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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

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

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
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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.
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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.

2-6 | POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

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

Gambar 2-24 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.
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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

2-38 | POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

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

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.
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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

2-54 | POTRET BIOMATERIAL DI INDONESIA

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

Gambar 2-40 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.

3-10 | POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL

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

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
POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL | 3-13

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

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
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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

POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL | 3-27

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

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.

POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER BIOMATERIAL | 3-37

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

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:
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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
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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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• Biomass Production and Resources
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› A vision without action is just a dream; an action without a vision
just passes time; a vision with an action changes the world.
Nelson Mandela

…Agriculture for Food …

…Agriculture Beyond Food …

2

Possible issues
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Socio-economic impact of small- /large-scale production
Legal and governance aspects of various production systems
Role of genetic improvement
What commodities
Sustainability and biodiversity
BEYOND FOOD
Bio-refinery
1: Governance and legal environment
2: Socio-economic aspects
Processing
Valorization rest-stream
5: Markets and
3: Production
4: Processing
logistics
Efficient agro-systems
Market and chain-aspects

Need for plant-production by 2050

› A global population of 9-10 billion
› Access to a rich calories diet
› Access to a diet based on meat and dairy products
We need to double our plant-production by 2050 for
food and feed to feed the world

3

Energy and products
› Fossil supplies are running out
• 95% for energy
• 5% for products (plastics, etc)
› Increasing oil-prices
› Geo-political considerations
› Care for global warming
…Alternatives needed: Biobased Economy…

Options for the future: the biobased economy

Preconditions
› People: social profitable
› Planet : sustainable
› Profit : agrobusiness
… How can we stimulate the Biobased
Economy within the PPP preconditions by
developing and mobilizing the best S&T…

4
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•Biobased economy :
› A biobased economy uses renewable green resources to
produce chemicals, materials, products and transport
fuels as well as to generate energy that contributes to
sustainable economic development. ( Ministry of Agriculture, NL).
› The biobased economy focuses on biological tools and
products from renewable resources to create wealth and
sustainability in the production of medical treatments,
diagnostics, more-nutritional foods, energy, chemicals,
and materials, while improving the quality of the
environment. (William Pellerin and D. Wayne Taylor INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY )
A biobased economy relies on effective collaboration
between the agrofood sector, the chemical industry and
logistics.

Agriculture and the Biobased economy
Sust. products:
- Materials
- Chemistry
- Pharma
Energy

Non usables
and manure

Non usables
and manure

By-products and
en waste
wasteprocessing,
processing,
compost, fermentation (energy)

Minerals
Biomass

CO2
H2O
Minerals

Food &
fodder
Photosynthesis
Photosynthesis

5

Economic Issues
› Sustainable Development
• Move toward sustainable energy production
› Energy Security
• Reduce dependence on imported oil
› Rural Economic Growth
• Provide new crops/markets for rural business
› Land Use
• Better balance of land use

http://www.eere.energy.gov/RE/bio_integrated.html

Environmental Issues
› Air Quality
• Reduce NOx and SO2 emissions
› Global Climate Change
• Low/no net increase in CO2
› Soil Conservation
• Soil erosion control, nutrient retention, carbon
sequestration, and stabilization of riverbanks.
› Water Conservation
• Better retention of water in watersheds
› Biodiversity and Habitat
• Positive and negative changes

http://www.eere.energy.gov/RE/bio_integrated.html

6

Biobased economy
in developing countries
› High potential for biomassproduction
› Focus on biofuels
› Focus on employment
› Fits developing countries policy ?

Food Security

in European countries
› Low potential for biomassproduction
› Focus on processing technology
› Focus on high-added value
› Focus on knowledge-based
economy
› Fits European policy

Food & Health

Biotechnology Industry Organisation, 2006

7

Biotechnology Industry Organisation, 2006

• Biobased Energy
Global Energy Sources (15 TW)

Semi-Efficient, Ambitious Renewable Energy Scenario
Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)

8

Biobased products :
Current use of biomass for chemical products

Fats and oil
Carbohydrates
Others (a.o. proteins)

10% of the feedstock in the chemical industry (US and Germany, 2000)

Petro-chemical industry
• Dominant role of fossil based feedstock

Fossil
feedstock

Base
chemicals

derivatives

• 2500 different products on the markets from fossil origin

9

Petrochemical product tree, polymers

Polyethylene: 80 Mton/jaar (2008)

Sustainable Bio-Fuels and Bio-Chemicals products Development:
From empirical toward a knowledge-based bio-industry.

10
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The composition of wood, illustrating the structure of lignocellulosic
biomass. © Per Hoffmann, Oskar Faix and Ralph Lehnen

Biotechnology Industry Organisation, 2006

11
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Top 12 platform chemicals

12

Oleochemicals

Fatty alcohols Product tree

Glycerols Product tree

13

Applications of Starch

Starch based packaging materials

14

Levulinic acid product tree
O
O

O

CH3

O

OH
H2 C

O

O
Acrylic acid

2-Methyl-THF

γ-Valerolactone
O

CH3

CH3

H2 N

OH
O
δ-Amino levulinic acid

O

α-Angelica lactone

OH
OH

H3 C
OH
Levulinic acid

OH

O

H3 C

HO

OH

1,4-Pentanediol
CH3

O

O

OH

O
R

H3 C
O
Levulinate esters

H3 C

4,4-Bis-(4-hydroxyphenyl) O
valeric acid

O
β-Acetylacrylic acid

15

Platform chemicals
biomass

Platform chemical

Green building block for chemical industry (c.f. ethylene)
Requirements:
• versatility
• high yield
• low price

Problem definition
› How to improve techno-economic attractiveness for LA:
• Biomass selection (price, availability, max. yield)
• Development of reactor engineering know-how (yield
improvements)
• Development of novel catalysts
• Development of high added value product from LA

16

Biomass Selection

› Selection criteria:
• Not compete with food
chain.
• High growth rate.
• Resistant to plant-diseases.
• Limited amount of
fertiliser.
• Available throughout the
year.
› Selected biomass  Water
hyacinth and Giant grass

Biomass Conversion – Technology Strategy

Platform
chemicals
Separation
in fractions
(e.g starch)

Biomass

Conversion
Chemistry

Molecular
weight
breakdown
Biobased
Performance
materials

17

Bioenergy Technologies

Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)

Biomass Conversion : Biorefinery Platforms

36
http://www1.eere.energy.gov/biomass/

18
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Analogy :
Fuels and Energy

Fuels and Energy
-Bioethanol
-Biodiesel
-Biogas
-Hydrogen

Crude oil

Biomass

Chemicals

Refinery

-Bulk chemicals
-Fine chemicals
-Biopolymers
Chemicals

Biorefinery

080908 | 38
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Acid catalysed lignocellulosic biomass conversions
H

Cellulose

H

+

OH
H

HO
HO

O

O

- 3 H 2O

H

O

H

O

OH

H

H

+

OH

H 3C

+
H

OH

O

Levulinic
acid

Formic
acid

O

HO
HO

OH
OH

H+

CHO

5-Hydroxymethylfurfural

Glucose

O

+ 2 H2 O

HO

+

Xylose

- 3 H2O
H+

Hemicellulose
H+

H+

OH
O

HO

- 3 H2O

O

CHO

H+

Decomposition products

Furfural

OH
OH

Arabinose
O
H+

H 3C

Co- and byproducts:
Conditions:

OH

Formic acid, humins, furfural
150-230°C, mineral acids

20

Levulinic acid

Biomass

Platform chemical

Derivatives

Exploration of the waterhyacinth plant for LA

O
OH
H3C
O
Levulinic Acid
Water hyacinth plant

Experimental and kinetic modeling studies on the acid-catalysed hydrolysis of the waterhyacinth plant to levulinic acid.
B. Girisuta, B, Danon, R. Manurung, L.P.B.M. Janssen and H.J. Heeres. Bioresource Technology 99(17) (2008) 8367-8375.

21

Carbon/bioenergy Cycle

Source : National Geographic Indonesia

22

The Royal Netherland Academy of Arts and Sciences (KNAW) :
Valorisation of Jatropha curcas using the biorefinery concept: 2006 – 2010.
( ITB and BPPT Indonesia - RuG and WUR the Netherland )
The scientific activities within the project are divided into 5 themes
( 8 PhD Research Topics), each with its own objectives:
›
›

›

›

1. Identification and evaluation of promising integrated production chains.
2. Optimisation of oil extraction and purification process.
3. Development of interesting products outlets of Jatropha plant :
3.1 Viscosity reduction of Jatropha oil by metathesis.
3.2 Epoxidised Jatropha curcas oil as a building block for novel
biobased products
3.3 Fine Chemicals and pharmaceutical products from Jatropha plant.
4. Exploration of attractive technology to valorize Jatropha byproducts.
4.1 Microbial modification of press cake.
4.2 Non-food application of Jatropha proteins.
4.3 Non-food valorization of press cake.
5. In depth study for developing efficient direct somatic embryogenesis of
Jatropha Curcas.

The Bio-refinery concept for Jatropha curcas ( simplified scheme )
Secondary fractionation

(catalytic) Upgrading

End-use
fertilizer

Protein
conversion
Amino
acids

binder
Biomass

Primary
fractionation

Lignine
conversion
pyrolysis

starch

PPO
sugars
Fine-chemicals
and pharmaceuticals

bioethanol

residues

power and heat
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The Royal Netherland Academy of Arts and Sciences (KNAW) :
BREAKTHROUGHS IN BIOFUELS : Mobile Technology for
Biodiesel Production from Indonesian Resources : 2010 - 2014

Oil crops
Seed
-Rubber Seeds processing
Unit
-Jatropha
-Palm

PPO

Biodiesel
synthesis
and work-up

Enzymes/
Base
catalysts

Proteins

Biodiesel

Methanol/
Ethanol

(Local)
markets

Protein
Work-up

•Biomass Production and Resources : Carbon /Solar Cycle

48
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Biomass Basic Data

49
Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)

Solar Energy Conversion

1 hectare = ~2.5 acres
50
Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)
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Plant Products Platform
› Selective breeding and genetic engineering
› Develop plant strains that produce greater amounts of
desirable feedstocks or chemicals
› Even compounds that the plant does not naturally
produce
› Get the biorefining done in the biological plant rather
than the industrial plant.

51
http://www1.eere.energy.gov/biomass/other_platforms.html

Biomass Infrastructure
› Biomass Production Improvements
• Genetics, breeding, remote sensing, GIS, analytic
and evaluation techniques
› Biomass Material Handling
• Storage, handling, conveying, size reduction,
cleaning, drying, feeding systems, systems
› Biomass Logistics and Infrastructure
• Harvesting, collecting, storing, transporting, other
biomass supply chain elements
52
http://www.eere.energy.gov/RE/bio_resources.html
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US Grows its Gas
TODAY & BUSINESS AS USUAL
30 million hectares soy

NEXT DECADE & FUTURE
30 million hectares switchgrass

Switchgrass 1 to 3x protein productivity + 5
to 10 x mass productivity of soybeans

animal
protei
n feed

oils

http://thayer.dartmouth.edu/thayer/rbaef/.

animal
protein
feed

oils

Cellulose
hydrolyzed into
30 billion gallons
ethanol
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Rotocult fuelled with bio-fuels for
soil cultivation and for harvesting

27

Rehabilitation of arid land in Khartoum - Sudan
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Increasing productivity of Cassava Farming from :

20 – 40 Ton/ha

100 – 200Ton/ha.

