
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Gambar 3-11 Penampakan Daerah Wonogiri

Di Wonogiri saat ini pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah
daerah sedang membangun bio cluster industry berbasis singkong. Secara
terintegrasi dalam klaster ini juga akan dibangun Bio Chemical Reasearch
Center (Pusat Penelitian Bio-Chemical). Konsep yang dikembangkan oleh
pihak swasta ini adalah mengaplikasikan “Industrial Ecologi” dengan
menerapkan co-generation dan zero waste disposal serta konsep
“Sustainability” dengan motto 3P (People, Planet, Profit) atau dikenal
dengan Triple Bottom Line.
Tumbuhan singkong ini menurut habitatnya mudah tumbuh dan
berkembang dilahan kritis seperti kondisi di Wonogiri dan tidak tergantung
dari musim hujan atau kemarau.
Luas kebun singkong rakyat di Wonogiri mencapai 70.000 hektar.
Sementara itu kearifan budaya lokal cukup mendukung untuk dilakukan
pengembangan budidaya singkong ini.
Dari sisi lain singkong adalah biomaterial yang dapat

dikembangkan

sebesar-besarnya, karena singkong pada dasarnya adalah tanaman
penghasil starch (pati) terbanyak per satuan tanah dibandingkan dengan bio
material lainnya. Demikian juga singkong adalah penghasil gula terbesar
yaitu 7 kali tebu per hektarnya.
Penyimpanan hasil panen tidak ada masalah karena singkong mampu tahan
lama dalam bentuk dikeringkan berupa gaplek atau didalam tanah apabila
waktu panen yang tidak critical. Untuk itu Wonogiri dikenal sebagai kota
GAPLEK.
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Dalam pembangunan cluster yang direncakan di Wonogiri ini adalah cluster
terpadu yang didalamnya selain ada “Bio Chemical Reasearch Center diatas,
akan dilengkapi (diluar kluster) dengan pendirian sekolah khusus
biomaterial berbasis singkong, dengan harapan menghasilkan ahli-ahli
dibidang tanaman ini dan pemanfaatannya lebih lanjut yang terintegrasi.
Proyek ini menerapkan juga konsep “Green Industry” yaitu sustainable &
close loop co-generation, dengan gagasannya pemilihan & penguasaan
tingkat teknologi “bermula diakhir, berujung pada awal” dan Limbah adalah
berkah (“Waste to value concept”)
Rencana pabrik dalam cluster tahap I adalah meliputi : 1) Bioethanol plant, 2)
Biogas plant + gas purification system, 3) Power plant gas engine &
gasification, 4) Steam generation plant, 5) Organic fertilizer plant, 6)
Biodegradable plastic plant, 7) Waste water plant’ 8) Water intake and
water purifiying plant’ 9) Sarana laboratorium’ 10) Sekolah Kejuruan (diluar
cluster)
Luas kebun yang diharapkan (bufferstock) adalah 6000 -8000 hektar, lahan
pabrik 30 hektar.
Dalam rangka memudahkan pasokan bahan baku singkong basah atau
gaplek melalui pemberdayaan masyarakat dengan dibentuk koperasi –
koperasi petani sejumlah +/- 10 koperasi, yang mampu pasok 100 ton gaplek
/hari ( sesuai kapasitas pabrik, 100.000 kililiter/tahun ) yang tersebar dengan
radius 20km sampai 40 km dari klaster industri. Sedangkan kebutuhan
feedstock adalah 1.800 ton/hari singkong basah.
Disetiap koperasi dilengkapi dengan silo-silo penyimpanan gaplek, alat
pencucian dan pengupas singkong, instalasi pengeringan, dan power house.
2). Modeling/pilot plan Kluster Industri Pengolahan Singkong Terpadu
Program yang dikembangkan di Wonogiri seperti digambarkan diatas, dapat
dijadikan referensi bagi pengembangan biomaterial (singkong) ditempat
lain yang memilki dikembangkannya biomaterial tersebut. Secara rinci
dijelaskan sebagai berikut:
a) Konsep dan filosopi
Proyek menerapkan konsep “Green Industry” yaitu sustainable dan
close loop, co-generation. Pemilihan dan penguasaan tingkat
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teknologi “bermula diakhir, berujung pada awal”, latest proven
technology. Waste to value concept (limbah adalah berkah).
b) Investasi dan Kebutuhan Lahan
Total investasi mencapai USD 150 juta-USD.200 juta. Luas pabrik
diperkirakan 300 hektar dengan luas kebun (buffer feedstock)
diperkirakan 6000 hektar sampai 8000 hektar.
Rencana pabrik yang akan dibangun, mencakup fasilitas Bioethanol
plant, Biogas plant + gas purification system , Power gas engine &
Gasification, Steam generation plant, Organic fertilizer plant,
Biodegradable plastic plant, Waster water plant, Water intake dan
water purifying plant, Sarana laboratorium, Sekolah kejuruan D
(diluar kluster)
c)

Pabrik Bioethanol yang dibangun berkapasitas 300.000 liter per hari
atau 100.000 kiloliter per hari, dengan kebutuhan feedstock 1.800
ton singkong basah per hari. Dalm bentuk gaplek diperlukan
pasokan sejumlah 900 ton per hari atau 100 ton per hari / per
pemasok /koperasi.

Sumber: Presentasi Tjipto Hartono, 2011

d) Pemasok bahan baku sejumlah 10 (sepuluh) koperasi sebagai
bagian dari kluster diharapkan mampu berfungsi apabila dalam
radius 20km sampai 40 km dari pabrik ethanol. Koperasi ini
dilengkapai silo penyimpan gaplek kering, pencuci dan pengupas
singkong, dan pengering serta power house sesuai kebutuhan.
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Sumber: Presentasi Tjipto Hartono, 2011

Gambar 3-12 Siklus Kebutuhan Singkong Untuk Pabrik Bioethanol

e) Sarana pendukung lain
Sarana pendukung lain antara lain adalah laboratorium bio, dalam
tahap awal untuk laboratorium singkong secara terpadu yang
mampu bekerjasama dengan perguruan tinggi kompeten (Dalam
Negeri: ITB dan Luar Negeri: Groningen Belanda).
Secara

spesifik

dibangun

sekolah-sekolah

khusus

dibidang

biomaterial dan turunannya serta bidang perawatan peralatan
pabrik, seperti SMK-SMK yang dirkembangkan disekitar pabrik,
dengan tujuan untuk tercipta dan tersedianya tenaga-tenaga
trampil dibidang pengolahan bio material secara terpadu.
f)

Manfaat pengembangan kluster industri singkong terpadu
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Dengan biomaterial yang menjadi basis produksi dan industri di
Dalam negeri tidak menjadikan industry ketergantungan bahan
baku dari Luar Negeri dan mampu menghemat devisa
Tidak terdapat limbah industri karena semua termanfaatkan, seperti
gas methan dari stillage/residu destilasi, bio degradableplastic dari
kulit singkong, pakan ternak dari stillage dan daun, biochar dari
batang, energy listrik dari biochar, residu anaerobic digestor
sebagai kompos.
Penyerapan tenaga kerja professional memilki keterampilan khusus,
baik di pabrik maupun di pembibitan atau perkebunan. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi Daerah meningkatnya daya beli bersifat
infarm.
3). Matriks pembagian peran stakeholder
Memperhatikan contoh pola pengembangan dalam pemanfaatan bio
material disuatu wilayah seperti tersebut diatas, maka stakeholder terkait
adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Bisnis, Petani, Pekerja
Pabrik, Perguruan Tinggi dipandang perlu saling memberikan kontribusi agar
industri yang mengolah biomaterial terpadu dimaksud terwujud. Dibawah
ini digambarkan tugas dan peran masing-masing stake holder tersebut,
adalah:
Tabel 3-4 Pembagian Peran Stakeholder (Singkong)

No.
1.

Stakeholder
Pemerintah Pusat
dan atau Pemerintah
Daerah

Tugas atau Peran
- Menetapkan kebijakan dalam rangka
mendorong pengembangan industri
pemanfaatan biomaterial
untuk
tujuan yang strategis (biofuel, dll)
secara konsisten
- Memberikan kemudahan/insentif agar
industri tsb berkembang (penyerapan
hasil produksi pabrik, penyerapan
hasil petani)
- Pengadaan/pengalokasian lahan yang
cukup yang tdk berbenturan dengan
tujuan lain (Biomaterial jenis lain,
ketahanan pangan, kehutanan, dll),
sehingga
menjamin
pasokan
biomaterial tsb ke pabrik pengolahan
lebih lanjut.
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2

Pebisnis/Perusahaan

3.

Petani

4.

Perguruan Tinggi

5.

Pekerja

- Penyuluhan petani tanam untuk
meningkatkan produktivitas.
- Kemudahan
dan
meringankan
pengadaan pupuk, permodalan bila
diperlukan.
- Pengembangan usaha-usaha (BUMN)
penyalur Produk hilir biomaterial
strategis (Biofuel dll)
- Memberikan bimbingan pengolahan
tanah, tanam, bibit, panen kepada
petani
untuk
meningkatan
rendemen/produktifitas tanaman
- Menetapkan harga yang wajar atas
pembelian biomaterial dari petani
untuk
membantu
meningkatkan
kesejahteraan/daya beli petani.
- Meningkatkan keterampilan karyawan
Pabrik dan upah yang wajar
- Menyediakan laboratorium untuk
menghasilkan
bibit,
pola
pemeliharaan tanaman, pengolahan
pasca panen yang baik
- Mau dan mampu untuk berkembang
dalam pengolahan/mengelola lahan
dan tanaman yang baik yang
menghasilkan tanaman
dengan
rendemen tinggi
- Melakukan
penelitian
untuk
pengembangan menghasilkan bibit,
pola
pemeliharaan
tanaman,
pengolahan pasca panen yang baik
yang menghasikan nilai tambah
tinggi.
- Menyebarkan hasil-hasil penelitian
- Bersedia
melakukan
dan
menghasilkan produktivitas tinggi dan
mutu yang baik dengan memperoleh
kepastian kerja dan tingkat upah yang
wajar