28
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Farming system's sustainability : Biological interaction and
structuring :
• the interrelatedness of all parts of a farming system, including
the farmer and farm family
• the importance of the many biological balances in the system
• the need to maximize desired biological relationships in the system
and to minimize use of materials and practices that disrupt those
relationships
• the need for parallel development within countries of a broad range of
farming systems having differing levels and types of biological
structuring, depending on the production environment, the resources a
farmer has, and emerging market opportunities.
Sustainable Agricultures Development: Concepts, Issues and Strategie - Asian Development Bank (1991)

›

Ethanol Yields

Ethanol Yields from Cassava based on 3 – 22 Ton/ ha.
For productivity of 100 Ton/ha, Ethanol yields is : 18 000 liters/ha
58
Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press (2004)

29
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Core Technology: Centrifugal contactor-separator (CCS) equipment
( patented in Indonesia –ITB and Europe )
Light out

Heavy out

Light in

Heavy in

Integrated Lipids and starches based

Densification

CO2

Lipids
sources

Industries

Lipid Extraction
and Purification
pressed cake
(N)

composts
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Pellet

Pure
Plant
Oil

Biomass wastes

CO2

Composting

stalk

Bio
digestion
Leafs

(C)

Starches
Sources

CO2

Continuous
Esterification

Biodiesel

Combustion
thermal

Starch
extractionfermentation
and distillation
Bio-digestion

Ethanol
BioGas
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Thank You…
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Bio-based Industry
PT IHAKA KHARISMA

VISI
Kami percaya, perekonomian Indonesia
akan bangkit melalui program Bio-based
Economy dengan memanfaatkan
keunggulan Bio-diversity yang kita miliki.
Menjadi pioneer (pelopor) dibidang Biochemical Industry dan Bahan Bakar Nabati
tanpa mengganggu ketahanan pangan.
Menjadi center of excellence dalam
biobased industry.

1
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MISI
 Membangun bio cluster industry berbasis
singkong (tahap I)
 Mendirikan Bio-chemical Research Center
 Mengaplikasikan konsep “Industrial
Ecology” dengan menerapkan cogeneration dan zero waste disposal.
 Melaksanakan konsep “Sustainability”
dengan motto 3P (People, Planet, Profit)
yang dikenal dengan Triple Bottom Line.

Mengapa singkong
 Tanaman penghasil starch (pati)
terbanyak persatuan luas tanah.
 Penghasil gula terbesar (7 x tebu) per
hektarnya.
 Mampu tumbuh di lahan kritis dan tidak
dibatasi musim.
 Dapat disimpan dalam bentuk
kering(gaplek) atau didalam tanah (waktu
panen yang tidak critical).

2
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Mengapa Wonogiri
 Wonogiri dikenal sebagai Kota Gaplek,
menanam singkong merupakan kearifan
budaya lokal masyarakat.
 Luas kebun singkong rakyat di kabupaten
Wonogiri : 70.000 ha.
 Dengan kondisi tanah yang kritis, tanaman
singkong adalah salah satu tanaman yang
mampu tumbuh dan bertahan dengan baik

Pemilihan produk bioethanol dari
singkong
 Demand didunia yang tidak terbatas (unlimited).
 E-10 (gasohol), 10% bioethanol dari total
kebutuhan bahan bakar bensin (saat ini :30 jt
kiloliter/tahun), sehingga demand dalam negeri
sebesar 3.000.000 kiloliter/tahun.
 Dapat digunakan sebagai pengganti minyak
tanah(bio-kerosane, ethanol 60% v/v. dan
sebagai technical alcohol 70%-90% v/v.

3
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Derivative product dari singkong
 Selain sebagai bahan makanan (FOOD) a.l modified
cassava flour, glucose syrup/dried glucose, singkong
dapat juga diproses menjadi :
- pakan ternak (FEED)
- FUEL dan Chemicals / pharmaceutical
- sorbitol/sorbitol powder
- maltitol, maltodextrine, dextrosemonohydrate, xylitol
- bahan tambahan diproses kertas, perekat
pewarna pada textile, lem untuk plywood
- biodegradable plastic dan polymer lain
- bio-FERTILIZER , kompos, biochar

Cluster industry terpadu
 Proyek menerapkan konsep “Green
Industry” yaitu sustainable & close loop,
co-generation.
 Pemilihan & penguasaan tingkat
technology,“bermula diahir, berujung pada
awalnya”,(the latest proven technology).
 Waste to value concept.(Limbah adalah
berkah).

4
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Total investasi dan kebutuhan lahan
 Total investasi USD 150 – 200 mio.
 Luas lahan pabrik : approx. 30 ha.
 Luas kebun (buffer feedstock) : approx.
6000 – 8000 ha.

Rencana pabrik didalam cluster tahap I











Bioethanol plant
Biogas plant + gas purification system
Power plant: gas-engine & gasification
Steam generation plant
Organic fertilizer plant
Biodegradable plastic plant
Waste water plant
Water intake and water purifying plant
Sarana laboratorium.
Sekolah kejuruan (diluar cluster)

5
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Sarana pendukung
 Koperasi pengumpul gaplek yang tersebar di
radius 20 s/d 40 km dari cluster industri.
 Dibutuhkan 8 – 10 koperasi untuk memperkecil
volume panen, volume pasca panen dan volume
tranportasi per sentra koperasi.
 Setiap koperasi terdiri dari:
-

Silo penyimpanan gaplek kering
Alat pencucian dan pengupas singkong
Installasi pengeringan
Power house. dll

6
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Remote
Cooperative
8
Remote
Cooperative
7

Remote
Cooperative
6

CASSAVA
PEELING
Machine
Remote
Cooperative
1

CASSAVA
DRYING
Machine

Bio-Ethanol
Plant

Remote
Cooperative
5

CASSAVA
WASHING
Machine

CASSAVA
CHIPPING
Machine
SILO
Storage
Torrefaction &
gasification

Remote
Cooperative
2

Remote
Cooperative
3
Remote
Cooperative
4

Pabrik bioethanol
 Kapasitas terpasang : 300.000 ltr/hari atau
equivalen dengan:100.000 kiloliter/tahun
 Kebutuhan feedstock :1.800 ton/hari
singkong basah.
 Supply gaplek kepabrik approx. 900 ton/hr
atau setiap koperasi mengirim 100 ton/hr.

7
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Laboratorium dan SMK
 Pembangunan laboratorium bio, dengan
tahap awal lab. singkong terpadu
kerjasama dengan ITB dan universitas
Groningen Belanda.
 Pembangunan SMK (sekolah kejuruan)
penunjang industri dan perkebunan
singkong.(kerja sama dengan Belanda).

Manfaat yang didapat dengan cluster
industri singkong terpadu
 Penghematan devisa negara karena “resource based
industry”.
 Pemanfaatan semua residu (bukan limbah) proses
industri
 Peningkatan ekonomi daerah karena bersifat “infarm
industry” (masyarakat sekitar pabrik diluar petani ikut
merasakan dampak peningkatan ekonomi).
 Penyerapan tenaga kerja pria dan wanita, misalnya
untuk pembuatan bibit dan tanam sebanyak 180.000
bibit per hari.
 Penyerapan tenaga kerja professional dan tenaga kerja
trampil di industri.

9
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Pemanfaatan residu industri
(waste to value)
 Gas methan dari stillage / residu distillasi
 Biodegradable plastic dari kulit singkong
 Pakan ternak dari stillage dan daun
 Biochar dari batang
 Energy listrik dari biochar
 Residue anaerobic digestor sebagai
compost

Manfaat bagi pemerintah daerah
 Peningkatan PAD.
 Income percapita masyarakat naik,
dengan asumsi harga singkong ditingkat
petani Rp 400,-/kg dan produktivitas 200
ton/ha dan target 2 kali panen per tahun.
 Menurunnya angka pengangguran.
 Tercipta UKM penununjang industri.

10
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Partisipasi pemerintah
 Kata kunci untuk mencapai keberhasilan dari suatu industri berbasis
bio adalah “MASSIVE”, proyek besar dengan infrastruktur yang
memadai.
 Peran pemerintah: membangun sarana transportasi jalan raya dari
lahan ke koperasi, dan dari koperasi ke pabrik, serta transportasi
hasil produksi keluar dari pabrik.
 Kebutuhan sarana pelabuhan dan tangki penampungan
dipelabuhan untuk export atau transportasi antar pulau.
 Tax incentive dan tax holiday untuk suatu pioneer project.
 Membantu mendapatkan carbon credit (CDM) dari pengoperasian
green industry.
 Opsi pembangunan moda transportasi kereta api untuk
pengangkutan bahan baku dan barang jadi pada pengoperasian
pabrik jangka panjang.

Rencana tahap II
 Pengembangan industri kimia nabati.
 Pembangunan industri biodiesel dari buah
kepuh dan alfalfa.
 Pengembangan laboratorium terapan
khusus bio.
 Membangun polyteknik bio proses.

11
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 TERIMA KASIH
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PIJAR TERANG
PETANI JARAK TERAPKAN RAMAH LINGKUNGAN

GAPOKTAN PIJAR TERANG-PASAR SEBELAH-MUKOMUKO- BENGKULU

SENJA MENUJU FAJAR

MENYONGSONG FAJAR ESOK HARI LEBIH BAIK

INDONESIAKU

1
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JPT
JARAK PAGAR TERPADU

JARAK PAGAR TERPADU VARIETAS TANAMAN PENGHASIL ENERGI
PADA

INDUSDTRI BIO DIESEL DAN PRODUK TURUNANNYA BERKELANJUTAN
MEWUJUDKAN

PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN MANDIRI TERPADU DI PEDESAAN
MENUJU

PETANI BANGKIT

PETANI BANGKIT, MELALUI DESA ENERGI MANDIRI

PETANI BANGKIT MELALUI JPT

JARAK
JARINGAN RAKYAT KECIL
MELALUI

J. P. T.
TINGKATKAN
KESEJAHTERAAN
SUMBER DAYA ALAM
PADA PEMBERDAYAAN
LIMBAH INDUSTRI
BIO DIESEL
SERTA
PRODUK-PRODUK TURUNANNYA
Design by Ir.Halim fathoni

2
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PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
senja menuju fajar

PROGRAM INDUSTRI ENERGI
Bayu, Hydro, Panas Bumi, Surya dan Khususnya Biomas

KANDIYASA ENERGI UTAMA P.T.
senja menuju fajar

DME PLUS
MENGHANTAR PETANI BANGKIT
BERTUJUAN :
MEWUJUDKAN
“DESA MANDIRI TERPADU”

MELALUI

PEMBERDAYAAN LANGSUNG
PADA







MANDIRI DALAM KETERSEDIAAN
KOPERASI-GAPOKTAN
ENERGINYA
MANDIRI DALAM KEBUTUHAN
PANGANNYA
MENINGKATKAN SUMBER DAYA ALAM
MANDIRI DALAM KENDALI
MELALUI PEMBERDAYAAN
LINGKUNGANNYA
LIMBAH INDUSTRI BIO DIESEL
MANDIRI DALAM KELANGSUNGAN
USAHANYA
DAN
MANDIRI DALAM KEHIDUPAN
PRODUK-PRODUK TURUNANNYA
SEJAHTERANYA
YANG BERKELANJUTAN

3
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PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
senja menuju fajar

INDUSTRI ENERGI TERBARUKAN BERKELANJUTAN
BERBASIS

JARAK PAGAR TERPADU DENGAN VARIETAS TANAMAN ENERGI
WUJUDKAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN

KANDIYASA ENERGI UTAMA P.T.
senja menuju fajar

DESA MANDIRI ENERGI (DME) :
SENJA MENUJU FAJAR

INDONESIA

PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN NASIONAL

DME : MELALUI INDUSTRI BIO DIESEL BERBASIS JARAK PAGAR .
ATAUPUN VARIETAS TANAMAN ENERGI YANG LAIN SEPERTI :
KEPUH, NYAMPLUNG, KEMIRI SUNAN, KEDOYO, GATET DLL.
SAAT INI BELUM MENUNJUKKAN PERKEMBANGANNYA, BAHKAN
BANYAK YANG MENGALAMI KETERPURUKAN SAMPAI PENUTUPAN :
INDUSTRI MAUPUN PERKEBUNANNYA.
SEMUA TERJADI AKIBAT : BELUM TERCAPAINYA NILAI EKONOMIS
DIDALAM PROSES PENGELOLAANNYA
MELALUI PEMBERDAYAAN LIMBAH DAN PRODUK TURUNANNYA.
MENJADIKAN INDUSTRI BIO DIESEL BERKELANJUTAN, YANG BERBASIS
JARAK PAGAR TERPADU DENGAN VARIETAS TANAMAN ENERGI LAIN
TERCAPAI EKONOMIS. MENGHANTAR PROGRAM D.M.E. MENUJU
DME plus : DESA-MANDIRI-ENERGI-PANGAN-LINGKUNGAN-USAHA-SEJAHTERA.

PIJAR TERANG :
BERBASIS

JARAK PAGAR TERPADU DENGAN VARIETAS TANAMAN ENERGI LAIN
MELALUI

INDUSTRI BIO DIESEL DENGAN PRODUK-PRODUK TURUNAN YANG BERKELANJUTAN
MEWUJUDKAN

: DME + (plus)

DESA MANDIRI ENERGI-PANGAN-LINGKUNGAN-USAHA-SEJAHTERA

PEDULI NASIONAL YANG BERGERAK DIBIDANG PENGEMBANGAN
ENERGI BARU TERBARUKAN RAMAH LINGKUNGAN :
ENERGI SURYA, ENERGI HIDRO, BAYU, KHUSUSNYA BIOMAS.
ENERGI BIOMAS : BBN-BIO FUEL-DIESEL JARAK PAGAR TERPADU
TERCAPAI EKONOMIS PADA INDUSTRI BIODIESEL BERKELANJUTAN
DENGAN MEMBERDAYAKAN PRODUK TURUNANNYA. MEWUJUDKAN
SUBSIDI SILANG PADA BIAYA PRODUKSI DIDALAMNYA.
TERWUJUD : NILAI EKONOMIS KESELURUHAN KETERPADUANNYA BAIK
DIBIDANG INDUSTRI SAMPAI TURUNANNYA MAUPUN PERTANIANNYA.
MENJADIKAN ENERGI TERBARUKAN LAYAK DIKEMBANGKAN :
MERUPAKAN SOSIAL-BISNIS-EKONOMIS,YANG DAPAT MENJADIKAN :
PERANGKAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI :

DALAM PROSES MEMPERCEPAT : “ PETANI BANGKIT ”
MENGHANTAR : “ SENJA MENUJU FAJAR INDONESIA “
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DETOKSIFIKASI

BAHAN BAKU PAKAN TERNAK

PAKAN AYAM

CETAK PELET

RAMUAN PAKAN

PAKAN IKAN

PAKAN SAPI

PAKAN KAMBING

MIXER RAMUAN

PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
senja menuju fajar
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KANDIYASA ENERGI UTAMA P.T.
senja menuju fajar

INDUSTRI BIO DIESEL JARAK PAGAR TERPADU
DENGAN PRODUK-PRODUK TURUNANNYA :
 MEMBERIKAN NILAI TAMBAH EKONOMIS, PADA PENGEMBANGAN
ENERGI TERBARUKAN NASIONAL.
 MEREALISASIKAN PERATURAN PRESIDEN NO.5/2006/KEBIJAKAN ENERGI
INSTRUKSI PRESIDEN NO1/2006/ PENYEDIAAN & PEMANFAATAN ENERGI
 MEMBERDAYAKAN LUAS LAHAN TERLANTAR : 7,30 JUTA HEKTAR DI
SELURUH WILAYAH INDONESIA.
 MENDUKUNG PENCANANGAN ENERGI BBN DALAM MENGKONVERSI
ENERGI BBM ( SOLAR DAN MINYAK TANAH ) NASIOANAL.
 MENJADIKAN KILANG-KILANG MINYAK : ENERGI TERBARUKAN
RAMAH LINGKUNGAN DISETIAP PEDESAAN.
 MENJADIKAN PRODUSEN O2,DAN PENYERAP CO2, SOX DAN NOX,
PADA SAAT MEREDUKSI BAHAN BAKAR NABATI.
 MENINGKATKAN PENDAPATAN & KESEJAHTERAAN HIDUP
MASYARAKAT PETANI-NELAYAN DI PEDESAAN TERTINGGAL.
 MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, PERBAIKAN EKOSISTEM
LINGKUNGAN & LAPANGAN KERJA BARU
 MENDUKUNG PROGRAM : BUDI DAYA PETERNAKAN ; RUMINANSIA,
UNGGAS & PERIKANAN ; AIR TAWAR, PAYAU & LAUT UNTUK KEDEPAN.
 MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DIMASYARAKAT
PETANI-NELAYAN MELALUI (UMKM) DIPEDESAAN TERTINGGAL.
 MEMBERIKAN PENINGKATAN PENGHASILAN PETANI-NELAYAN
& PENDAPATAN ASLI PEMERINTAH DAERAH.
 MEREALISASIKAN PROGRAM DME NASIONAL MELALUI DME PLUS
DISETIAP PEDESAAN TERTINGGAL.
 MENANGGULANGI MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT :
URBANISASI YANG MERONGRONG PERKOTAAN.
 MEMPERBAIAKI HUTAN KRITIS MENJADIKAN HUTAN LESTARI SEBAGAI :
LUMBUNG ENERGI NABATI DI BUMI PERTIWI.
 MENJADIKAN PETANI BANGKIT, WILAYAH PEDESAAN TERTINGGAL, SERTA

MEWUJUDKAN : SENJA MENUJU FAJAR INDONESIAKU.
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senja menuju fajar

DESA MANDIRI ENERGI BERKELANJUTAN

ANALISA EKONOMIS INDUSTRI ENERGI TERBARUKAN
ASUMSI :
DEPRESIASI INDUSTRI ENERGI BIOMAS : Rp. 2.500.000. 000 / 10 TAHUN.
HARGA BIJI JARAK IDEAL SETEMPAT : Rp. 2.000/ KG. DENGAN RENDEMENT : 25 %.
HARGA ORANG KERJA RATA PETANI : RP. 50.000/HARI DAN INSTRUKUR : Rp. .1.500.000/BLN
BIAYA PRODUKSI INDUSTRI ENERGI TIDAK EKONOMIS :
COST PRODUK : CJO Rp. 8.500/KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 6.500 /KG
COST PRODUK : BIO FUEL Rp. 9500/KG . . . . . . . . . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 7.000 /KG
COST PRODUK : BIO DIESEL Rp. 10.900/KG . . . . . . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 7.700 /KG
BIAYA PRODUKSI INDUSTRI TURUNAN EKONMIS :
COST PRODUK : PAKAN RUMINASIA Rp. 1200/KG . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 3.500 /KG
COST PRODUK : PAKAN UNGGAS Rp. 2.300/KG . . . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 5.200 /KG
COST PRODUK : PAKAN IKAN Rp. 3.800 / KG . . . . . . . . . LOKAL PASAR : Rp. 6.500 /KG

STRATEGI :
INDUSTRI BIO DIESEL (BBN) BELUM MENCAPAI EKONOMIS DALAM MENGKONVERSI BBM.
APABILA PENGELOLAANNYA HANYA INDUSTRI ENERGI. TANPA BERKELANJUTAN,
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PRODUK TURUNANNYA. YANG BERKAITAN DENGAN :
BUDI DAYA PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SISTIM TERPADU :
TERPADU SUBSIDI SILANG YANG TERJADI ANTAR PRODUK MASING-MASING INDUSTRI.
PRODUK TURUNAN DITETAPKAN DENGAN H.E.T. (HARGA ECERAN TERTINGGI) .
DIPASARKAN BERKISAR : 50-60 % . HARGA PASAR SAAT BERLANGSUNG.

PRODUK MINYAKNYA TERSUBSIDI MENJADI :
COST PRODUKSI CJO . . . . . . . . . . . . . MENJADI Rp. 6.000 /KG.
COST PRODUKSI BIO FUEL . . . . . . . . MENJADI Rp. 5.000 /KG.
COST PRODUKSI BIO DIESEL . . . . . . MENJADI Rp. 3.500 /KG.

MEMEPERCEPAT :

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI-NELAYAN PEDESAAN TERTINGGAL.
MENJADIKAN TERWUJUDNYA :

ERA KEBANGKITAN PETANI-NELAYAN PEDESAAN TERTINGGAL

KANDIYASA ENERGI UTAMA P.T.
senja menuju fajar

INDUSTRI BIO DIESEL BERKELANJUTAN BERBASIS JARAK PAGAR TEPADU
 PEMBERDAYAAN LIMBAH INDUSTRI DAN PRODUK TURUNANNYA :
MENSUKSESKAN BUDI DAYA PETERNAKAN DAN PERIKANAN.
 MINYAK JARAK PAGAR BERKHASIAT KANDUNGANNYA :
MENSUKSESKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL ( UMKM ).
 PEMBERDAYAAN BUDI DAYA JARAK PAGAR TERPADU :
MENSUKSESKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.
 PROSES DETOKSIFIKASI, PADA LIMBAH JARAK PAGAR :
MENSUKSESKAN PESTISIDA RAMAH LINGKUNGAN.
 KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI PADA PEMBERDAYAAN DME :
MENSUKSESKAN PENGEMBANGAN DME, MENUJU DME plus:

 INDUSTRI BIO DIESEL JARAK PAGAR TERPADU :
MENSUKSESKAN BIO ENERGI ( BBN ) DLM MENGKONVERSI ENERGI (BBM).
 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TERWUJUD SINGKAT DIPEDESAAN :
MENSUKSESKAN PROSES REURBANISASI : KEMBALI DESA BANGUN DESA.
 SEBAGAI NEGARA PENGHASIL ENERGI TERBARUKAN BERKELANJUTAN :
MENSUKSESKAN SWASEMBADA ENERGI DAN PASAR CARBON DUNIA.
 PENGEMBANGAN JPT DENGAN VARIETAS TANAMAN ENERGI LAIN :
MENSUKSESKAN PERBAIKAN HUTAN-LINGKUNGAN-GLOBAL WARMIING
 WUJUDKAN ERA KEBANGKITAN PETANI-NELAYAN PEDESAAN DALAM :

MENSUKSESKAN INDONESIA BANGKIT MELALUI DME PLUS
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BIO FARMASI

HASIL UJI PROSES DETOKSIFIKASI LIMBAH JARAK PAGAR
DAN JENIS KANDUNGAN DIDALAMNYA

PAKAN TERNAK

PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
senja menuju fajar

MESIN
DEGUMING
BIO FUEL
(PURIFIKASI
(PURIFIKASI)
66

PERKEBUNAN

30%
BIO FUEL

300 Kg

Bahan
55%

250-300 Ha

BIO DIESEL

1 Ton

1 Ton
Minyak Kasar
(CJO)

Mesin Bio
Diesel
(Esterifikasi)

Minyak Jarak
Murni (JO) atau
Bahan Bio
Farmasi

Mesin
Filter
Mesin Kupas
Buah jarak

Biji jarak

1

Mesin
PRESS Biji

5

3

PEMBUATAN
SABUN
7
15%

Limbah Biji
Kasar

150 Kg

Pakan ternak
Hewan

2 TON

7
3

Proses
Detoks

MIXER
BAHAN
PESTIASIDA
NABATI

4

2

Bahan
Katalis

Bahan
Petisida

100 Lt

Curah Kulit
Biji Jarak

PEMBUAT
PAKAN

Bahan Pakan
Ternak

3 Ton

Mesin Giling

SABUN
PERAWATAN &
MINYAK
KESEHATAN

Bahan Baku

8 Ton
4 Ton

11 Kg

1

4 Ton

Limbah Kulit

550 Kg

GLISERIN

9

1.2 Ton

Buah
JARAK
PAGAR

2% x 55%

8

Pakan ternak
Ikan

1 TON

Bio Pestisida
CAIR

1 00 Lt

Suplemen
PESTISIDA
NABATI
Bio Pestisida
cair Endapan

11

RUMAH
KOMPOS
12

KOMPOS
BIO NPK

4 TON
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INFORMASI
senjamenujufajar

INDONESIA

 PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
Jln. Wijaya I No. 75, Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. : (021) 739 8515, 726 0771, 724 4793
Fax.
: (021) 727 87981
Email : senjamenujufajar@yahoo.com
Kanergi@cbn.net.id