3.2.2 Daya Dukung Sumber Daya
1). Sumber daya alam
Daya dukung sumber daya alam di Indonesia bagi tanaman singkong pada
dasarnya telah cukup dan sangat potensil untuk tumbuhnya tanaman ini dan
cocok untuk habitatnya. Hal ini telah dijelaskan di bagian atas tulisan ini.
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2). Sumber daya dari Akademis
Di Indonesia pada dasarnya tidak kurang adanya sekolah pertanian dari
tingkat Sekolah Lanjutan pertama sampai Perguruan Tinggi. Hanya
masalahnya apakah memikili dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi
tersebut telah memiliki kehususan untuk satu jenis tanaman tertentu. Hal
tersebut mungkin tidak tetapai diyakini adanya personil secara individau
yang mengkhususkan diri melakukan pendalaman di bidang biomaterial
tertentu seperti singkong ini.
Diharapkan demikian ada pihak-pihak yang peduli untuk pengembangan
baik secara perguruan atau secara pribadi yang berangkat dari hobinya.
Jikalau ada umumnya tidak terpublkasi karena kurangnya perhatian dari
pihak berwenang, sehingga tenaga-tenaga ahli tidak dapat diberdayakan
optimal dan sulit dicari untuk dijadikan acuan bagi usaha ini lebih lanjut.
Demikian pula teknologi lebih lanjut dalam pengembangan produk-produk
hilirnya, yang dirasakan saat ini belum terlihat berkembangnya hilirisasi dari
produk ini secara terpadu dan utuh yang menghasilkan produk dengan nilai
tambah tinggi, yang ada parsial belum tuntas lebih jauh, Seperti hanya
sampai pada produksi tapioka, terus produk turunannya lagi ada jauh
ditempat lain. Industri makanan belum nenunjukan industry yang memiliki
nilai tambah signifikan, baru sebatas makanan rakyat.
3). Sumber daya Pebisnis
Pebisnis dlam bidang pengolahan biomaterial secara terpadu di Indonesia
saat ini tidak banyak. Seperti di jelaskan diatas, hilirisasi tidak berkembang
dan tidak tumbuh secara kluster ada di suatu wilayah. Produksi singkong di
satu wilayah hanya menumbuhkan industri tapioka, industri hilir berikutnya
ada di wilayah lain.
Dari pengamatan dan peninjauan kami ke wilayah tertentu penghasil
singkong dan pabrik tapioka, pihak industry menyatakan belum ada
ketertarikan untuk melakukan hilirisasi di areanya. Mereka hanya
menghasilkan tapioka yang katanya diekspor dan dikirim ke berbagai daerah
di Indonesia lainnya. Dari sisi permodalan tampaknya tidak ada masalah.
Masalah utama menurut kami adalah dari kontinuitas pasok dan volume
bahan baku dan penjualan atau pasar hasil produksinya.
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Hal ini diperlukan penelusuran lebih lanjut, atas rendahnya ketertarikan
usahanya untuk kearah yang lebih hilir. Sebagai contoh produksi biofuel,
salah satunya adalah ketidakkonsekwenan Pemerintah dalam kebijakan
pengembangan penggunaan bahan bakar asal nabati (BBN). Belum
bersedianya pihak Pertamina secara utuh dalam hal untk menyalurkan BBN
ini sebagai produk strategis nasional untuk mengurangi subsidi BBM fosil
yang setiap tahun selalu menjadi masalah nasional.
Dari hal tersebut jelas keengganan pebisnis untuk terjun dibidang ini, karena
pemerintah tidak konsisten dan konsekwen secara keseluruhan mulai
pasokan biomaterial yang diduga tidak akan kontinyu akibat lahan tidak
mencukupi dan hasil produksinya tidak tersalur akibat Pertamina tidak
tertarik juga.

Sumber: Presentasi Tjipto Hartono, 2011

Gambar 3-13 Rencana Proses Kegiatan Pembuatan Bioethanol di Wonogiri

Dengan melihat gambar diatas, untuk 1 pabrik bioethanol membutuhkan
semakin banyak lahan singkong. Diharapkan dengan rencana membuka
pabrik bioethanol di Wonogiri dapat tersedia kebutuhan singkong tersebut
karena sudah banyak perkebunan singkong di Wonogiri
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Sumber: Presentasi Tjipto Hartono, 2011

Gambar 3-14 Rencana Pembangunan Pabrik Bioethanol di Wonogiri

3.3

Jarak Pagar

3.3.1 Pengembangan Klaster Biomaterial

1). Model Pengembangan Klaster yang sudah terjadi di dalam negeri
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Klaster merupakan aglomerasi kegiatan yang saling terkait, saling
mendukung dan saling tergantung dari industri, pemesok, jasa, pendukung,
infrastruktur, dan kelembagaan di dalam suatu wilayah tertentu.
Elemen kunci dari suatu klaster terdiri: Adanya mata rantai nilai-nilai tambah,
jaringan pemasol, aglomerasi serta infrastruktur ekonomi.
Model pengembangan klaster Jarak Pagar sebagai percontohan yaitu di
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimana terhampar perkebunan
jarak pagar seluas 130 Ha, terpadu dengan unit pengolahannya yaitu:


Pengolahan buah jarak menjadi minyak jarak mentah, minyak
kerosin dan biodisel



Detoksivikasi



Pembuatan pakan ternak



Pengolahan /pembuatan pupuk



Kolam ikan percontohan



Ternak sapi dan kambing percontohan
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Gambar 3-15 Pengolahan Pembuatan Pupuk

Pengolahan jarak pagar terpadu adalah hasil kerjasama antara Pemda
Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu dengan PT Kandiyasa Energi
Utama hendak mewujudkan Desa Mandiri Terpadu dalam hal kemandirian:


Ketersediaan energinya



Kebutuhan pangannya



Pengendalian lingkungannya



Kelangsungan usahanya



Kehidupan Kesejahteraannya

Mengikut sertakan petani dalam meningkatkan sumber daya alam melalui
Koperasi Gapoktan dengan mengolah limbah industri energi terbarukan
yang berkelanjutan berbasis jarak pagar terpadu dengan varietas tanaman
energi

dan

produk-produk

turunanya

yang

berkelanjutan

untuk

mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan.
Model pengembangan klaster ini dengan bentuk/nama: Desa Mandiri Energi
(DME) untuk tahap awal melalui industri bioenergi/diesel berbasis “Jarak
Pagar” kemudian dilanjutkan dengan varietas tanaman energi lainnya
seperti kepuh, nyamplung, kemiri sunan, kedoyo, gatet dan lain-lain. Namun
dalam perkembangannya saat ini belum menunjukan perkembangannya,
bahkan apabila tidak segera dibantu dalam hal permodalan akan mengalami
keterpurukan baik indutrinya maupun perkebunannya.
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Hal tersebut tejadi akibat belum tercapainya nilai ekonomis didalam proses
pengelolaan pada industri energi bio diesel

dengan memberdayakan

produk turunannya, dimana akan mewujudkan subsidi silang biaya produksi
didalam keterpaduan dibidang industri biodisel dan turunannya serta
pertaniannya.
Mengembangkan pengolahan biomaterial yang terbarukan dan ramah
lingkungan merupakan sosial-bisnis-ekonomi yang dapat menjadikan
perangkat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk petani
dan nelayan. Keterpaduan dari masing-masing masyrakat industri yang
mengolah hasil perkebunan biomaterial dari petani, kemudian hasil industri
yang berupa bioenergi/bahan bakar dan produk turunannya seperti
makanan ternak, pestisida, obat-obatan/parmasi dan pupuk dapat
digunakan masyarakat luas termasuk petani dan nelayan.
Klaster Jarak Pagar di Mukomuko intinya merupakan pengolahan biji jarak
pagar yang dilakukan PT

Kandiyasa Energi Utama sebagai pelaku inti

(Industri Inti), perusahaan ini akan menerima buah jarak atau biji jarak dari
petani – petani sebagai anggota klaster (kumpulan pemasok) yang
mensuplay bahan-baku atau dari kebunnya sendiri.
Anggota klaster, pelaku dan pendukung lainnya adalah:


Pemasok bibit/benih jarak ,



Distributor/usaha yang menjual hasil produksi baik berupa minyak,
pakan ataupun pupuk



Lembaga pembiayaan



Pemda setempat sebagai pembina langsung



Pemerintah pusat (Kemen Perindustrian/Pertanian)



Lembaga Litbang



Industri

pendukung

permesinan/peralatan

pabrik/peralatan

pertanian


Jasa pengujian/sertifikasi



Dan lain-lain

Perkembangan dari klaster jarak di Kab. Mukomuko ini belum mendapat
dukungan sepenuhnya dari para stakeholder, sehingga jalan ditempat dan
bisa saja bila tidak segera ditangani serius akan stop.
2). Matrik pembagian peran stakeholder
a). Kelompok Petani, dalam bentuk kelembagaan koperasi
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Gapoktan
Masyarakat Tani Hutan dalam program Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM)
Masyarakat Pesisir (LEPM3)
Masyarakat pertanian marjinal (P4P)
Masyarakat bantaran sungai, tol dan rel kereta api
Masyarakat transmigran dan komunitas adat terpencil
Masyarakat pesantren
Masyarakat daerah perbatasan/tertinggal
Masyarakat sekitar daerah tambang
Masyarakat sekitar perkebunan

b). Industri pengolahan jarak pagar
 Swasta dan BUMD
 BUMN (RNI, PLN, Pertamina, BUMN Perkebunan & Tambang)
 Koperasi produsen memiliki saham minimal 25% dalam industri
pengolahan
 Industri pengolahan wajib mempunyai lahan produksi minimal 10%
c). Institusi monitoring dan pemasaran
 Koordinasi monitoring dan evaluasi (jaringan data base, DaerahPusat)
 Koordinasi pemasaran bersama produsen
 Lembaga swadaya masyarakat
d). Institusi pembiayaan
 Untuk
sentra
pembibitan
dibiayai
oleh
BUMN/BUMD/swasta/Pemda
 Pengadaan bibit dibiayai oleh dana program pemerintah
(reboisasi, dll), PBL, Community Development Fund dan APBD.
 Pengembangan kemampuan SDM dan kelembagaan dibiayai
hibah tak mengikat
 Infrastruktur dibiayai oleh pemerintah & donor agencies
 Skema pembiayaan dengan pola inti plasma atau PHBK ( Pola
hubungan bank dan KSM/kelompok swadaya masyarakat)
e). Institusi kemitraan global melalui multi trust fund / bilateral dalam
bentuk
 Clean development mechanism (CDM)
 Debt swap
f). Pemerintah (Pusat dan Daerah)
 Memfasilitasi pelatihan dan pembentukan koperasi petani
produsen jarak
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Menyediakan dana awal program untuk 100.000 ha kepada petani
produsen jarak: terutama bibit
Menyediakan tenaga penyuluh lapangan
Memberikan hak pakai lahan kritis dan tidur
Memberikan insentif pajak kepada investor
Menyiapkan infrastruktur yang menunjang reboisasi jarak
Memfasilitasi penyerapan produk minyak jarak dari investor
Memfasilitasi akses permodalan (aneka usaha tani dan industri)
Memberikan insentif fiskal kepada investor lokal yang melakukan
riset di bidang jarak dan turunannya

g). Investor
 Membangun sentra pembibitan dan memberikan gratis bibit
kepada petani
 Menjamin pembelian biji/hasil tanaman jarak
 Membangun unit pengolahan minyak jarak (UPMJ) dan kebon inti
Mengalokasikan saham untuk koperasi petani jarak (minimal 25%)
h). Petani jarak pagar
 Melakukan penanaman dan perawatan jarak atas
tanggungan sendiri
 Menggulirkan penyebaran bibit secara mandiri pada tahap
perluasan lahan