PT. KANDIYASA ENERGI UTAMA
senja menuju fajar

POLA FIKIR
ORENTASI

TIADA DUSTA
DI S A N A
KITA
SERTIFIKASI BINIH
BISA
UNGGULAN-TURUNAN
UNDANG-UNDANG
PELAKSANAAN

MENJALIN SINERGI UNTUK
BANGUN INOVASI-SOLUSI
PENYERAPAN SOSIALISASI DARI
IMPIAN WUJUDKAN KENYATAAN
KETERPADUAN JALAN KEMUDAHAN
PRODUKSI-PEMASARAN-PEMANFAATAN

INSYA

ALLAH
PASTI
TERJADILAH
MENJADI
JADI

Terima kasih
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LAMPIRAN 4
Bio Based Industry Sebagai Roda Penggerak
Perekonomian Masa Depan

11/30/2011

BIO-BASED INDUSTRY SEBAGAI RODA
PENGGERAK PEREKONOMIAN MASA
DEPAN

DR. ERNA ZETHA RUSMAN, ME.
Staf khusus Menteri Perindustrian Bidang Industri dan Kerjasama Antar
Lembaga

Perkembangan Harga Minyak Internasional
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Produksi (Lifting) Minyak Indonesia
(Ribu barel per hari)
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Perkembangan Subsidi BBM
(Rp Triliun)
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Export-Import of Crude Oil and Refinery Products
(US$ Million)
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LAMPIRAN 5
Biomass for Fuels

BIOMASS FOR FUELS

GOVERNMENT POLICY
President Decree No. 5 / 2006
Energy Mix in 2025:
BBM 20%, Natural Gas 30%, Coal 33%,
Geothermal 5%, Biofuels 5%, Others 7%

President Instructions No. 1 / 2006
Actions Plan for Supply and Application of
Biofuels for BBM replacement

Undang-undang Np. 30, 2007
Tentang Energi, ps 21

FUEL SUPPLY AND DEMAND
!

DOMESTIC FUEL CONSUMPTION

: 1,200,000 BPD

!

CRUDE OIL PRODUCTION

:

945,000 BPD

!

BBM PRODUCTION

:

770,000 BPD

!

IMPORTED CRUDE AND BBM

:

450.000 BPD

SOURCE: BISNIS INDONESIA / INVESTOR DAILY

BIOFUELS TREND
!

FIRST GENERATION

:

BIOETHANOL ! STARCH/SUGAR FERMENTATION
BIODIESEL
!

! METHYL ESTER FROM VEGETABLE OIL/FAT

SECOND GENERATION:
BIOETHANOL

! BIOMASS/CELLULOSIC BIO CONVERSION

BIODIESEL

! BIOMASS GASIFICATION + FT SYNTHESIS
TO BIOHYDROCARBON OR SYNT FUELS

WHAT IS BIOMASS
Biomass is biological material derived
from living, or recently living organisms.
In the context of biomass for energy
this is often used to mean plant based
material, but biomass can equally apply
to both animal and vegetable derived
material.

WHY USE BIOMASS ?
Biomass is a renewable, low carbon fuel that
is already widely available throughout the
country. Its production and use also brings
additional environmental and social benefits.
Correctly managed, biomass is a sustainable
fuel that can deliver a significant reduction in
net carbon emissions when compared with
fossil fuels

BIOMASS MANAGEMENT

FOOD

ENVIRON
MENT

ENERGY

BIOMASS SOURCES
1. PLANT BIOMASS SUCH AS SHORT ROTATION TREES,
GRASSES, AGRICULTURE ENERGY CROPS, AND
AQUATICS PLANT
2. RESIDUAL BIOMASS FROM INDUSTRY, FORESTRY,
AGRICULTURE, AND PLANTATION
3. MSW (MUNICIPAL SOLID WASTE)

BIOMASS FOR ENERGY
!

BIOMASS GENERATING POWER IN THE USA IS
APPROX 11,000 MW

!

RECENTLY, RESIDUAL BIOMASS CONVERTED TO
LQUID FUELS IN THE USA AND EUROPE

!

INDONESIA:
- SOME COMPANIES USE RESIDUAL BIOMASS
FOR HEAT AND ELECTRICITY
- FEW CITIES CONVERTS MSW TO ELECTRICITY
- THERE IS NO BIOMASS TO LIQUID FUELS

SYNGAS FROM BIOMASS FOR
AMMONIA PLANT - USA

COAL TO LIQUID FUEL - CHINA

BIOMASS TO ELECTRICITY
INDONESIA

SOURCE::PTPN3
SOURCE

SOURCE: PTPN 3

MSW TO ENERGY - INDONESIA

SOURCE: NAVIGATE

ENERGY RESOURCES - INDONESIA

/ MEDCO

POTENTIAL OF BIOMASS SOURCE
IN INDONESIA
!

ESTIMATES

: 50,000 MW
≈ 1.7 MILL TPD BIOMASS
(550 MILL TPY)
≈ 1.2 MILL BPD BBM EQV

!

ESTIMATES RESIDUAL BIOMASS:
- OIL PALM

: 150 - 200 MILL TPY

- RICE HUSK + STRAW

: 80 MILL TPY

- SUGAR CANE

: ?

- CORN, CASAVA, AND OTHER ENERGY CROPS : ?
- FOREST WASTE AND OTHER WASTE PRODUCTS : ?

PROJECTION OF CPO AND OIL PALM
BIOMASS PRODUCTION

SOURCE: RSBRC-IPB

PROJECTION OF RICE AND STRAW/HUSK
BIOMASS PRODUCTION

SOURCE: RSBRC-IPB

BIOMASS FROM OIL PALM TREES

SOURCE:
SOURCE:
MORI YUTAKA
MORI YUTAKA
TANAKA
RYOKEI
TANAKA RYOKEI
M. NOOR
M. NOOR YOSEFF
YUSOFF

OIL PALM TRUNK

SOURCE:
MORI YUTAKA
TANAKA RYOKEI
M. NOOR YUSEFF

CTL - GTL - BTL

(BIOMASS)

SOURCE: CCT-SA

DROP – IN BIOFUELS
!

BIOMASS GASIFICATION AND FISCHER TROPSCH
SYNTHESIS TO RENEWABLE FUELS

!

BIOCONVERSION: BIOMASS – MICROBIAL
ENGINEERING – MICROORGANISM / ALGAE – TO
RENEWABLE DIESEL

!

HYDROTREATING OF VEGETABLE OIL / FATS TO
RENEWABLE FUELS

CLUSTER INDUSTRY – INTEGRATED FOOD,
CHEMICALS, AND FUELS INDUSTRY
!

OIL PALM – BASED INDUSTRY

!

SUGAR CANE – BASED INDUSTRY

!

CORN AND OTHER CROPS – BASED INDUSTRY

!

FORESTRY – BASED INDUSTRY

REMARKS - SUMMARY
!

BIOMASS IS A HUGE POTENTIAL FEEDSTOCK FOR
RENEWABLE FUELS ! DROP – IN FUELS

!

BIOMASS AS ENERGY SOURCE COULD BE COUNTER PART
TO FOSSIL ENERGY

!

BIOMASS TO LIQUID FUELS COULD BE INTEGRATED INTO
ONE CLUSTER WITH CHEMICALS AND FOOD INDUSTRY, AS
BIO MATERIALS – BASED INDUSTRY

!

NEED STRONG COMMITMENT AND SYNERGY FROM
POLICY MAKERS (KEMENPERIN – KEMENTAN – KEMEN
ESDM - KEMENHUT) AND BUSINESS COMMUNITY TO
EXPLORE, BOST AND MANAGING UTILIZATION OF
BIOMASS

Thank you

LAMPIRAN 6
Industrial Cluster

Dradjad Irianto
Manufacturing System s Research Group ITB

Clusters are a geographically proximate
group of interconnected companies and
associated institutions in a particular field
linked by commonalities and
complementarities. [Porter, 1998]
A group of industrial segments that share
positive vertical and horizontal linkage.
[Kotler, 1997]
2
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Vertical Linkage
 Kaitan hulu-hilir



Horizontal Linkage
 Kaitan dalam jejaring
teknologi/pendalaman struktur.
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Geographical concentration
Specialization (core competence)
Cluster actor
Dynamics (competition & collaboration)
Critical mass
Cluster life cycle
Innovation in value creation
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Keberadaan fungsi jejaring dan kerjasama (79%)
Inovasi yang kuat melalui kegiatan R&D (74%)
Ketersediaan tenaga kerja terampil (73%)






Kecukupan infrastruktur fisik (42%)
Keberadaan perusahaan besar (40%)
Budaya kewirausahaan yang tinggi (38%)
dan lain-lain (< 35%)
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Engineered Clustering Process (Top-Down)
Organic Clustering Process (Bottom-Up)
Re-engineered Clustering Process (hybrid for
the existing, improve key linkage)
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Diagnosys (market, competition, location
quotient, etc.)
Mobilization & socialization (key actors, trust)
Collaboration development (key linkage,
social capital)
Implementation (action plan, innovation)
Monitoring & evaluation
7
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Sumber: Proposal pasca panen TK-FTI
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Kapasitas &
perilaku

R&D Bio
technology &
engineering

Integrated
forestry &
farming

Feedstock
supplier
PASAR
PRODUK
TEKNOLOGI
INFRASTRUKTUR

Agro
(budidaya)
industry

Chemical
industry

SOCIAL CAPITAL
COLLABORATION

Manufacture
& Consumer
industry
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PADI: 65 jt ton per tahun (GKG), 4-5 ton/ha, peak Mar-Apr &
Ags-Sept.
JAGUNG: 20 jt ton per tahun (piling), 4-5 ton.ha, peak FebMar.
KEDELAI: 0,9 jt ton per tahun (biji kering), 1-1,5 ton/ha, peak
Mei-Jul, Sept.
TEBU
CASSAVA
BUNGA MATAHARI

RETURN
13

7

LAMPIRAN 7
Kebijakan Dan Program Pengembangan Klaster
Industri Biomaterial Sebagai Roda Penggerak
Ekonomi Di Masa Depan

30/11/2011

KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
BIOMATERIAL SEBAGAI RODA
PENGGERAK EKONOMI
DI MASA DEPAN

Jakarta, 23 Agustus 2011

DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI AGRO
III. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
IV. PENUTUP
LAMPIRAN :
INDUSTRI BERBASIS BIOMATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.

Industri Pengolahan Tebu
Industri Jarak Pagar
Industri Berbasis Ubi Kayu
Industri Berbasis Jagung
Industri Berbasis Kelapa
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I. PENDAHULUAN
- Negara kepulauan terbesar di dunia
- Daratan + 2 juta km2
- Lautan + 5,8 juta km2
- Garis Pantai + 81 ribu km
- Iklim : Tropik Basah suhu 23-28 C
- Curah hujan : rata-rata 1.600 mm/tahun
- Jumlah penduduk 237,5 juta orang (2010)
- PDB + US$700 milyar dengan pendapatan per
kapita + US$ 3.000 (2010)

Produksi Komoditi (2010):
CPO
(22,4 juta ton)

Jagung
• Tepung jagung
(11,3 Juta Ton) • Pakan Ternak
Tebu
(40,7 Juta Ton)
Singkong
(21,7 Juta Ton)

Jarak
Sumber: BPS, 2010

• Oleofood (8,3 juta ton)
• Biodiesel (0,3 juta ton)
• Oleokimia (0,5 juta ton)

(1,46 juta Ha)

• Gula
• Bioethanol
• Pakan Ternak

• Gaplek
• Tepung Tapioka
• Tepung Mocaf
• Biofuel
• Pakan Ternak
3

SISTEM AGROBUSINESS – AGROINDUSTRY

* Kegiatan
ekonomi yang
mengolah bahan
baku, barang
setengah jadi,
dan barang jadi
menjadi barang
dengan nilai yang
lebih tinggi untuk
penggunaannya
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BANGUN INDUSTRI NASIONAL

INDUSTRI
ALAT
ANGKUT

INDUSTRI
AGRO

PETRO KIMIA
SEMEN
BAJA
DLL

INDUSTRI BARANG MODAL

INDUSTRI KOMPONEN
(BASIS UKM)

SDA TERBARUKAN

INDUSTRI
ANDALAN
MASA DEPAN

INDUSTRI
TELEMATIKA

TPT
SEPATU
ELEKTRONIK
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KLASTER INDUSTRI AGRO
TERCAPAINYA SASARAN PERTUMBUHAN
(TAHUN 2014 : 6,53%)

KLASTER

INDUSTRI BUAH

INDUSTRI KELAPA
SAWIT
INDUSTRI
FURNITURE

INDUSTRI KELAPA

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KAKAO

FOKUS

INDUSTRI
TEMBAKAU

12 KLASTER
AGRO

INDUSTRI KOPI

INDUSTRI BASIS TEBU

INDUSTRI PULP
KERTAS

MENINGKATNYA
DAYA SAING
INDUSTRI
AGRO

RENCANA AKSI
PENGUATAN
PENGEMBANGAN
KLASTER

INDUSTRI HASIL
LAUT
INDUSTRI
OLAHAN SUSU
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II. PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI AGRO
a. Produktivitas on farm masih rendah
b. Kompetisi alokasi komoditi dasar untuk domestik - ekspor
c. SDM industri bidang hulu – hilir masih kurang
d. Utilisasi kapasitas produksi industri masih rendah
e. Belum berkembangnya industri hilir agro bernilai tambah
tinggi
f. Belum memadainya pelayanan infrastruktur seperti
pelabuhan, jalan dan utilitas.
g. Masih rendahnya minat investor di bidang industri hilir agro.
h. Insentif fiskal kurang menarik.
i. Suku bunga kredit masih tinggi
j. Masih adanya ekonomi biaya tinggi
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III. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
1. Kebijakan ekonomi makro
•
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi
2. Kebijakan fiskal
•
Pembebasan bea masuk peralatan/mesin dan bahan baku
•
Insentif investasi untuk sektor tertentu dan daerah tertentu berupa fasilitas perpajakan yaitu
pengurangan penghasilan net sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6
tahun atau masing-masing 5%/tahun (PP No. 62/2008)
•
Pemberian insentif tax holiday, diantaranya untuk industri yang berbahan baku SDA terbaharukan
3. Ketenagakerjaan
•
Sedang dilakukan revisi UU No 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Bantuan Permodalan (KUR, Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan, Bantuan Mesin/Peralatan)
5. Perbaikan Kelembagaan
6. Dukungan Infrastruktur
•
Pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW
•
Pengembangan Koridor Ekonomi (6 Koridor)
7. Pengaturan dan Perijinan
•
Sudah dilakukan deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi dan proprivatisasi secara bertahap sejak
awal tahun 90-an
•
Penghapusan hambatan baik tarif maupun non tarif
•
Penghapusan Hambatan investasi
•
Disinsentif, berupa bea keluar untuk bahan baku produk primer tertentu
•
Penerbitan UU no. 25/2007 tentang Penanaman Modal (pasal 4 : mendorong terciptanya iklim
usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal)
8
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III. PENUTUP
1. Indonesia mempunyai SDA berbasis biomaterial (agro) yang cukup potensial
seperti CPO, tebu, jarak, jagung, singkong dan kelapa.
2. Industri agro merupakan industri masa depan sehingga di dalam kebijakan
industri nasional, industri agro dimasukkan ke dalam industri prioritas dan
akan dikembangkan melalui klaster industri.
3. Pengembangan industri hilir agro akan meningkatkan nilai tambah dan
mempunyai multiplier effect yang berdampak pada peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
4. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus :
 Peningkatan infrastruktur
 Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan
 Pengembangan teknologi di bidang proses dan mesin peralatan pabrik
 Peningkatan SDM
 Pemberian insentif terhadap pengembangan industri agro
9
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LAMPIRAN :
INDUSTRI BERBASIS BIOMATERIAL
1. INDUSTRI PENGOLAHAN TEBU

11

a. Pohon Industri Tebu
Pucuk
Dan
Daun

Makanan
Ternak

Gula Pasir
Gula

Gula Padat

Molases

Asam Asam Organik
Bahan Kimia Lain
Makanan Ternak
Protein Sel Tunggal

Industri
Makanan dan
Minuman

Asam Glutamat

Tebu

Nira

Blotong

Semen
Masonry Semen
Bahan Cat

Etanol

Asam Asetat

MSG

Bahan Bakar

Makanan
Ternak
Ragi Roti

Pupuk
Kertas Koran

Bahan Bakar
Particle Board
Ampas

Catatan :
: Bahan baku

Furniture

Makanan Ternak
Pulp Sellulosa

Kertas

Furferral

Furfurel Alkohol

Kertas Tulis Cetak
Security Paper
Polimer
Pelarut
Bahan Penolong

: Produksi
: Konstruksi
: Promosi

Industri Logam
Falvor, dsb
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b. Produk Olahan Tebu
• Produk utama bahan biomaterial tebu adalah gula (gula pasir dan gula padat) dan molases
yang dapat diproses menjadi asam glutamat (etanol, MSG, asam asetat, bioetanol), asamasam organik, protein sel tunggal dan makanan ternak.
• Areal tanaman tebu nasional pada Tahun 2010 seluas 505 ribu Ha dengan produksi tebu
sebesar 40,6 juta Ton, produksi gula 3,25 juta Ton dan Molases 1,8 juta Ton.
• Gula merupakan komoditas strategis karena merupakan kebutuhan pangan pokok.
• Tahun 2010 kebutuhan gula nasional 4,8 juta ton, dimana 2,65 untuk konsumsi langsung
(rumah tangga) dan 2,15 juta ton untuk industri sebagian dipenuhi dari produksi dalam
negeri dan sebagian lagi masih harus diimpor.
• Swasembada gula untuk konsumsi masyarakat dicapai pada tahun 2008 dengan tingkat
produksi sebesar 2,7 juta ton. Sedangkan swasembada gula yang hendak dicapai pada
2014, adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri yaitu dengan target
produksi sebesar 5,7 juta ton.
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c. Permasalahan

Off Farm:

On Farm:
• Penambahan lahan sulit
dan kepemilikan lahan
petani kecil
• Keterbatasan modal
• Keterbatasan sarana irigasi,
alat dan mesin pertanian
dan infrastruktur
• Kelembagaan petani yang
belum optimal
• Suplai tebu terhambat

• Effisiensi dan kapasitas giling PG
rendah (< 3000 TCD)
 Manajemen produksi buruk
 Diversivikasi produk rendah
 Otomatisasi proses kurang

MASALAH

Lainnya:
 Income petani belum terjamin
 Lembaga riset belum optimal
 Kurangnya dukungan lembaga keuangan/perbankan dan

fungsi koperasi serta organisasi petani
 Kebijakan yang belum mendukung
 Belum adanya SNI untuk GKP
 Pemanfaatan molases menjadi produk hilir yang bernilai

tambah tinggi masih sedikit

14
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d. Kebijakan Pengembangan
1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2008, tentang Kebijakan Industri
Nasional, industri gula merupakan salah satu prioritas untuk dikembangkan dan
mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/Per/1/2010 tentang perubahan
atas Permenperin No. 116/M-IND/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Gula.
3. Revitalisasi industri gula (stimulus potongan harga investasi mesin/peralatan dan
bantuan mesin/peralatan).
4. Memperluas Cakupan PP 62 Tahun 2008 (dalam proses pembahasan) berupa
Insentif Perpajakan dan Percepatan Depresiasi Sebagai Daya Tarik Investasi Industri
Gula di Luar Jawa.
5. Diversifikasi pemanfaatan limbah industri pengolahan tebu menjadi energi
alternatif, untuk meningkatkan efisiensi produksi, seperti pembangunan pabrik
bioetanol yang memanfaatkan limbah tebu (tetes tebu dan ampas tebu) di PTPN X
(PG Gempol Kerep) dengan kapasitas 30 ribu kiloliter, dengan bantuan NEDOJepang.
15

2. INDUSTRI JARAK PAGAR
• Jarak pagar (jathropa curcass sp) merupakan salah satu tanaman
penghasil biji – bijian yang potensial dikembangkan di Indonesia akan
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
• Potensi ketersediaan lahan jarak pagar tahun 2009 mencapai 1,46 Juta
hektar dengan potensi produksi minyak mencapai 1,4 Juta Ton per
tahun (produktivitas 4 Ton/ha/tahun dengan rendemen minyak 25%)

Sumber:
Departemen Pertanian, 2008
16
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b. Produk Olahan Jarak Pagar
•
•

•

Produk utama: minyak jarak pagar
(Jathropa Oil)
Melalui serangkaian pengolahan
kimia, dapat menghasilkan:
– Biokerosene/PPO (Pure Plant
Oil) substitusi minyak tanah
– Biodiesel sebagai substitusi
minyak diesel.
Produk samping berupa limbah
biomassa dapat digunakan
sebagai:
– bahan bakar langsung (bungkil
padat mengandung minyak)
– bahan baku industri
bioethanol melalui cellulosic
processing.
17

c. Permasalahan
•

Produktivitas kebun jarak pagar masih rendah karena dibudidayakan
secara tradisional dengan perawatan minimal sehingga mengurangi
keekonomian industri berbasis jarakpagar.

•

Pola industri masih bertumpu pada minyak jarak pagar sebagai bahan
baku industri biodiesel, belum ada pola pemanfaatan produk samping
secara komersial mendukung keekonomian industri secara keseluruhan.

•

Belum adanya keberpihakan perbankan menyediakan kredit pengusahaan
lahan perkebunan dan industri berbasis jarak pagar secara besar –
besaran.

•

Belum adanya lembaga khusus yang menangani promosi dan pelayanan
investasi di sektor industri berbasis jarak pagar.

•

Perlu ada debottlenecking izin penggunaan lahan jarak pagar

•

Kompetisi peruntukan lahan dengan kelapa sawit yang mempunyai
keekonomian tinggi sebagai komoditas internasional.
18
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d. KebijakanPengembangan
•

Inpres No. 1 tahun 2006, Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk
mengembangkan mesin/ peralatan dan promosi investasi.

•

Kementerian Perindustrian terus meningkatkan kemampuan nasional
untuk fabrikasi mesin/peralatan agar menghasilkan produk Standar
melalui kerjasama riset/teknologi dengan instansi terkait.

•

Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 4,2 Juta Ton kapasitas
produksi pabrik biodiesel nasional. Saat ini, bahan baku pabrik biodiesel
masih didominasi oleh minyak sawit karena jaminan ketersediaan di
pasaran. Setelah pasokan jarak pagar mencapai skala komersial – besar,
minyak jarak pagar dapat digunakan sebagai pengganti minyak sawit yang
dominan digunakan sebagai bahan pangan.