3.3.2 Daya Dukung Sumber Daya (alam, triple helix ABG)
1). Sumber Daya alam
a) Iklim
Jarak pagar sangat cocok sebar luas di daerah tropis dan sub-tropis,
dengan

kisaran

curah

hujan

antara

250-2000

mm/tahun,

pertumbuhan terbaik antara 900-1200 mm (Becker and Makkar,
1999). Selanjutnya dikemukakan Heller (1996) bahwa jarak pagar
tidak tahan cuaca yang sangat dingin (frost) dan tidak sensitif
terhadap panjang hari (daylength). Hal ini bisa dipahami karena
tanaman ini berasal dari daerah tropis, sehingga tidak tergolong
tanaman "long day".
Menurut Henning (2004) Jarak pagar membutuhkan curah hujan
paling sedikit 600 mm per tahun untuk tumbuh baik dan jika curah
hujan kurang dari 600 mm/th tidak dapat tumbuh, kecuali dalam
kondisi tertentu seperti di kepulauan.
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Cape Verde meski curah hujan hanya 250 mm tetapi kelembaban
udaranya sangat tinggi (rain harvesting). Di daerah-daerah dengan
kelengasan tanah tidak menjadi factor pembatas (misalnya irigasi
atau curah hujan cukup merata) jarak pagar dapat berproduksi
sepanjang tahun, tetapi tidak dapat bertahan dalam kondisi tanah
jenuh air. Meskipun iklim kering meningkatkan kadar minyak biji,
masa kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan jarak
menggugurkan daunnya untuk menghemat air yang akan
menyebabkan stag nasi pertumbuhannya dan jika tumbuh di daerah
sangat kering, umumnya tidak Iebih dari 23 m tingginya. Sebaliknya,
pada daerah-daerah basah dengan curah hujan yang terlalu tinggi
seperti di Bogor misalnya, maka akan selalu kita dapatkan tanaman
jarak pagar yang memiliki pertumbuhan vegetative lebat tetapi
disertai kurangnya pembentukan bunga dan buah.
Sementara itu, Arivin et al. (2006) melaporkan bahwa di Desa
Cikcusik Malingping, Banten dengan curah hujan 2.500-3.000
mm/th, umumnya ditemukan tanaman jarak pagar yang memiliki
bunga, buah muda, buah tua dan buah kering dalam satu cabang.
Akan tetapi hal ini masih perlu diamati dalam jangka waktu satu
atau beberapa tahun untuk memastikan apakah pembungaan
tersebut berlangsung sepanjang tahun. Walaupun curah hujan
daerah ini cukup

tinggi, yang memungkinkan radiasi rendah,

pembuahan tampaknya cukup baik. Hal ini diduga merupakan hasil
interaksi potensi genetik dengan faktor-faktor lingkungan seperti
temperatur yang selalu panas (±27°C) karena letaknya di tepi pantai,
serta tekstur tanahnya yang berpasir sangat menjamin drainase dan
aerasi yang baik.
b) Tanah
Tanaman ini dapat tumbuh pada semua jenis tanah, tetapi
pertumbuhan yang lebih baik dijumpai pada tanah-tanah ringan
atau lahan-lahan dengan drainase dan aerasi yang baik (terbaik
mengandung pasir 60-90%). Tanaman ini dapat pula dijumpai pada
daerah-daerah berbatu, berlereng pada perbukitan atau sepanjang
saluran air dan batas-batas kebun (Heller, 1996 Arivin et al., 2006).
Menurut Okabe dan Somabhi (1989) tanaman jarak pagar yang
ditanam pada tanah bertekstur lempung berpasir. memberikan hasil
biji tertinggi daripada tanah bertekstur lainnya. Selanjutnya
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disebutkan bahwa meskipun jarak pagar terkenal dapat tumbuh
dengan baik di tanah yang dangkal dan pada umumnya ditemukan
tumbuh di tanah berkerikil, berpasir, dan berliat, tetapi di tanah
yang tererosi berat pertumbuhannya mungkin kerdil.
Jarak pagar dapat tumbuh pada tanah-tanah yang ketersediaan air
dan unsur- unsur haranya terbatas atau lahan-lahan marginal, tetapi
lahan dengan air tidak tergenang merupakan tempat yang optimal
bagi tanaman ini untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal.
Bila perakarannya sudah cukup berkembang, jarak pagar dapat
toleran terhadap kondisi tanah-tanah masam atau alkalin (terbaik
pada pH tanah 5.5-6.5) (Heller, 1996; Arivin dkk, 2006).
c)

Kriteria Kelas Kesesuaian Iklim
Berdasarkan data syarat tumbuh yang dihimpun dari berbagai
sumber (Heyne, 1950; Heller, 1996; Henning, 2004; Arivin dkk, 2006)
dan beberapa pengamatan terbatas di berbagai daerah, disusun
kriteria dan klas kesesuaian iklim sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3-5 Kriteria Klasifikasi Kesesuaian Lahan dan Iklim

Kelas
Kesesuaian
Atitute (m
dpl)
Curah
Hujan
Tahunan
(mm)
Bulan
kering <
100
mm
Bulan
Basah
>200 mm
Unsur
Pembatas

S-1 (Sangat
Sesuai)
<400

S-2 (Sesuai)

S-3 (Kurang Sesuai)

<400

<700

1.000
2.000

2.000
3.000

5-Apr

6May

5-Apr

<6

<4

-

-

Ketersediaan
Air

II-A

Satuan
Peta Iklim
(Pola CH)*

II-B,
IIC

Satuan
Peta Tata
Ruang**

1B2,
1B3,
1K2,
1K3

III-A

-

1.000 2.000

2.000
3000

8-Jun

-

2.000
3.000

3.000
4.000

3.000
4.000

<4.000

3

<2

<2

>8

4Mar

<2; 0;

8-Jun

9-Jul

11-Jul

12-Jul

Radiasi
agak
kurang

Ketersediaan
Air

Radiasi
kurang

Radiasi
sangat
kurang

Radiasi
sangat
kurang

Radiasi
sangat
kurang

III-B

I-A, I-B, I-C

III-C

IV-C

IV-A,
IV- B,
IV-D

VA-D,
VI-D

-

-

-

-

6May

1B2, 1B3

<1.000

S-4 (Tidak
Sesuai)
<700

-

1B2, 1B3
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Pemilahan kelas kesesuaian lahan dan iklim menggunakan metode
pencocokan (matching) antara kriteria syarat tumbuh jarak pagar
yang ditetapkan dengan Atlas sumber daya Iklim dan Atlas Arahan
Tata Ruang Pertanian Indonesia.
Keterangan:
*) adalah simbol satuan peta wilayah yang tercakup dalam tipe
iklim yang sama.
**) satuan peta tertuang yang ditunjukkan kesesuaian budidaya
pertanian.
-

I B-2 sesuai untuk pertanian tanaman semusim lahan kering iklim
basah dataran rendah.

-

I B-3 sesuai untuk pertanian tanaman perkebunan lahan kering
iklim basah, dataran rendah.

-

I K-2 sesuai untuk pertanian tanaman semusim lahan kering iklim
kering, dataran rendah.

-

I K-3 sesuai untuk pertanian tanaman perkebunan lahan kering
iklim kering, dataran rendah.

-

I K-4 sesuai untuk lading penggembalaan, dataran rendah.
Klas kesesuaian digolongkan atas 4 klas, yaitu sangat sesuai (S-1),
sesuai (S-2), kurang sesuai atau sesuai marginal (S-3) dan tidak
sesuai (S-4) dengan tingkat akurasi peta masih rendah karena data
masih kasar.
Klas kesesuaian S-1: tidak ada hambatan iklim, namun masih tetap
diperlukan pengelolaan tanaman sesuai standar budidaya.
S-2: hambatan minimal unsur seperti lengas tanah atau radiasi, jika
hambatan tersebut dapat diatasi maka dapat naik klas menjadi klas
S-1.
Ketinggian tempat, meskipun diperkirakan batas kesesuaian S-1
adalah 400 m dpl, dalam peta ini digunakan "</" dan > 700 m dpl,
karena peta tata ruang yang digunakan untuk memilah kawasan
penggunaan lain, hanya memisahkan dataran rendah (\< 700 m dpl)
dan dataran tinggi (> 700 m dpl). Belum ada hasil penelitian secara
sistematis tentang batas ketinggian optimal untuk berbagai kondisi
di Indonesia.
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Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk jarak pagar berupa
karakteristik lahan, ketinggian tempat dan tipe iklim tersebut,
sehingga lahan dikelompokkan menjadi S-1, S-2 dan S-3, maka
penyebaran lahan yang sesuai untuk jarak pagar dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
Tabel 3-6 Penyebaran Lahan yang sesuai untuk Jarak Pagar
No.

Provinsi

S-1

S-2
160.764
-

S-3

S-4

836.001
1.390.475

1.176.3904
1.605.868

1
2

NAD
Sumut

180.139
215.393

3

Sumbar

4.269

-

781.189

785.458

4

Riau

80.718

-

1.600.844

1.681.562

5

Jambi

218.284

-

993.134

1.211.418

6

Sumsel

530.207

-

3.229.784

3.759.991

7

Bengkulu

-

-

602.022

602.022

8

Lampung

718.823

66.023

706.931

1.491.777

9

Babel

156.319

-

947.881

1.104.200

10

Jabar

231.011

445.022

306.989

983.022

11

Jateng DIY

494.63

74.416

338.824

907.87

12

Jatim

35.227

33.999

8.454

77.68

13

Banten

960.595

574.121

255.722

1.790.438

134.484

116.576

36.646

287.706

14
15

Bali

19.892

51.423

24.265

95.58

16

NTB

37.877

428.539

124.466

590.882

17

NTT

595.421

833.293

322.174

1.750.888

18

Kalbar

67.463

984.34

3897.005

4.948.808

19

Kalteng

171.063

-

3.632.324

3.803.387

20

Kalsel

833.745

48.559

623.326

1

21

Kaltim

3.643.059

680.468

2.878.161

7.201.688

22

Sulut

143.76

-

538.555

682.315

23

Sulteng

506.887

-

373.638

880.525

24

Sulsel

435.483

122.407

613.78

1.171.670

25

Sutra

1.015.525

27.248

177.833

1.220.906

26

Gorontalo

290.146

13.701

-

303.847

27

Maluku

766.888

162.982

316.223

1.246.093

28

Malut

809.47

-

716.909

1.526.379

29

Papua

980.457

711.03

3.445.699

5.137.186

Jumlah

14.277.535

5.534.911

29.719.254

49.531.700
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2). Sumber daya Pasar
Seluruh BUMN di bidang energy atau pengguna energy memiliki
kemampuan untuk menjamin pembelian biji atau terutama minyak Jarak
Pagar, sebagaimana Kesepakatan 29 BUMN pada tanggal 25 Agustus 2005
serta Deklarasi Bersama tanggal 12 Oktober 2005. Diantaranya : PT PLN,
PERTAMINA, PT Aneka Tambang, PT BA, PT Rajawali Nusantara Indonesia,
PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV dan lainnya.
3). Sumber daya Pemerintah Daerah
a) Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memberi dorongan
melalui Dinas Hutbun & Pertanian dengan tenaga PPL (petugas
penyuluh lapangan) serta menganggarkan melalui APBD untuk
kebun petani. Juga sosialisasi ke segenap lapisan desa, sekolah,
lembaga pendidikan social (pesantren, madrasah), komunitas adat
terpencil.
b) Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pembentukan sentrasentra pembibitan di desa atau kecamatan.
c)

Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah
untuk menjadi perusahaan inti dan membangun pabrik skala kecil (3
ton/hari)

atau

menengah

(30

ton/hari)

dan

memfasilitasi

pembentukan kelembagaan koperasi petani produsen Jarak Pagar
dan nantinya mengalokasikan saham koperasi di pabrik bersama
BUMN.
d) Pemerintah Daerah mensertifikatkan lahan garap petani, sehingga
nantinya berpotensi menjadi obyek PBB produktif dan sekaligus
menciptakan asset baru yang semula NOL (lahan kritis/tidur).
4). Sumber daya ketenaga kerjaan
Ketersediaan tenaga kerja mulai dari petani, sekolah-sekolah umum dan
kejuruan sampai dengan peneliti yang tersedia di berbagai wilayah
5). Sumber daya Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dapat menunjuk perguruan tinggi bagi penelitian dan
pengembangan mulai dari mendapatkan benih unggulan sampai dengan
pengembangan produk bernilai tinggi.

3.3.3 Jenis Teknologi Proses
1). Teknologi proses produksi bahan bahan bakar biodiesel
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Metode penekanan atau pengempaan yang banyak digunakan karena
pelaksanaannya paling sederhana, mudah dan investasi alatnya relatif
murah dengan flow proses seperti pada gambar di bawah

Gambar 3-16 Proses produksi bio diesel

1). Teknik Becocok Tanam Pohon Jarak
a). Pengolahan tanah
Karena sistem perakarannya yang banyak, diperlukan pengolahan
tanah yang dalam supaya perakaran dapat mencapai persedian air di
dalam tanah pada waktu musim kering. Dilakukan pembajakan guna
membasmi gulma dan memutuskan akar-akar, agar volume perakaran
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lebih sempurna sehingga mampu bertahan di musim kemarau.
Pembajakan untuk memecah bongkah-bongkah serta meratakan
tanah.
b). Saluran Drainase
Untuk menghindari genangan air yang dapat menganggu perakaran
perlu dibuatkan saluran air/drainase
c). Jarak Tanam
o

Sistem monokultur : 2 X 2 meter populasi/ha 2.500 batang

o

Sistem tumpangsari : 3 X 3 meter populasi/ha 1.100 batang

o

Atau : 4 X 2 meter populasi/ha 1.250 batang

o

Tumpangsari sebaiknya dengan kacang hijau, kedelai dan kacang
tanah atau jagung.

o

Anjuran: Penanaman dengan sistem tumpangsari hasilnya lebih
baik dan berlipat ganda.

d). Penanaman
o

Cara menanam biji jarak sama dengan palawija lainnya yaitu
menggunakan lugal.

o

Benih sebelum ditanam dicelupkan pada insektisida guna
menghindari serangan hama awal pertumbahan.

o

Tanah dilubangi sedalam ± 3 cm, masukkan benih 1-2 butir
kemudian ditutup tanah kembali.

o

Saat penanaman yang paling tepat adalah diakhir musim
penghujan dan diharapkan saat pertumbuhan mendapat siraman
hujan ± 1.5 bulan dan waktu pembungaan jatuh pada musim
kemarau.

e). Penyulaman
Dilakukan setelah ± 1 minggu agar pertumbuhan dapat seragam.
f). Penjarangan
Dilakukan setelah umur ± 1 minggu dengan meninggalkan 1 pohon yang
paling baik pertumbuhannya.
g). Kebutuhan benih
o

Sistem monokultur : 3 kg/Ha

o

Sistem tumpangsari : 1 kg/Ha
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2). Teknik Pemeliharaan pohon Jarak Pager
a). Penyiangan
Dilakukan pada umur ± 1 bulan dan diulang menurut keadaan
b). Pembubuhan
Dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan pengairan (bila perlu)
serta pembuatan drainase.
c). Pemupukan
Pemupukan dapat diberikan 2 kali yaitu pada saat tanam dan setelah
tanaman berumur 3 – 4 minggu. Dipakai sistem hara berimbang (NPK)
dosis pemakaian per hektar lahan 200 kg urea, 100 kg TSP, dan 50 kg
KCl.
Tiap pohon memerlukan 50 gram campuran urea, TSP dan KCl 2:2:1
pada saat tanam dan 20 gram urea setelah 3-4 minggu.
Pemupukan dilakukan dengan melubangi tanah sedalam 5-7 cm
disekitar pohon sejauh 5-10 cm, kemudian ditutup tanah kembali.
d). Pemangkasan
Bertujuan untuk memperoleh cabang yang banyak sehingga produksi
bertambah, dilakukan saat ketinggian ± 90 cm atau 1 bulan sesudah
tanam, sebelum pemupukan kedua dilakukan, dipangkas pucuknya
dengan 2 daun dibawahnya.
e). Pengamatan hama
Perlu dilakukan sedini mungkin pengamatan terhadap hama,
perlindungan dari hama dan penyakit dilakukan bila terjadi serangan
besar. Jarak pagar relatif tidak memiliki pengganggu.
3). Teknik Pemanenan dan Pengolahan Hasil
Pemanenan hasil dapat dilakukan setalah ± 6 bulan tanam. Buah masak tidak
serentak untuk tiap tandan, dan bisa dipanen apabila buah yang sudah
kering sekitar 60-70% buah atau sebagian besar buah sudah kering dalam
satu tandan yang sama. Buah diambil dengan memotong tandan dengan
pisau atau gunting yang tajam supaya tidak merusak cabang lainnya.
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Tandan-tandan tersebut lalu dijemur dipanas matahari dan dibolik-balik, dan
biji akan terlepas sendiri setelah 2-3 hari. Biji dan buah dipisahkan dengan
cara di tampi kemudian biji dijemur lagi hingga kering dan siap diolah
menjadi minyak jarak pagar. Produktivitas per pohon jarak pagar berkisar
antara 3.5 – 4.5 kg biji per tahun. Dengan tingkat populasi tanaman antara
2500 – 3300 pohon / ha, dapat dihasilkan 10 ton buah per tahun. Dengan
rendemen rata-rata minyak sebesar 35% maka setiap ha lahan dapat
diperoleh 2.5 – 5 ton minyak per tahun. Untuk mengganti 20% diesel dengan
biodiesel dari jarak pagar diperlukan sekitar 3,5 juta hektare luas
penanaman.

3.4 Jagung
3.4.1 Pengembangan Klaster Biomaterial
Sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan kebijakan Kementrian Perindustrian di
Direktorat Jenderal Agro Industri, singkong, jarak dan jagung tidak masuk kelompok
prioritas dalam pengebangan klusternya, yang masuk sesuai kajian ini hanya sawit
dan gula.
Pabrik pakan ternak (ayam) yang ada di Lampung , PT.JAPFA Comfeed Indonesia
kapasitas 120.000 ton/tahun yang menggunakan bahan baku 50% jagung sisanya
bungkil, katul,pollar,tepung tulang/ikan dan lain-lain. Produksi jagung Lampung 1,6
juta ton, (kapasitas lahan hanya 4-7 ton per hektar dengan 2 x panen per tahun)
hanya mampu diserap 529.000 ton kering kadar 15%siap jual untuk pakan ternak.
(Kompas

10

Oktober

2011,

produksi

jagung

Lampung

turun

menjadi

500.000ton/tahun) Konsumsi pakan ternak tahun 2009 sebesar 9,7 ton, tahun 2010
sebesar 9,9 juta ton dan 2011 mencapai 10,3 juta ton. Jika diamati dari data impor
jgaung umumnya impor jaguang menurut hemat kami untuk memenuhi kebutuhan
industri pakan ternak, tidak untuk dijadikan bahanh baku produk hilir yang lebih
tinggi nilainya. Jenis jagung untuk pakan ternak adalah jagung dengan varitas sendiri,
demikian juga untuk keperluan lainnya seperti minyak jagung, atau ethanol dan
seterusnya.
Selanjutnya berdasarkan informasi dari kompas tersebut tahun lalu harga jagung
pipilan kering Rp.2300,- sampai Rp.2400,- per kg .Saat musim panen kemarin harga
mencapai Rp.3000,- per kg.sebelumnya sempat menyentuh Rp.3600,-per kg. Impor
jagung dari tahun ke tahun meningkat karena pasokan dalam negeri makin turun,
sehingga Indonesia termasuk 11 negara pengimpor jagung terbesar di dunia yaitu 1,5
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juta ton tahun 2010 dan 2,5 juta ton tahun 2011. Sementara Amerika, Brazil area
penanamannya meningkat, yaitu menjadi 14,5 juta hektar di Brazil.
Dalam hal jagung untuk dijadikan ethanol, maka 1 ton jagung biji dapat menghasilkan
416 liter ethanol, dengan biaya konversi Rp.4320 per liter.
Dilihat dari jenis penggunaan untuk produk hilirnya, banyak jenis atau varitas jagung
pula yang di butuhkan, untuk konsumsi manusia langsung seperti jagung manis, atau
keperluan industri. Yang jadi masalah adalah keinginan pebisnis yang perlu didukung
oleh komitmen pemerintah, kompetensi daerah tersebut untuk menghasilkan
produk hilir apa dari jagung jenis apa. Apakah cukup untuk sampai pakan ternak,
atau pembudidayaan jagung jenis apa, produk hilirnya apa yang memilki nilai tambah
tinggi. Setelah jelas itu semua pembangunan klusternya akan lebih mudah,
bioteknolginya yang dipilih lebih terarah, ini sangat tergantung pada misi pemerintah
itu sendiri.
Kita memilki kompetensi inti daerah yang sudah ditetapkan oleh Kementrian
Perindustrian seperti digambarkan pada BAB II, itu belum tuntas sampai disitu jika
kita lihat masing-masing jenis jagung dapat dijadikan atau digunakan untuk bahan
baku produk hilir yang berbeda.Dari potensi beberapa derah diatas yang
menghasilkan jagung, secara jelas belum teridentifikasi pemanfaatan untuk dijadikan
produk hilirnya apa, seperti minyak goreng, pakan ternak, pakan orang.

3.4.2 Daya Dukung Sumber Daya
1). Sumber Daya Alam
Seperti halnya sawit, singkong, jarak dan tebu diatas Wilayah Nusantara ini
memilki potensi untuk dikembangkannya pembudidayaan produk-produk
agro. Wilayah-wilayah mana yang berpotensi untuk pembudidayaan jagung
sudah dibahas diatas . Tergantung pemerintah daerah masing-masing
memilih produk agro atau biomass yang mana yang efektif dan lebih
menguntungkan untuk dikembangkan diwilayahnya.
Berdasarkan pengamatan penulis misalnya di jawa Timur berpotensi untuk
pembudidayaan Singkong, Tebu, Jagung mungkin Jarak.

Mana yang

diprioritaskan, tebu sudah ratusan tahun ada di Jawa Timur, Singkong,
Jagung juga demikian. Mungkinkah secara paralel ketiganya dikembangkan,
berapa persen lahan untuk tebu berapa persen lahan untuk singkong,
berapa persen untuk Jagung dan berapa persen untuk tanaman lainnya
seperti padi.
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Dengan memperhatikan tingkat keekonomian dalam usaha, berapa luas
lahan paling sedikit untuk masing-masing jenis tanaman, bagaimana jika
kesemuanya diusahakan secara massive, intensive, dengan harapan hasil
akhir dari produk hilirnya juga menguntungkan semua pihak baik bagi petani
penggarap, pemilik lahan, pengusaha pengolah produk hilirnya, dan
pemerintah daerah sehingga bisa meningkatkan kemakmuran wilayah itu,
menumbuhkan perekonomian wilayah bersangkutan.
2). Sumber Daya Akademis
Dari sepuluh wilayah-wilyah yang memilki potensi dalam pembudidayaan
jgung yang disebutkan dalam BAB II diatas menurut hemat penulis
diwilayah-wilayah tersebut telah memiliki perguruan tinggi, dan sekolahsekolah kejuruan dan laboratorium- balai-balai litbang. Penulis percayakan
kepada unsur-unsur yang ada di derah tersebut untuk diberdayakan
seoptimal mungkin untuk ikut mengembangkan potensi daerah khusunya
dalam pembudidayaan biomaterial sehingga dapat dijadikan produk-produk
hilir yang memilki nilai tambah tinggi.
Dalam hal jurusan-jurusan disiplin ilmu yang ada di perguruan didaerah
tersebut masih terbatas, pemerintah daerah berperan untuk mengirim
pemuda/mahasiswa ke perguruan tinggi yang lebih kompeten di luar
wilayahnya atau mengundang orang-orang yang kompeten. Demikian juga
terhadap laboratorium-laboratorium dapat memaksimalkan yang ada di
derah baik milik swsta maupun pemerintah, ataupun mengadakan dengan
kerjasama dengan yang ada diwilayah lain.
3). Sumber daya dari Pebisnis
Pebisnis

akan

datang

dengan

sendirinya

apabila

dimungkinkan

menguntungkan. Hal ini akan terjadi sepanjang iklim usaha diwilayah
tersebut kondusif dan adanya kepastian berusaha.
4). Sumberdaya dari Pemerintah
Potensi wilayah secara alam dimiliki, sumber daya manusia bisa
dikembangkan, pebisnis akan datang dengan sendirinya. Pemerintah pusat
dan atau daerah memilki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif,
aman dan nyaman untuk berusaha. Untuk mengisi Sumber daya manusia
yang

kompeten

pemerintah

daerah

berkewajiban

memberikan

pelatihan/meyekolahkan pemuda-pemudanya ke perguruan tinggi yang
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kompten

sesuai

tersebut.

Lebih khusus

pemerintah

membangun

sekolah

daerah

kebutuhan

daerah

/laboratorium khusus sesuai komptensi
derahnya yang dapat berkolaborasi
dengan calon pebisnisnya.

3.4.3 Jenis Teknologi Proses
Sebagaimana lazimnya dalam hal pembudidayaan produk-produk agro/biomass, agar
memperoleh hasil yang optimal baik saat panen atau pasca panen untuk diolah lebih
lanjut, harus sejak awal, sejak pengolahan tanah, tanam harus sudah mulai disentuh
dengan bioteknologi yang tepat dan benar. Manfaat sentuhan bioteknologi sudah
jelas seperti yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya.
Proses pembuatan Bioethanol Jagung
Secara umum, produksi bioethanol ini mencakup 3 (tiga) rangkaian proses, yaitu:
Persiapan Secara umum, proses pembuatan bioetanol menggunakan bahan baku
jagung relatif sama dengan proses lainnya yang menggunakan bahan baku biomassa
molase. Proses produksi bioethanol ini mencakup 3 (tiga) rangkaian proses, yaitu:
Persiapan Bahan Baku, Fermentasi dan pemurnian. Diagram proses pengolahan
jagung menjadi bioetanol dapat dilihat pada gambar berikut:

POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL | 3-49

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

Produk Protein
(Makanan Ternak)

Ethanol

+20% Etahol
Output

Xylose Fermentation

Pre Treatment
Syrup

Residu

Evaporation

Corn Ethanol Plant

Drying

Bolt-On Plant

Gambar 3-17 Diagram Proses Pengolahan Jagung menjadi Bioetanol

Pada diagram proses tersebut terdapat 2 bagian yaitu Corn Ethanol Plant dan Bolt-on
ethanol plant. Corn etanol plant adalah proses peembuatan etanol yang umum
digunakan oleh produsen. Sedangkan Bolt on plant adalah proses pengolahan
sisa/residu yang dihasilkan Corn Ethanol Plant.
Pada Corn Ethanol plant terjadi beberapa tahapan proses yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1). Milling
Pada proses ini jagung terlebih dahulu harus diolah menjadi bubuk
halus/tepung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penghancuran
selulosa sehingga dapat berinteraksi dengan air secara baik.
2). Liquefaction
Tepung tersebut kemudian dicampur dengan air dan alpha-amilase, dan
kemudian dilewatkan melalui boiler/pemanas untuk mencairkan pati.
Temperatur awal yang diberikan berkisar antara 120-150 derajat Celsius dan
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kemudian didiamkan pada temperatur 95 derajat Celsius. Temperatur tinggi
bertujuan untuk membunuh bakteri dalam bubur jagung tersebut.
Tahap Liquefaction memerlukan penanganan sebagai berikut


Pencampuran dengan air secara merata hingga menjadi bubur



Pengaturan pH agar sesuai dengan kondisi kerja enzim



Penambahan enzim (alpha-amilase) dengan perbandingan yang
tepat



Pemanasan bubur hingga kisaran 80 sd 90 C, dimana tepungtepung yang bebas akan mengalami gelatinasi (mengental seperti
Jelly) seiring dengan kenaikan suhu, sampai suhu optimum enzim
bekerja memecahkan struktur tepung secara kimiawi menjadi gula
komplek (dextrin). Proses Liquefaction selesai ditandai dengan
parameter dimana bubur yang diproses menjadi lebih cair seperti
sup.

3). Saccharifaction
Bubur tersebut kemudian didinginkan dan ditambahkan dengan enzim
sekunder (gluco-amilase) untuk mengubah pati cair menjadi gula fermentasi
(dekstrosa).
Tahap sakarifikasi (pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana)
melibatkan proses sebagai berikut:


Pendinginan bubur sampai suhu optimum enzim sakarifikasi bekerja



Pengaturan pH optimum enzim



Penambahan enzim (glukoamilase) secara tepat



Mempertahankan pH dan temperature pada rentang 50 sd 60 C
sampai proses sakarifikasi selesai (dilakukan dengan pengetesan
gula sederhana yang dihasilkan)

4). Fermentation
Ragi kemudian ditambahkan ke dalam bubur untuk memfermentasi gula
menjadi etanol dan karbon dioksida. Melalui proses kontinu, bubur
fermentasi diperbolehkan untuk dialirkan melalui beberapa fermentor
sampai sepenuhnya terfermentasi dan kemudian ditampung dalam tangki
akhir. Pada tahap ini, bubur didiamkan selama 48 jam untuk kemudan dapat
dilakukan proses penyulingan.
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Gambar 3-18 Tangki Fermentasi

5). Distillation
Hasil fermentasi mengandung alkohol sekitar 10% dan bercampur dengan
padatan yang tidak dapat difermentasi dari sel jagung dan ragi. Hasil ini
kemudian dipompa ke sistem distilasi multi-kolom secara sehingga alkohol
dapat

dipisahkan

dari

padatan

dan

cairan

menuju

ke

puncak

kolom. Kemudian residu dialirkan ke daerah pengolahan co-produk untuk
diolah kembali.

Gambar 3-19 Tangki Penyulingan

6). Dehydration
Alkohol yang telah dipisahkan ke puncak kolom akan melalui sistem
dehidrasi mana air yang tersisa akan dihilangkan. Sebagian besar pabrik
ethanol menggunakan saringan molekuler untuk menangkap tetesantetesan air dalam etanol. Produk yang dihasilkan pada tahap ini disebut
etanol anhidrat (murni, tanpa air).
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Disamping itu, terdapat 2 (dua) produk utama hasil pengolahan Bolt-On
Plant yaitu padatan dan karbon dioksida. Padatan akan diolah menjadi
pakan ternak sedangkan karbon dioksida dapat diolah kembali menjadi
etanol.
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4
4. ANALISA DAN EVALUASI TEKNO EKONOMI

4.1

Kelapa Sawit

4.1.1 Tekno ekonomi

I

ndonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dengan produksi sebesar 19,4
juta ton pada tahun 2009, pada saat ini hanya mampu mengolah Kelapa Sawit
menjadi 23 produk turunannya. Kondisi yang sangat disayangkan mengingat

bahwa Malaysia telah mampu memproduksi lebih dari 100 produk turunan kelapa
sawit.
Dengan luas 8 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, suplai bahan baku
ke Industri bukanlah menjadi masalah. Hanya saja pada saat ini Industri pengolahan
kelapa sawit hanya tertarik untuk memproduksi CPO dan kemudian diekspor.
Potensi lainnya baik dari batang, serabut, dan cangkang kelapa sawitpun tidak
dioptimalkan sepenuhnya. Pada kenyataannya, hasil produksi kelapa sawit yang
sangat dibanggakan oleh Indonesia sebenarnya sebenarnya tidak optimal dalam
pengembangannya.
Dalam studi ini, sebagai kasus dasar untuk perhitungan analisis valuasi ekonomi
investasi perkebunan kelapa sawit, digunakan data sebagai berikut:
o

Luas perkebunan kelapa sawit 10.000 ha (perkebunan skala besar)
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o

Lahan perkebunan kelapa sawit (Hak Guna Usaha) berasal dari hutan
konversi

o

Memiliki pabrik kelapa sawit (PKS), yaitu pabrik pengolahan tandan buah
segar (TBS) menjadi CPO dan KPO

o

Masa produktif tanaman kelapa sawit selama 25 tahun, gestation period 3
tahun.

o

Tingkat produksi:
•

TBS: 20-29 ton/ha (produktifitas rendah sampai tinggi).