•

Kementerian Perindustrian juga berperan dalam Program Nasional Desa
Mandiri Energi (DME) melalui bantuan peralatan produksi PPO, Biodiesel,
dan Bioethanol di daerah tertentu yang mempunyai potensi bahan baku
secara komersial.
19

Model Desa Swasembada Pangan & Energi Berbasis Jarak Pagar

20
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3. INDUSTRI BERBASIS UBI KAYU

 Luas lahan tanaman ubi kayu nasional Tahun 2010 sekitar 1,7 juta
Ha dengan produksi 23,2 juta Ton.
 Pemanfaatan ubi kayu untuk industri meliputi : makanan ringan,
makanan ternak, tepung tapioka, tepung mocaf, maltosa, glucosa,
fruktosa, sorbitol, protein sel tunggal dan bahan bakar (bioethanol).
 Hingga saat ini ubi kayu belum dimanfaatkan secara optimal padahal memiliki potensi
ekonomi yang tinggi.
 Pengembangan industri tepung ubi kayu dalam penguatan ketahanan pangan
mempunyai potensi yang besar, selain mempunyai kandungan kalori yang lebih besar
dari pada beras, tepung ini juga mengandung (dalam setiap 100 g) : Ca (84 mg) dan Fe
(1 mg) yang baik untuk kesehatan.
 Ke depan, kebutuhan ubi kayu dalam negeri akan meningkat dan peranannya semakin
strategis sebab terkait dengan penyediaan sumber karbohidrat untuk pangan dan
bahan baku aneka industri yang terus berkembang, seperti biofuel dan tepung
tapioka, yang prospektif laku di pasar internasional.
21

a. Pohon Industri Ubi Kayu

Farmasi
DAUN

Catatan :

Pakan Ternak

: Bahan Baku
: Produksi

Pangan Manusia

: Konstruksi
Charcoal
BATANG

: Promosi

Briquet Charcoal

Makanan

Kreasi / Bunga
Kering

Tape

Ethanol
Tepung Tape
Pangan

Particleboard

Pangan

Kulit
Gaplek
Pakan Ternak

Pelet/ Pakan
Ternak
Tepung
Singkong

Mie
Roti Casabe
Meal Farina
Glucose

Tepung
Fou Fou
Africal Dish

UBI
KAYU

UMBI

Tapioka
Pearl/ Flakes

Daging
Pati

Gula Cair
Pati
Modifikasi

Onggok

MSG
Urea Formal
Dehyde Resin

Fructose

sorbitan Fatty
Acid Ester

Sorbitol

Vitamin C

Maltose

Sorbose

Dektrose

Aceton
Cyanohhydrin

Protein
Sel Tunggal

Asam Asetat
(Asam Cuka)

Ethanol

Bahan Bakar

Kalsium
Sitrat

Asam Sitrat
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b. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
agroindustri ubi kayu adalah:
(1) Bahan baku : produktivitas dan kontinyuitas pasokan bahan baku
masih rendah, akibat kepemilikan lahan petani yang kecil dan
tersebar, serta lahan yang bersaing dengan tanaman pangan
lainnya.
(2) Aspek pasca panen dan pengolahan,
 Teknologi pengolahan produk masih tradisional
 Belum adanya standarisasi bahan baku
(3) Aspek kelembagaan dan jaringan pemasaran.
(4) Kurangnya minat investor di bidang industri hilir ubi kayu, karena
tidak ada jaminan bahan baku, insentif dan infrastruktur yang
kurang memadai di sentra bahan baku.

23

c. Kebijakan Pengembangan

 Memperkuat aspek kelembagaan (kemitraan) petani ubi kayu dengan industri
hilir, untuk jaminan bahan baku.
 Memperbaiki penanganan pasca panen ubi kayu, untuk meningkatkan kualitas
bahan baku yang sesuai standar industri.
 Memfasilitasi penggunaan teknologi pengolahan ubi kayu yang efisien agar
produk hilirnya dapat bersaing di pasar internasional,
 Diversifikasi produk ubi kayu menjadi produk hilir yang bernilai tambah tinggi,
seperti tepung mokaf, sorbitol dan biofuel.
 Promosi investasi industri hilir ubi kayu, dengan pemberian insentif dan
perbaikan sarana prasarana (infrastruktur jalan, listrik dsb).
 Meningkatkan efisiensi pemasaran melalui optimalisasi pengelolaan rantai
suplai (Supplay Chain Management/SCM), sistem informasi pasar, dan
pengembangan sarana dan kelembagaan pasar.
24
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4. INDUSTRI BERBASIS JAGUNG



Luas tanam jagung nasional sekitar 4,5 juta Ha, dengan produksi pada
tahun 2010 sebesar 11,3 juta Ton. Total kebutuhan Jagung untuk bahan
baku industri sebesar kurang lebih 4,66 juta ton pertahun.



Jagung merupakan salah satu sumber daya alam hasil pertanian yang
cukup penting yang akan terus dikembangkan karena kedepan komoditi
ini memiliki prospek yang cukup baik sebagai bahan pangan (manusia
maupun hewan) serta untuk kepentingan industri.



Industri berbasis Jagung akan terus dikembangkan antar lain ; adalah
industri pakan ternak, industri makanan olahan, dan produk industri
turunan berbasis jagung lainnya yang memiliki rantai nilai yang cukup
panjang seperti ; minyak jagung, industri tepung dan pati jagung, gula
jagung dll.



Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan Industri pakan ternak
dan industri berbasis jagung lainnya, perlu didukung dengan
pengelolaan jagung di tingkat on farm nya, sehingga kebutuhan jagung
industri sesuai dengan jumlah dan standar kualitas yang diinginkan.
25

a. Pohon Industri Jagung

DAUN

1. Pakan
2. Kompos
Kulit
Kelobot

1. Ternak
2. Kompos
3. Rokok
Jagung Muda
(Baby Corn)

Jagung Muda
Dalam Kaleng
Pop Corn
Industri Makanan

Grit s

JAGUNG

BUAH
JAGUNG

Makanan Ternak

Tepung Jagung

Rambut Jagung

Pati Jagung
(Tepung Maizena)

Industri Makanan

Dextrin

Industri Farmasi

Bihun Jagung
Gula Jagung

Tongkol

1.
2.
3.
4.
5.

Pakan
Kompos
Bahan Bakar
Arang
Tepung Arang

Industri Makanan
Jagung Dlm Kaleng
(WholeCernelCorn,
Sweet,CreamCorn)

Minyak Jagung

Makanan

Bungkil

MakananTernak

Catatan :
:Bahan baku
: Produksi
: Konstruksi

BATANG
JAGUNG

1. Pulp
2. Kertas
3. Bahan Bakar

: Promosi

26
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ETHANOL DRY MILLING PROCESS CORN BASED
Source : American Coalition for Ethanol

Corn

Grind

Fermentation

CO2

Denaturant
Be

er
190 Proof

Cook

Distillation

200 Proof

Dehydration
Ethanol

Whole

Ethanol

Product
Storage

Stillage
Wet

Centrifugation

Dryer
Grains

Liquify
Thin

Fuel Ethanol

Distillers Dried
Grains

Stillage
Syrup

Evaporation
Saccharify

Enzymes

Distillers Grains
w/ Solubles

Distillers Solubles
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b. Permasalahan


Jumlah kebutuhan jagung untuk Industri pengolahan (pakan ternak,
snack food dan corn Integrated industry) masih belum memadai
baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga sebagian
jagung untuk kebutuhan industri perlu diimpor.



Sebagian besar jagung di produksi oleh petani

pedesaan yang

tingkat kepemilikan tanahnya relatif kecil serta terpencar-pencar
sehingga

menyulitkan

untuk

mengumpulkan

hasilnya,

yang

berakibat pengiriman jagung untuk kebutuhan industri seringkali
mengalami keterlambatan.


Membanjirnya produk impor (strach, sweetener, minyak jagung)
dengan harga relatif murah sehingga industri dalam negeri sulit
bersaing.
28
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c. Kebijakan Pengembangan
Dalam rangka pengembangan Industri berbasis jagung kedepan, maka program
pengembangan Industri berbasis jagung kedepan diarahkan pada hal-hal sebagai
berikut :
 Meningkatkan optimalisasi utilisasi kapasitas produksi
 Mendorong pengembangan industri pakan ternak kedaerah dekat lokasi
potensi bahan baku jagung. Sehingga Industri pakan ternak bisa memperoleh
kebutuhan jagung secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas.
 Mendorong pengembangan Industri berbasis Jagung kearah yang lebih hilir
seperti pengembangan makanan olahan, corn starch, corn gluten, corn meal
dan lain-lain.
 Meningkatkan pengembangan kemampuan teknologi pengolahan jagung
khususnya untuk produk turunan jagung.
 Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang pengolahan jagung untuk
industri.
 Melakukan promosi investasi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang
industri pengolahan berbasis jagung.
29

5. INDUSTRI BERBASIS KELAPA

 Tanaman Kelapa ( Cocos nucifera ) adalah tanaman yang seluruh bagiannya
mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, tidak mempunyai persyaratan
tumbuh yang khusus serta dapat berproduksi sepanjang tahun di Indonesia.
 Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di
dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar (97% merupakan perkebunan rakyat),
memproduksi 19,5 milyar butir setara dengan 1,2 juta ton kopra. Perkebunan
kelapa rakyat dicirikan memiliki
lahan yang sempit, pemeliharaan seadanya
atau tidak sama sekali dan tidak pada skala komersial, sehingga produktiitas
rendah (rata-rata 0,7 ton per Ha), masih rendah dibandingkan dengan India dan
Srilangka.
 Permintaan produk-produk berbasis kelapa seperti oleo chemicals, bio fuel dan
bio lubricants, premium grade monolaurin for HIV/AIDS dan VCO masih terus
meningkat baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri kecuali produk minyak
kelapa/minyak goreng kelapa menurun karena tersubstitusi oleh minyak goreng
sawit.

30
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a. Pohon Industri Berbasis Kelapa
KELAPA

Akar

Batang Kelapa

Buah Kelapa

Pelepah Kering

Bahan obat-obatan
Bahan pewarna /
bahan celup
Root beer

Bahan bangunan

Perabot

Genteng

Asbak

Kayu balok

Aksesoris meja

Kayu Glondongan
Papan kayu
Tempat buah

Manggar Kelapa

Pucuk Daun

Daun

Kipas

Ragi

Asinan

Bingkai lemari

Sandal
Tas tangan
Topi

Tuba
Gula
Sapu lidi

Lumpia
Bonggol/kelapa
muda/ubod in brine

Keranjang sampah
Janur
Sapu lidi
Sarang ketupat
Tatakan

Bangku duduk
santai

Tempat buah

Bingkai lukisan
Cawan
Meja komputer

Air kelapa

Pemberat kertas
Tempat buah

Air kelapa dingin/
minuman segar

Buko segar daging
buah kelapa

Tempat klip

Cuka kelapa

Kue kelapa

Kecap kelapa

Manisan serutan
kelapa
Salad kelapa

Tropi

Pengganti
dekstrosa
Sari kelapa /Nata de
coco

Kelapa tua

Daging buah

Kelapa muda

Daging kelapa
parut

Kulit ari daging
kelapa

Kopra

Kue kelapa

Tepung santan
Santan kelapa

Pakan ternak
Pelet kopra

Bingkai
Batakolemari
pres

Bingkai
Arang
lemari
Keranjang
Asbak
sampah
Celengan
Janur
Hiasan
Sapudinding
lidi

Sarang
Karpet
ketupat
Tatakan
Keset
Gumpalan
Tempat benang
buah
ikat
Patung kecil
Pewarna batik
Sikat
Tali

Sarang
Ikat pinggang
ketupat
Vas
Tatakan
bunga
Kancing buah
dan
Tempat
aksesoris
Kotak perhiasan
Obat nyamuk
Penggaruk
Penyaring /Filter