•

Pohon kelapa sawit mulai memproduksi TBS pada tahun ke-4

•

Produksi TBS maksimum dicapai pada tahun ke-10 sampai tahun ke18, dan mulai mengalami penurunan pada tahun ke-19.

o

•

Tingkat ekstraksi TBS menjadi CPO: 24% (maksimum)

•

Tingkat ekstraksi TBS menjadi KPO: 5% (maksimum)

Biaya tanam dan pengolahan (pada kelas lahan produktifitas tinggi)
•

Investasi tanaman: 1.317 US$/ha

•

Pemanenan: 202 US$/ha (tahun produksi maksimum)

•

Pemeliharaan 120 US$/ha

•

Pupuk 248 US$/ha

•

Tranportasi 100 US$/ha (tahun produksi maksimum)

•

Pengolahan TBS 161 US$/ha (tahun produksi maksimum)

•

Biaya overhead 134 US$/ha (termasuk PBB, pajak lokal dan retribusi)

•

Depresiasi 329 US$/ha

o

Harga CPO (c.i.f. Rotterdam): 531,81 US$/ton

o

International transport cost: 40 US$/ton

o

Harga CPO (f.o.b. Indonesian port): 491,81 US$/ton

o

Harga KPO (f.o.b. Indonesian port): 600 US$/ton

o

Biaya transport CPO/KPO dari lokasi PKS ke pelabuhan ekspor: 5 US$/ton

Data selengkapnya untuk perhitungan analisis valuasi ekonomi investasi perkebunan
kelapa sawit dapat dilihat pada data berikut:
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Tabel 4-1 Analisis Valuasi Ekonomi Perkebunan Kelapa sawit

4.1.2 Pemilihan Pengembangan Klaster Industri
1). Potensi Optimasi Pemanfaatan
Komoditi kelapa sawit merupakan biomaterial yang sangat mungkin untuk
dikembangkan lebih lanjut. Indonesia telah banyak melakukan penelitian
mengenai kelapa sawit. Pusat penelitian untuk kelapa sawitpun telah
didirikan secara khusus di Medan, Sumatra Utara. Selain itu, balai litbang
agro lainnya juga turut serta melakukan penelitian dalam upaya melakukan
inovasi untuk hilirisasi Industri kelapa sawit. Dari segi akademis, Indonesia
telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk
mengembangkan kelapa sawit.
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Pemerintahpun mencoba mengeluarkan beberapa masterplan dalam upaya
pengembangan industri kelapa sawit, antara lain masterplan 6 Koridor
ekonomi oleh Kementerian Koordinator perekonomian, masterplan fokus
Industri prioritas oleh kementerian Perindustrian,masterplan MP3EI dalam
mendukung infrastruktur. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya
agar potensi kelapa sawit ini dapat berkembang lebih dari hanya sekedar
CPO. Namun regulasi tersebut tidaklah cukup, dibutuhkan suatu regulasi
yang “mengikat” agar industri-industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia
melakukan produksi hilir lebih lanjut dari kelapa sawit. Selain itu, insentifinsentif khusus juga mutlak diperlukan dalam upaya pengembangannya baik
dari segi capital maupun investasi-investasi permesinan lainnya.
Produk-produk turunan minyak sawit yang dapat digunakan sebagai bahan
baku biodiesel diantaranya CPO, CPO low grade, PFAD dan RBD (Hambali,
dkk, 2007). Akan tetapi, biaya produksi biodiesel tergantung pada harga
bahan baku. Jika harga CPO tinggi, maka harga jual juga akan mahal.
Kalkulasi BPPT, dengan harga CPO Rp 3.000 per kilogram, maka biaya
pengolahan Rp 1.000 per kilogram, ditambah pajak, biaya transportasi, dan
marjin keuntungan pengusaha, harga bersih biodiesel Rp 4.455 per liter.
Harga ini lebih tinggi dari harga jual Pertamina yang sebesar Rp 4.300 per
liter.
Selain itu, biaya produksi juga tergantung pada kapasitas produksi. Semakin
besar kapasitas produksi, semakin kecil biaya pengolahan per liter biodiesel.
Pada kapasitas produksi pabrik sebanyak 3.000 ton per tahun, biaya
pengolahan Rp 1.000 per kilogram. Namun, jika kapasitas produksi 30.000
ton per tahun, biaya pengolahan turun menjadi Rp 800 per kilogram, dan
100.000 ton per tahun menjadi Rp 600 per kilogram.
Saat ini, harga jual biodiesel bersaing dengan harga solar di Mid Oil Platts
Singapore (MOPS). Apabila harga jual biodiesel dalam negeri lebih tinggi,
maka lebih untung bagi pemerintah mengimpor solar pada harga MOPS.
Namun, jika industri biodiesel berkembang dan biaya produksi bisa terus
ditekan, nilai positif yang bisa dipetik oleh pemerintah bukan hanya pada
efek berantai yang tercipta, tetapi juga menghemat belanja negara.
(Anonimc, 2007) Data Departemen Perdagangan menyebutkan bahwa
produksi CPO selama Januari-Mei 2007 mencapai 6,4 juta ton. Sebanyak 4,5
juta ton diekspor dan sisanya 1,9 juta ton diserap pasar domestik.
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2). Model pengembangan klaster
Dalam pengembangan industri kelapa sawit, sebenarnya aktor-aktor inti
yang diperlukan telah sepenuhnya ada di Indonesia. Hanya saja pada saat ini
aktor-aktor tersebut tidak terhubung dan terintegrasi dengan baik. Butuh
peran pemerintah yang lebih dari sekedar regulator dalam upaya
pengelolaan dan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.

4.2 Singkong
4.2.1 Tekno Ekonomi
Pada saat ini di berbagai daerah di Indonesia telah tersedia lahan yang cukup
luas,tetapi sumber daya lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena
kondisinya yang kritis. Kekritisan lahan ditandai dengan terbatasnya suplai air dan
kurangnya unsur hara tanaman. Lahan-lahan kritis saat ini biasanya hanya ditanami
dengan singkong tetapi singkong yang dihasilkan masih rendah.
Produktivitas lahan singkong yang diusahakan petani saat ini masih rendah, maka
untuk mencapai skala ekonomi produktivitas serendah-rendahnya adalah 100 ton
/hektar, atau 200 ton / hektar/tahun dengan 2 kali panen Usia tanam maksimal 6
(enam) bulan.
Untuk tercapainya kapasitas yang optimal dan mencapai skala ekonomis, dalam
pembudidayaan tanaman ini harus dimulai dari cara pengelolaan tanah atau lahan,
pemilihan bibit tanaman, teknologi tanam sampai panen sehingga menghasilkan
rendemen yang maksimal. Untuk menghasilkan produk yang lebih efisien dalam
pembudidayaan tanaman biomass ini akan lebih baik jika pengusahaannya secara
massive, luas
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Dalam proses produksi selanjutnya untuk menghasilkan produk turunan lebih lanjut
diharapkan

dapat

dilakukan

secara

terintegrasi

di

suatu

kawasan

atau

wilayah.dengan lahan/kebunnya. Hal ini akan memberikan manfaat dalam
menghemat transportasi bahan baku dan terjaminnya pasokan bahan baku,
menghemat transportasi limbah atau bahan-bahan organic sebagai pupuk yang
dapat dikembalikan ke lahan, serta memudahkan dalam pengelolaan dampak
lingkungannya.
Produk industri turunan dari singkong yang saat ini baru terintegrasi adalah baru
sampai ke tapioka. Jadi perlu dikembangkan ke hilirnya lagi yang menghasilkan
produk dengan nilai ekonomi lebih atau memilki nilai tambah tinggi, misalnya sampai
menghasilakn produk-produk kimia, ethanol sebagai bahan bakar.
Bagi industri bioethanol yang berkapasitas 100.000 kiloliter / tahun diperkirakan
membutuhkan 1000 ton gaplek per hari dengan membutuhkan feedstock singkong
basah 1.800 ton per hari.
Sebagai ilustrasi untuk pabrik bioethanol kapasitas 300.000 liter per hari
membutuhkan singkong basah 1.800 ton per hari atau untuk produksi 1 liter
bioethanol membutuhkan 6 kg singkong basah. Apabila harga singkong Rp.400 /kg
bio ethanol dengan kemurnian 90% adalah Rp. 10.700,-/liter maka nilai tambah
sedikitnya dari bioethanol saja bisa mencapai Rp. 8.300,-. Dalam ilustrasi lain bahwa
untul 1 liter bioethanol membutuhkan 2,5 kg gaplek (sinkong kering). Dalam
prosesnya, 1 ton singkong menghasilkan 200 kg tapioka. Jika ilustrasi tersebut
diubah menjadi per ton, maka 1 ton singkong basah dapat menghasilkan 166,7 liter
bioethanol dan 1 ton gaplek dapat menghasilkan 400 liter bioethanol. Dalam proses
mengubah singkong menjadi sorbitol, dari 1 ton gaplek akan menghasilkan 650kg
sorbitol.
Terkait dengan target pemerintah yang menginginkan pasokan bahan bakar nabati
sebesar 5% dari kebutuhan, jika saat ini kebutuhan bahan bakar per tahun sebesar 40
juta kiloliter, maka dibutuhkan 12 juta ton singkong. Jika saat ini rata-rata produksi
singkong 20 ton/ha, maka dibutuhkan lahan seluas 600.000 hektar. Namun jika
proses pengembangan singkong dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan
singkong 100 ton/ha, maka lahan yang dibutuhkan berkurang menjadi 120.000 hektar
saja. Dengan melihat luas lahan singkong yang mencapai sekitar 1 juta hektar,
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan catatan tetap memperhatikan
kebutuhan pangan manusia (65% dari produksi singkong) dan pakan ternak (20% dari
produksi singkong) serta target produksi singkong 100 ton/ha dapat tercapai.
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Untuk perhitungan lebih rinci lagi dapat dilihat pada tabel di bawah yang
menghitung produksi bioethanol skala 50 L – 500 L.
Tabel 4-2 Analisis Perhitungan Produksi Bioethanol Skala 50 L – 500 L
KAPASITAS MESIN BIOETHANOL 50 LITER / HARI
Biaya Produksi Per Hari URAIAN