Penyaring /Filter air

Sendok
Tas tangan
Tepung batok kelapa
Karbon aktif

Susu kocok

Susu iris

Minyak yang tidak
dapat dimakan

Bahan kimia

Permen

Cat

Minyak yang dapat
dimakan

Gliserin

Ampas kelapa
rendah lemak
Lemak

Krim rambut
Minyak mentah

Es krim
Minyak goreng

Bubuk susu

Tempurung kelapa

Keranjang
Gantungansampah
bunga
Insulator
Janur
IsiSapu
jok kursi
lidi

Minyak semi murni

Susu kelapa

Bungkil kelapa

Sabut kelapa

Minyak rambut
Sabun cuci
Sabun mandi
Shampo

Sari susu
kelapa

Bahan pembersih
Bahan pemurni
Bahan penyerap
Katalisator

Susu bubuk
Minyak murni

Kosmetik

Margarin
Krim santan
Kelapa parut kering

Biskuit
Kue kelapa kering

Catatan :

Makaron kering

:Bahan baku
: Produksi
: Konstruksi
: Promosi
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b. Permasalahan
 Perkebunan kelapa sebagian besar merupakan perkebunan rakyat dengan penguasaan
lahan relatif kecil rata-rata 0,5 hektar per keluarga petani, dengan produktivitas sangat
rendah.
 Sepertiga tanaman kelapa di Indonesia dalam kondisi tua dan tidak produktif.
 Diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi kurang berkembang.
 Pola ekspor masih tergantung pada produk-produk konvensional yaitu minyak kelapa
dan kopra.
 Kurangnya tenaga profesional yang menguasai teknologi dan bisnis produk-produk
industri hilir berbasis kelapa.
 Utilisasi industri pengolahan kelapa semakin menurun, akibat kekurangan pasokan
bahan baku.
 Pada tahun 2010, produksi kelapa bulat nasional mencapai 15,3 milyar butir, namun
yang dapat diolah menjadi produk-produk kelapa hanya 511 juta butir. Sekitar 14,5
milyar butir diolah menjadi kopra, dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan sedikit
diekspor ke negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Thailand (dalam bentuk
kelapa bulat).
32
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c. Kebijakan Pengembangan

1. Penguatan struktur industri berbasis kelapa.
2. Peningkatan kemampuan pasokan bahan baku kelapa untuk industri dalam
negeri, dengan mengusulkan pengenaan Bea Keluar (BK) kelapa bulat, untuk
menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan kelapa di dalam
negeri.
3. pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah tinggi termasuk cocochemical
4. Peningkatan utilitas kapasitas industri/perusahaan yang telah ada
5. Promosi investasi industri hilir kelapa disentra bahan baku kelapa
6. Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu (GMP, HACCP dan Sertifikasi
Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) pada industri pangan berbasis
kelapa dan Penyusunan SNI Crude Coconut Oil (CCO).
7. Membangun pusat-pusat pengembangan industri pengolahan kelapa di sentra
produksi.
33
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Pengembangan Pertanian
Mendukung Industri Berbasis
Biomaterial

Bambang Prastowo
bprastowo@gmail.com

Puslitbang Perkebunan Bogor
2011

Arah dan Kebijakan
Kementerian Pertanian (23 butir)
3) Pemantapan swasembada beras, jagung,
daging ayam, telur, dan gula konsumsi
4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi,
dan gula industri
13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan
terpadu secara vertikal dan/atau horizontal
14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan
baku lokal terbarukan
20) Pengembangan industri hilir pertanian di
perdesaan yang berbasis kelompok tani
Sumber : Renstra Kementan 2009-2014
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Strategi Kementerian Pertanian :
Revitalisasi Pertanian
•
•
•
•
•
•
•

1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia
5. Revitalisasi Pembiayaan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Sumber : Renstra Kementan 2009-2014

Empat Sukses
Kementerian Pertanian
(1) pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan,
(2) peningkatan diversifikasi pangan,
(3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan
ekspor, dan
(4) peningkatan kesejahteraan petani.

Sumber : Renstra Kementan 2009-2014
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Komoditas Unggulan Nasional
No

Komoditas

Pangan

Non Pangan

1

Tanaman Pangan

padi, jagung, kedelai,
kacang tanah, kacang
hijau, ubi kayu, ubi jalar

2

Hortikultura

cabe, bawang merah,
kentang, mangga,
pisang, jeruk, durian,
manggis

rimpang, tanaman hias

3

Perkebunan

kelapa sawit, kelapa,
kakao, kopi, lada, jambu
mete, teh, tebu

karet, kapas, tembakau,
cengkeh, jarak pagar,
nilam, kemiri sunan

4

Peternakan

sapi potong, sapi perah,
kerbau, kambing/
domba, babi, ayam
buras, itik
Sumber : Renstra Kementan 2009-2014

Komoditas Potensial untuk Industri
berbasis Biomaterial
• Industri bahan bakar nabati
tebu, jarak pagar, kemiri minyak, ubi kayu

• Industri aneka
kapas (sandang), kelapa (aneka), kenaf (otomotif)

• Industri jamu
rimpang (temu-temuan, temulawak, jahe, dll)

• Industri pangan dan pakan
jagung, ubi kayu, kelapa
Keterangan : merah – target swasembada hijau – unggulan nasional
biru - bukan unggulan nasional
semua komoditas tsb sudah tersedia varietas unggulnya
Sumber : Renstra Kementan 2009-2014
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Bahan Tanaman yang
Dikembangkan

PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA
I.

Jangka Pendek (sampai dengan 2009)
Swasembada untuk memenuhi konsumsi langsung rumah tangga,
sedangkan kebutuhan gula untuk industri sepenuhnya dipasok dari
gula impor.

II. Jangka Menengah (2010 – 2014)
Produksi gula dalam negeri sudah dapat konsumsi gula dalam
negeri, baik untuk konsumsi langsung rumah tangga, industri, dan
sekaligus dapat menutup neraca perdagangan gula nasional
III. Jangka Panjang (2015 – 2025)
Difokuskan pada modernisasi industri berbasis tebu melalui
pengembangan produk pendamping gula tebu (PPGT) yang
memiliki nilai tambah.

Sumber : Dir. Tan. Semusim 2010
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SASARAN PRODUKSI GULA 2010 - 2014
1. Proyeksi Sasaran Produksi Gula 2010 - 2014
URAIAN
GKP
Areal
Produksi tebu
Produktivitas tebu
Rendemen
Produksi hablur
Produktivitas hablur
Produksi molasess

SATUAN
Ha
Ton
Ton/Ha
%
Ton
Ton/Ha
Ton

2010
464,640
37,450,000
80.60
8.00
2,996,000
6.45
1,685,250

2011
572,122
47,743,581
83.45
8.10
3,867,230
6.76
2,148,461

2012
631,846
53,612,133
84.85
8.20
4,396,195
6.96
2,412,546

2013
691,952
58,746,725
84.90
8.40
4,934,725
7.13
2,643,603

2014
766,613
67,061,705
87.48
8.50
5,700,000
7.44
3,017,777

2. Proyeksi Existing Produksi Gula 2010-2014
URA IA N
GKP
A real panen
Produksi tebu
Produktivitas tebu
Rendemen
Produksi hablur
Produktivitas hablur
Produksi molasess

SA T UA N
Ha
Ton
Ton/Ha
%
Ton
Ton/Ha
Ton

2010

2011

2012

2013

2014

450,000
462,309
467,126
472,326
492,080
36,250,000 38,580,247 39,634,146 40,034,590 42,515,707
80.56
83.45
84.85
85.25
86.40
8.00
8.10
8.20
8.37
8.40
2,900,000 3,125,000 3,250,000 3,350,000 3,571,319
6.44
6.76
6.96
7.09
7.26
1,631,250 1,736,111 1,783,537 1,801,557 1,913,207
Sumber : Dir. Tan. Semusim 2010

3. Proyeksi Tambahan Produksi Gula 2010- 2014

URAIAN

SATUAN

GKP
Areal
Ha
Produksi tebu
Ton
Produktivitas tebu Ton/Ha
Rendemen
%
Produksi hablur
Ton
Produktivitas hablur Ton/Ha
Produksi molasess
Ton

2010

2011

2012

2013

2014

14,640 109,813 164,720 219,626 274,533
1,200,000 9,163,334 13,977,987 18,712,135 24,545,998
81.97
83.44
84.86
85.20
89.41
8.00
8.10
8.20
8.33
8.60
96,000 742,230 1,146,195 1,557,988 2,128,681
6.56
6.76
6.96
7.09
7.75
199,139 412,350 629,009 834,636 1,104,570

Sumber : Dir. Tan. Semusim 2010
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Potensi Lahan untuk Tebu
• Adapun berdasarkan hasil survey P3GI potensi
untuk pengembangan industri gula masih
terbuka seperti di Provinsi Papua, Maluku, Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan
Sulawesi Tengah seluas + 800.000 Ha
 Persaingan pemanfaatan lahan untuk
tanaman lain dan non pertanian
 Persaingan pemanfaatan untuk
pangan/produk lain

SEMINAR BIODIESEL DISHUT BUN – KABUPATEN PPU, SEPTEMBER 2007

KELAPA
LUAS AREAL
PRODUKSI
BENTUK
KK YANG TERKAIT
PRODUKTIVITAS
PRODUKSI CCO

:
:
:
:
:
:

± 3.8 JUTA HA.
± 3.3 JUTA TON KOPRA
± 98% PERKEBUNAN RAKYAT
± 6.0 JUTA KK
1.1 TON KOPRA/HA/TH.
700 – 800.000 TON/TH

 PRODUSEN UTAMA INDONESIA DAN PHILIPPINA
 CCO TIDAK LAGI MERUPAKAN BAHAN BAKU MINYAK
GORENG
 KONSUMSI KELAPA SEGAR DALAM NEGERI SANGAT TINGGI
SEHINGGA PRODUKSI CCO DALAM NEGERI
HANYA BERKISAR 700 – 800 TON/TAHUN.

 PERTANAMAN TERSEBAR DAN 20 % PERLU PEREMAJAAN
 PERSAINGAN DGN PANGAN
BAMBANG PRASTOWO-ZAINAL
MAHMUD

12
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SEMINAR BIODIESEL DISHUT BUN – KABUPATEN PPU, SEPTEMBER 2007

VARIETAS UNGGUL KELAPA
Kadar minyak (%)
Varietas
Genjah Kuning Nias

Mapanget
(80 m dpl)

Pakuwon
(450 m dpl)

62.76

62.56

Kelapa Dalam Tenga

64.37

61.74

Kelapa Dalam Palu

66.13

64.87

Kelapa Hibrida Indonesia -1

64.02

53.62

Kelapa Hibrida Indonesia -2

64.14

58.03

Rata-rata

64.28

60.16

POTENSI PRODUKSI
 1.7 KG KOPRA → 1 Ltr CCO
 PRODUKTIVITAS KELAPA DALAM UNGGUL 2.5-3.5 TON KOPRA/HA/TH
 RATA RATA NASIONAL HANYA 1 T/HA/TH
BAMBANG PRASTOWO-ZAINAL
MAHMUD
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KELAPA
• Total produksi sebesar 3,3 juta ton equv. kopra
• konsumsi kelapa mencapai 2.3 juta ton
equivalen kopra
• volume ekspor 553.789 ton (kopra, minyak
kelapa, kelapa olahan dan lain-lain)
• Potensi lahan sekitar 23,1 jt ha
• Persaingan dgn pangan
14
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Jarak pagar







Potensi lahan
14 jt ha
Tanaman saat ini
> 130 rb ha
Potensi bibit unggul IP-1/2
4-8 t/ha
Tek budidaya sdng dikembangkan
Produksi skala masif menunggu
> 5 th
Benih unggul tersedia
IP-1 & IP-2 & IP-3