SATUAN

HARGA

TOTAL

Singkong

250 kg

Rp 500/kg

Ragi

250 gram

Rp 42.000/kg

Urea

75 gram

Rp 2.000/kg

150

NPK

150 gram

Rp 4.000/kg

600

Tenaga kerja

3 orang

Rp 30.000/orang

90,000

Bahan bakar LPG

4 tabung 3 kg

Rp 15.000/tabung

60,000

Penyusutan alat per hari

Rp 8.000/hari

Total Biaya Produksi Per Hari

125,000
10,500

8,000
294,250

Total Biaya Produksi Per Liter Per
Hari

5,885

KAPASITAS MESIN BIOETHANOL 100 LITER / HARI
Biaya Produksi Per Hari URAIAN

SATUAN

HARGA

Singkong

500 kg

Rp 300/kg

Ragi

350 gram

Rp 42.000/kg

14,700

Tenaga kerja

3 orang

Rp 30.000/orang

90,000

Bahan bakar LPG

4 tabung 3 kg

Rp 15.000/tabung

60,000

Penyusutan alat per hari

Rp 8.000/hari

Total Biaya Produksi Per Hari

TOTAL
150,000

8,000
322,700

Total Biaya Produksi Per Liter Per
Hari

3,227

KAPASITAS MESIN BIOETHANOL 200 LITER / HARI
Biaya Produksi Per Hari URAIAN

SATUAN

HARGA

Singkong

1.000 kg

Rp 300/kg

Ragi

700 gram

Rp 42.000/kg

Tenaga kerja

5 orang

Rp 30.000/orang

150,000

Bahan bakar LPG

8 tabung 3 kg

Rp 15.000/tabung

120,000

Penyusutan alat per hari
Total Biaya Produksi Per Hari
Total Biaya Produksi Per Liter Per

Rp 14.000/hari

TOTAL
300,000
29,400

14,000
613,400
3,067
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Hari

KAPASITAS MESIN BIOETHANOL 500 LITER / HARI
Biaya Produksi Per Hari URAIAN

SATUAN

HARGA

Singkong

2.500 kg

Rp 300/kg

Ragi

1500 gram

Rp 42.000/kg

Tenaga kerja

8 orang

Rp 30.000/orang

240,000

Bahan bakar LPG

20 tabung 3
kg

Rp 15.000/tabung

300,000

Penyusutan alat per hari

TOTAL
750,000

Rp 37.000/hari

Total Biaya Produksi Per Hari

63,000

37,000
1,390,000

Total Biaya Produksi Per Liter Per
Hari

2,780

4.2.2 Pemilihan pengembangan klaster industri
1). Potensi Optimasi Pemanfaatan
Indonesia termasuk salah satu dari lima besar negara penghasil ubi kayu
terbesar yaitu 17.215.327 ton, disusul negara-negara seperti Nigeria
(11.000.000 ton), India (6.500.000 ),

Brazil (25.554.000 ton), Thailand

(13.500.000 ton) son)dari total produksi dunia sebesar 122.134.000 ton per
tahun (Bigcassava.com, 2007).
Memperhatikan posisi Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga
merupakan negara yang paling beruntung atas anugerahNya memperoleh
sinar matahari sepanjang masa, maka sebagaimana disebutkan pada Babbab diatas Indonesia menjadi penghasil singkong terbesar kedua di dunia
setelah Brazil.
Untuk itu patut bersyukur dengan kondisi posisi Indonesia seperti tersebut
dan alangkah naifnya apabila tidak mampu memanfaatkan anugerahNya
demi kemaslahatan rakyat dan bangsa ini.

Tunjukan keseriusan

pemanfaatan anugerah ini yang tidak banyak negara di dunia memilkinya,
Hendak menggunakan teknologi apa saja, tenaga ahli yang bagaimana serta
model pengembangan yang cara apa, semua potensi telah tersedia di
Indonesia, Optimalkan kemampuan yang dimiliki bangsa ini , tidak harus
bangsa lain yang mengelola anugerah ini, lakukanlah demi kesejahteraan
bangsa dan rakyat Indonesia.
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Dengan mengembangkan biomass dan industri hilir ini yang menghasilkan
produk-produk bernilai tambah dan nilai guna tinggi dan pengelolaannya
secara massive dan modern, diharapkan

negara yang memiki sumber/

potensi biomass berlimpah tersebut seperti Indonesia ini akan menjadi
Negara kuat ekonominya berbasis bio industri.
2). Model Pengembangan Klaster
Memperhatikan uraian diatas dalam usaha pembudidayaan biomass
singkong yang ada saat ini, belum bisa diharapkan untuk berkembang
menjadi suatu usaha yang menghasilkan manfaat secara optimal. Hal ini
dilihat dari belum masivenya area lahan perkebunan, belum adanya
sentuhan teknologi, belum panjangnya rantai nilai atau masih pendeknya
ratai produksi ke hilirnya, serta masih sedikitnya unit-unit kegiatan usaha
yang mendukung dan memilki keterkaitan dengan usaha pembudidayaan
tersebut.
Dalam kondisi demikian sudah tentu usaha pembudidayaan biomass
dimaksud tidak menghasilkan manfaat banyak kurang menguntungkan dan
tidak akan tumbuh berkembang, sehingga tidak banyak investor untuk
bisnis dibidang ini.
Untuk merubah kondisi bisnis dibidang pembudidayaan biomass ini kearah
yang lebih bermanfaat secara optimal bagi banyak pihak dan memilki nilai
keekonomian besar secara nasional, berdasarkan potensi daerahnya, maka
dalam pengembangannya diperlukan komitmen dan konsekwensi semua
stake holder baik pemerintah, pebisnis, peneliti/akedemisi maupun petani
dan pekerja di bidang budi daya tersebut sesuai dengan tugas dan
kewajibannya

masing-masing

yang

saling

mendukung

dan

terkait

sebagaimana disebutkan pada Bab-bab terdahulu. Sementara itu model
pengembangannya dapat dilakukan melalui kluster.
Berdasarkan pengamatan penulis model pengembangan yang dapat diacu
dalam hal ini untuk pengembangan pembudidayaan singkong yang dapat
menghasilkan produk bernilaitambah tinggi dan memberikan manfaat untuk
semua pihak yang juga menumbuhkan kegiatan ekonomi lain adalah model
kluster yang sedang dikembangkan di Wonogiri. (lihat Bab 3 diatas).
Penggunaan areal lahan terhadap luas Propinsi dapat dilihat pada tabel dan
gambar di bawah ini
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Tabel 4-3 Penggunaan areal lahan terhadap luas Propinsi
Wilayah

Luas Areal

Luas Propinsi

Penggunaan

(Ha )

(Ha)

Areal Lahan

Bengkulu

6,058

1,978,870

0.31%

Sumatera Utara

35,996

7,168,068

0.50%

Sumatera Selatan

17,366

8,701,742

0.20%

Lampung

29,343

3,528,835

0.83%

Jawa Barat

113,663

3,481,696

3.26%

Jawa Tengah

211,917

3,250,000

6.52%

Jawa Timur

232,538

4,642,800

5.01%

Nusa Tenggara Barat

7,051

2,015,315

0.35%

Nusa Tenggara Timur

89,591

4,734,990

1.89%

Sulawesi Utara

6,058

1,537,699

0.39%

827

1,221,544

0.07%

Gorontalo
Sulawesi Selatan

32,852

4,551,924

0.72%

Papua

3,237

30,993,620

0.01%

Gambar 4-1 Perbandingan Penggunaan Areal Lahan terhadap Luas Propinsi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan areal lahan untuk
singkong secara umum masih di bawah 1%, hanya 4 Propinsi yang areal
penggunaan lahan untuk singkong lebih besar dari 2% yaitu Propinsi Nusa
Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan yang
penggunaan lahannya diatas 4% hanya 2 Propinsi yaitu Jawa Tengah dan
Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya
penggunaan lahan untuk ditanami singkong dan menjadi peluang untuk
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meningkatkan potensi singkong. Saat ini masih terkonsentrasi di Pulau
Jawa, sedangkan Pulau Jawa kesediaan lahan sudah semakin sempit.
Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa perkebunan singkong
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah total luas lahan di Pulau Jawa
mencapai 550.000 hektar. Hal ini hampir memenuhi kebutuhan lahan untuk
bioethanol yang seluas 600.000 hektar.
Model klaster biomaterial memiliki 6 komponen yang harus ada supaya
klaster tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu R&D Biotechnology,
Integrated Forestry & Farming, Feedstock supplier, Agro Industry, Chemical
Industry dan Manufacture Industry. Dari 6 komponen tersebut, untuk
pengembangan klaster yang sudah berjalan di Wonogiri sudah 4 komponen
yang terlaksana, yaitu R&D Biotechnology, Integrated Forestry & Farming,
Feedstock supplier dan Agro Industry. R&D Biotechnology dilakukan oleh PT.
Ihaka Kharisma yang bekerja sama dengan pemerintah setempat, salah
satunya adalah melakukan penelitian dan pengembangan singkong yang
diharapkan dapat menghasilkan 100 ton per hektar secara terus-menerus.
Selain itu PT. Ihaka Kharisma memiliki rencana untuk membuat sekolah yang
fokus pada pengembangan singkong. Komponen Integrated Forestry &
Farming serta feedstock supplier sudah dijalankan oleh para warga Wonogiri
yang saat ini sudah mengolah lahan singkong seluas 70.000 hektar. Dengan
luas tersebut diharapkan rencana pabrik bioethanol dapat berjalan dengan
baik dan mencapai skala ekonominya. Untuk komponen agro industry, saat
ini hasil singkong masih berupa tapioka dan gaplek. Belum ada turunan lebih
lanjut lagi dari singkong yang diproduksi dari daerah Wonogiri. Untuk
komponen Chemical Industry dan Manufacture Industry masih perlu
dikembangkan lebih lanjut lagi.

4.3 Jarak Pagar
4.3.1 Tekno ekonomi
Tabel 4-4 Evaluasi Ekonomi Jarak Pagar
Uraian
Produktivitas per ha

Satuan

Sawit (30 th)

Jarak (50 th)

Tebu (1 th)

Ton/Ha/tahun

17

10

80

Rendemen minyak

%

22

35

7

Hasil minyak/ha/thn

Ton/Ha/tahun

3.74

3.50

5.60
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Pendapatan petani :
- Harga TBS/tebu/biji

Rp/ton

600,000

500,000

- Pendapatan/ha/thn

200,000

Rp/ton/tahun

10,200,000

5,000,000

16,000,000

- TB/ha

Rp/ha/tahun

5,810,556

1,500,000

2,000,000

- TBM1/ha

Rp/ha/tahun

2,839,224

600,000

2,580,000

- TBM2/ha

Rp/ha/tahun

4,145,511

600,000

4,500,000

- TBM3/ha

Rp/ha/tahun

2,606,820

600,000

2,000,000

- TM1/ha

Rp/ha/tahun

2,750,000

600,000

1,108,000

15,402,111

3,900,000

12,188,000

Biaya-Biaya

Total

Pendapatan/biaya Petani
- Pendapatan

Rp/ha/tahun

10,200,000

5,000,000

16,000,000

- Biaya

Rp/ha/tahun

5,830,422

600,000

12,188,000

Hasil bersih Petani

Rp/ha/tahun

4,369,578

4,400,000

3,812,000

Dikutip dari Pelayanan Informasi Jarak Pagar Nasional

4.3.2 Pemilihan pengembangan klaster industri
1). Potensi Optimasi Pemanfaatan
Tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatnya
subsidi BBM karena harga minyak yang terus meningkat, besarnya
penduduk miskin (54 juta jiwa) dan luasnya lahan kritis (22 juta hektar).
Untuk menjawab ketiga tantangan diatas diperlukan gerakan nasional yang
dapat merehabilitasi lahan kritis, memberikan kesempatan kerja kepada
penduduk miskin dan penyediaan sumber energi alternatif untuk
mengurangi ketergantungan pada BBM.
Gerakan rehabilitasi/ reboisasi 10 juta hektar menanam pohon jarak pagar
(Jatropha Curcas L) adalah solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan krisis
BBM, pemanfaatan lahan kritis yang sebagian besar dihuni oleh rakyat
miskin di Indonesia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Jarak
pagar dapat tumbuh di lahan kritis, dan buahnya dapat diperas menjadi
minyak untuk menggantikan bahan bakar minyak tanah, solar dan diesel.
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Disamping itu banyak potensi lain yang dapat digali dalam pemanfaatan
produk turunan dari jarak pagar.
Sasaran penanggulangan kemiskinan ini belum mencakup Lapangan
pekerjaan ikutan yang tercipta dari:
•

Perdagangan

•

Jasa

•

Lembaga keuangan

•

Industri hilir

•

Properti

•

Infrasruktur

2). Model Pengembangan Klaster
Model pengembangan klaster yang cocok untuk jarak pagar adalah:
•

Memanfaatkan lahan kritis dengan gerakan rehabilitasi/reboisasi 10
juta hektar pohon jarak pagar (Jatropha Curcas L) adalah solusi
untuk menanggulangi kemiskinan dan krisis BBM, pemanfaatan
lahan kritis yang sebagian besar dihuni oleh rakyat miskin di
Indonesia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Dimana
jarak pagar dapat tumbuh di lahan kritis, dan buahnya dapat diperas
menjadi minyak untuk menggantikan bahan bakar minyak tanah,
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solar dan diesel. Disamping itu banyak potensi lain yang dapat digali
dalam pemanfaatan produk turunan dari jarak pagar sehingga
petani/masyarakat dapat bertani sambil berusaha lainnya seperti
berternak sapi, kambing, itik, ayam, ikan.
•

Lahan yang diperlukan berskala besar dan yang utamanya cocok
dengan

habitat

dari

jarak

pagar

tetapi

kurang

cocok/menguntungkan bagi biomaterial lannya seperti untuk
kelapa sawit, jagung, tebu, dan singkong sehingga petani bisa fokus
dan tidak tergoda untuk berubah ke biomaterial lainnya.
•

Adanya jaminan pasar dari pabrik pengolahan yang menampung
buah/biji jarak hasil panen petani dengan harga yang cenderung
stabil.

•

Lapangan pekerjaan ikutan akan tercipta dari: Perdagangan dan
Jasa, Lembaga keuangan, Industri hilir, Properti, Infrasruktur dan
lain-lain.

•

Keikutsertaan pemerintah dari berbagai instansi terkait dalam
penyedian

lahan,

benih/bibit

unggul,

sarana

produksi

(peralatan/mesin produksi) dan pembinaan hilirisasi
•

Tersedianya Sarana penelitian dan pengembangan, serta lembaga
riset dan pengujian mutu

Keterlibatan aktif dari aparat pemerintah, pelaku bisnis, pekerja dan petani
dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam mengambil keputusan
serta memiliki komitmen waktu pada seluruh proses pembentukan klaster.
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5
5. PENUTUP

5.1

Kesimpulan
1). Potensi terjadinya krisis pangan dan energi di masa depan bagi Indonesia
dan dunia sudah sangat jelas. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya
sumber energi fosil yang dimiliki Indonesia seperti minyak bumi, gas alam
dan batubara. Ketiga sumber daya alam tersebut adalah sumberdaya tak
terbarukan (non renewable). Sumberdaya alam tersebut saat ini menjadi
pasokan utama untuk pemenuhan energi di dalam negeri disamping
kebijakan masa lalu yang melenakan dimana ekspor sumberdaya alam
dijadikan sumber devisa utama.
2). Alternatif penggunaan sumberdaya terbarukan (renewable) lain yang
potensinya cukup besar di Indonesia seperti sinar matahari, panas bumi,
angin atau bio material masih sangat kurang. Perhatian pada sumberdaya
terbarukan tersebut tidak hanya pada tahap penelitian, tetapi sudah sampai
pada tahap implementasi. Banyak pihak terbukti telah berhasil mendayagunakan sumberdaya terbarukan ini.
3). Namun demikian, perhatian pemerintah yang tidak berpihak pada
pengembangan sumberdaya terbarukan ini kemudian mempengaruhi sikap
masyarakat terhadap sumberdaya terbarukan juga menjadi tidak cukup
signifikan. Terasa betul bahwa pemerintah melepas tanggungjawab, atau

PENUTUP | 5-1

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Penguatan Struktur Industri dalam Pengembangan Klaster Industri berbasis Biomaterial

paling tidak kurang memperhatikan pengembangan dan penggunaan
sumberdaya terbarukan ini. Pengembangan yang terjadi saat ini dilepaskan
kepada inisiatif privat. Dengan dasar nilai keekonomiannya yang menjadi
tidak setara dengan adanya subsidi yang diberikan untuk bahan bakar
minyak tak terbarukan semakin menyurutkan upaya yang telah berjalan.
4). Sebagai upaya untuk meningkatkan peran pemerintah, Kementerian
Perindustrian perlu terus menerus meningkatkan kajian dan terapan yang
mencakup tahap penelitian, uji coba dan pengujian, produksi, sampai
dengan penggunaan sumberdaya terbarukan di masyarakat. Kajian ini
diarahkan untuk penguatan struktur industri dalam pengembangan klaster
industri berbasis bio material. Produk atau komoditas yang dibahas sebagai
bahan dasar untuk bio material mencakup lima komoditas, yaitu kelapa
sawit, singkong, jagung, jarak pagar dan tebu. Kajian ini merupakan upaya
untuk turut berkontribusi untuk mendorong semua pihak terhadap
pentingnya pengembangan sumberdaya terbarukan.
5). Penggunaan biomaterial sebagai sumber energi perlu direncanakan dengan
baik karena pengalihan dari fungsi awalnya sebagai sember pangan jangan
sampai memperceat terjadinya krisis pangan. Dengan tujuan untuk pangan
dan energi, maka jelas bahwa pengembangan bio material memerlukan
kesiapan sektor agro yang dimulai dari rekayasa budidaya, pertanian, sampai
ke tahap pasca panen. Kesiapan sektor agro ini perlu didukung dengan
ketersediaan lahan yang sangat besar, sehingga perlu koordinasi dengan
perencanaan tata ruang dan wilayah. Kompleksitas akan semakin tinggi jika
dikaitkan dengan sektor hilirnya, yaitu industri proses, industri manufaktur
serta industri jasa pendukungnya. Kompleksitas yang tinggi serta perlunya
lahan yang luas menjadi faktor utama yang menguatkan penggunaan
pendekatan klaster industri pada pengembangan industri berbasis bio
material.
6). Masuk ke kesimpulan masing-masing: kelapa sawit, singkong, jagung, tebu,
dan jarak pagar

5.2

Rekomendasi
1). Pembangunan industri biomaterial diwujudkan terpadu dengan produk
turunannya dan secara bertahap menuju added value yang lebih tinggi
dengan memberdayakan lahan kritis/terlantar yang diperkirakan 20 jt ha di
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seluruh wilayah Indonesia sehingga akan

meningkatkan nilai tambah

ekonomis pada pengembangan energi terbarukan dan kesejahteraan
nasional.
2). Perlu adanya keberhasilan pengembangan klaster biomaterial tertentu
sebagai prototype yang dapat ditiru dan dikembangkan ke wilayah lain.
3). Dalam pengembangan klaster biomaterial, pemerintah juga secara terpadu,
terencana dan konsisten memberikan bantuan dalam hal:






Riset, pembuatan prototype,peningkatan mutu untuk pengembangan
mulai dari pembenihan bibit unggul, pengolahan, pengembangan
produk dan turunanya serta pemasaran
Standardisasi
produk,
pengujian
mutu,penanganan
limbah
padat/cair/udara
Pelatihan-pelatihan : Keterampilan, Penyuluhan, Manajemen
mutu/system mutu, Konsultas, Bimbingan pembentukan koperasi
Insetif dalam rangka pengembangan, inovasi dan ke-pioneer-an.

4). Khusus untuk peran pemerintah daerah







Pemerintah Daerah diharapkan memberi dorongan melalui Dinas Hutbu
& Pertanian dengan tenaga PPL (petugas penyuluh lapangan) serta
menganggarkan melalui APBD untuk kebun petani. Juga sosialisasi ke
segenap lapisan desa, sekolah, lembaga pendidikan social (pesantren,
madrasah), komunitas adat terpencil.
Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan sentra-sentra
pembibitan di desa atau kecamatan.
Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk
menjadi perusahaan inti dan membangun pabrik skala kecil (3 ton/hari)
atau menengah (30 ton/hari) dan memfasilitasi pembentukan
kelembagaan koperasi petani produsen Jarak Pagar dan nantinya
mengalokasikan saham koperasi di pabrik bersama BUMN.
Pemerintah Daerah mensertifikatkan lahan garap petani, sehingga
nantinya berpotensi menjadi obyek PBB produktif dan sekaligus
menciptakan asset baru yang semula NOL (lahan kritis/tidur).

Bio-based recommendations:
1). Inovasi pada sains tumbuhan/pertanian dan industri bio-teknologi:



Research funding
Kerjasama multi disiplin
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Pilot project

2). Promosi produksi dan penggunaan bio produk dan proses:




Penjaminan pasokan biomass feedstock
Konversi proses konvensional di industri menjadi proses bio-based
Insentif komersialisasi produk bio-based

3). Peningkatan pengembangan dan penggunaan bio-based material di IKM:




Proteksi dari klaim Haki atas bio-material
Insentif pada usaha pelestarian fungsi lingkungan
Pendanaan/pemodalan IKM bio-based

4). Peningkatan partisipasi semua pihak
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