NEW VARIETIES PROFILE FOR BIOFUEL
• Productivity
Irrigated
Sugar cane (t/ha)
105.5
Rendement (%)
11.0
Sugar
(t/ha)
11.6

Unirrigated
81.8
10.1
8.5

• Cane Juice

PSCO 902411
( 7 months)
12.37
0.56
20.70

PS-851
(12 months)
Sucrose (%)
10.33
Reducing Sugar (%)
1.94
Total sugar (%)
15.49

8

11/30/2011

VARITAS TEBU BINA
 PS 851, PS 862, PSBM 901,
PSCO 902
 potensi tebu > 80 ton/ha
 sudah tersedia di kebun-2
PTPN

UBIKAYU DAN SORGUM

Indikator
1. Status
• Luas panen (juta ha)
• Produktivitas (ton/ha)
• Produksi (juta ton)
2. Pertumbuhan (96 – 2005)
• Luas panen (%/th)
• Produktivitas (%/th)
• Produksi (%/th)

Komoditas
Ubikayu Sorgum
1.21
15.90
19.23

0,11
0,85
0,10

-0,65
1,70
4,37

-

9
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Varietas Unggul Ubikayu yang
tersedia
Adira-1
Adira-4
Malang-6
UJ-5

35 t/ha
40 t/ha
42 t/ha
41 t/ha

23,5 % pati
22,8 %
22,7 %
22,3 %
ICECRD 2007

Tanaman lain penghasil BBN




Aren
Sagu
Nyamplung

sekitar 47-100 ribu ha
sekitar 1,5 juta ha
sekitar 638 ha

10
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Dukungan Pertanian untuk Industri
Berbasis Biomaterial
• Kebijakan pertanian/perkebunan tetap mendukung
pengembangan industri berbasis biomaterial, tetapi dengan tetap
memperhatikan kebutuhan pangan dan pakan dalam negeri
• Hampir semua komoditas tanaman industri sudah tersedia
varietas unggul dan cara budidayanya
• Peta kesesuaian lahan sudah tersedia, walaupun masih perlu
lebih skala detil
• Pengembangan industri berbasis biometerial hendaknya tetap
memperhatikan pengembangan komoditas atau bahan baku lokal
• Khusus untuk industri berbasis biomas padat untuk bioenergi
harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan khususnya
konservasi bahan organik lahan pertanian (mestinya kehutanan
juga)

terima kasih
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TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN










PT Umas Jaya Agrotama merupakan perusahan swasta
nasional yang bergerak dalam Industri Pengolahan
Tepung Tapioka.
Pabrik Tapioka sekala kecil pertama kali dibangun tahun
1977.
Pabrik Tapioka Skala besar dibangun tahun 1982
(Kapasitas terpasang 200 T/Hari)
Lokasi Pabrik : Jalan Raya Arah Menggala Km 77
Terbanggi BesarBesar-Lampung Tengah.
Kantor Pusat : Chase Plaza, Podium Lantai 5, Jln
Jendral Sudirman, Kav. 21 Jakarta.
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LOKASI PABRIK TAPIOKA PT GGP (UJA)

BAHAN BAKU
PT Umas Jaya Agrotama mendapatkan bahan baku untuk proses produksi sekitar
90 % berasal dari masyarakat sekitar, sisanya berasal dari areal perusahaan.

Jenis Singkong yang biasa digunakan di PT UJA adalah :
a. Kasesart
Dengan ciri khas :
1. Kulit ari berwarna coklat muda, tektur kulit ari tipis dan
mudah mengelupas.
2. Daging berwarna putih.
3. Kadar pati berkisar 2424-28 % (umur normal).
b. Thailand
Dengan ciri khas :
1. Kulit ari berwarna coklat muda, tekstur kulit ari tipis, dan mudah mengelupas.
2. Daging berwarna kecoklatan.
3. Kadar pati 2121-24 % (umur normal).
c. Aldira 4
Dengan ciri khas :
1. Kulit ari berwarna coklat tua, tekstur kulit ari lebih kasar dan lebih keras jika
dibndingkan dengan Kassesart dan Thailand.
2. Kulit luar berwarna kemerahan.
3. Daging berwarna putih.
4. Kadar pati 2121-24 % (umur Normal).
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STANDAR PENERIMAAN BAHAN BAKU



Standar bahan baku yang diterima di Pabrik Tapioka PT GGP
I (PT UJA TB) adalah :
1. Mempunyai kadar pati minimal 18 %.
2. Bersih dari kotoran dan tanah.
3. Bersih dari bonggol.
4. Tidak layu atau busuk.
5. Mempunyai ukuran yang cukup (tidak kecil).

3
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PEMANFAATAN LIMBAH

LIMBAH PADAT :
 1. KULIT & TANAH MENAMBAHKAN
BAHAN ORGANIK TANAH.
 2. KULIT & CHIPS  PAKAN TERNAK
 3. ONGGOK  PAKAN TERNAK
LIMBAH CAIR :
 1. BIO GAS
GAS PEMBANGKIT LISTRIK &
BAHAN BAKAR BURNER
(Dalam proses pengerjaan)

PT. Umas Jaya Agrotama

SPESIFIKASI
SPECIFICATION
TAPIOCA STARCH PRODUCT
PRODUK TEPUNG TAPIOKA

No. Dokumen
Document No.

: SP / QA/ 01

Halaman
Page

: 1 dari 1
: 1 of 1

No. Revisi
Revision. No.

: 02

Tanggal
Date

: Agustus 2008
: August 2008

NO.
NO

DESKRIPSI
DESCRIPTION

SATUAN
UNIT

METODE
METHODE

STANDAR
STANDART

1.

Kadar Pati
Starch Content

%

Titrimetri

Min. 85.00
85.00 min.

2.

Kadar Air
Moisture Content

%

Gravimetri

Maks. 12.5
12.5 Max.

3.

Kadar Abu
Ash Content

%

Gravimetri

Maks. 0.20
0.20 Max.

4.

Kadar SO2
SO2 Content

ppm

Titrimetri

Maks. 30.00
30.00 Max.

5

Nilai pH (Konsentrasi 10 %)
pH Value (10 % concentration)

6.

Serat Kasar
Crude Fibre

%

Gravimetri

Maks. 0.15
0.15 Max

7.

Viskositas
Viscosity

BU

Viscometri

Min. 700
700 Min

Electrometri

Cps

5.0
5.0--7.0
5.0
5.0--7.0

Min. 250
250 Min

8.

Keputihan
Whiteness

%

Fotometri

Min. 94.00
94.00 Min.

9.

Kadar HCN
HCN Content

-

Qualitative

Nil
Nil

4

11/30/2011

CUSTOMER
Customer PT GGP I atau PT Umas Jaya Agrotama :

Lokal
- Propinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Export
- China, Taiwan dan Jepang
B. Nama Customer PT GGP I (UJA) diantaranya :
1. SSI
6. Rama Chemical.
11. Chiel Jedang Ind.
2. Sorini Agro Asia.
7. Eka Karya Asri.
12. Surya Kartika Candra
3. Fajar Surya Wisesa.
8. Yu Cheng Starch. 13. Ajinomoto Ind.
4. Indah Kiat Pulp & Paper
9. So Siang Food.
14. Ajinex International.
5. Utama
10. Sorini Towa Berlian. 15. Pakerin

PENGHARGAAN LINGKUNGAN

5
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PENGHARGAAN LINGKUNGAN

TERIMA KASIH
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PT Gunung Madu Plantations

Pioneer Industri Gula Di Lampung

Lokasi dan peta kebun

U

PG

Luas kebun (gross) : 35,000 ha
Luas tebu (netto)

: 25,000 ha

Luas/divisi

: 3,500-4,000 ha

Bentang timur-barat : 70 km

1
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Latar Belakang Pendirian
PT Gunung Madu Plantations

 PT. GMP berdiri 20 Oktober 1975 (PMA)
 Tahun 1976 dibangun pabrik dengan
kapasitas 4.000 TCD

Kondisi awal pembukaan lahan
 Pada awalnya lahan yang dihadapi
adalah bekas ladang berpindah,
ada tanda degradasi
 Infra struktur buruk (Jalan,
transportasi telekomunikasi, listrik,
pasar dll)
 Tidak memiliki Teknologi
budidaya tebu untuk kondisi lahan
kering
 SDM tidak siap pakai untuk
seluruh lapisan pekerjaan (teknikal
– manajemen)

2
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Kebijakan Keuangan & Pembukuan
 Menyadari timbulnya beban dan
kewajiban keuangan yang cukup berat
terhadap pinjaman dalam bentuk dollar,
GMP menerapkan kebijakan keuangan
yang cukup ketat
 Gunung Madu sejak awal menerapkan
system pembukuan yang transparan
untuk segala keperluan termasuk dalam
hal perpajakan.
 Hal yang sama juga diterapkan dalam
pembebasan lahan, sehingga persoalanpersoalan pembebasan lahan yang
berkepanjangan dapat dihindari.

STRUKTUR ORGANISASI
•Salah satu langkah
penting dan strategis
adalah pembentukan
Struktur Organisasi
yang sederhana dan
padat

KOMISARIS
DIREKSI
GENERAL MANAGER

Plantations

Factory

Research &
Development

Services,
Business
& Finance

•Kendali Operasional
seluruhnya berada
dalam kewenangan
General Manager
dibantu oleh empat
Kepala Departement
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Perkembangan & peran PT GMP


GMP mampu mengubah lahan non-produktif seluas ± 35,000 Ha
menjadi lahan perkebunan tebu produktif dengan tetap
mengutamakan pelestarian lingkungan



GMP membuka lapangan pekerjaan bagi ± 1,900 orang karyawan
tetap (177 di antaranya berkualifikasi S-1), dan bagi ± 8,500 orang
pekerja musiman selama musim giling



GMP berhasil mendorong berkembangnya industri gula di
Lampung ( 6 pabrik gula, 30-35% produksi gula nasional)



Inovasi manajemen dan teknologi yang telah dicapai oleh GMP
telah dimanfaatkan Pemerintah untuk Pengembangan Industri Gula
Nasional



Keberadaan GMP berperan besar dalam pengembangan ekonomi
daerah sekitar

Menjaga dan mengangkat
produktivitas GMP
–upaya berkelanjutan yang multi-aspek

4
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Prinsip-prinsip produktivitas & produksi
• Gula dihasilkan oleh tanaman tebu di kebun, pabrik
hanya berupaya mengekstraknya semaksimal mungkin
• Praktik budidaya di sepanjang masa-pertumbuhan
tanaman harus mendukung terakumulasinya gula dalam
batang tebu
• Iklim dan cuaca juga sangat berpengaruh, pada situasi
dan kondisi tertentu aplikasi ZPK (cane ripener) dapat
mendorong akumulasi gula
• Pada akhirnya pengelolaan panen (TMA) dan efisiensi
pabrik menentukan hasil akhir gula yang diperoleh

Konsep produktivitas & produksi
• (Re-)planting
• Pemeliharaan tanaman
• Aplikasi ZPK
• Panen
• Pengolahan di pabrik

5
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Mengapa replanting
Pra Olah Tanah
Dolomit,BBA, Benguk

Bajak –Garu
(32”x12 piringan)

• Pemulihan tingkat
produktivitas tanaman
• Eliminasi gangguan hama &
penyakit
• Penataan varietas, introduksi
varietas baru
• Menata ulang lay out kebun

Penggaruan (silang)
(disk harrow 28”x28 piringan)

Bajak Singkal atau Ripper
(Bajak 4 singkal atau Ripper)
Kairan & pupuk dasar
(Ridger DR/SR)
Penanaman
(Manual, 15 HOK/ha)
Pengairan
(Sprinkler)

Pengembangan
varietas di GMP
• Sudah dirilis oleh Kementan :
GMP1 dan GMP2 (2008)
• Terus menyempurnakan
teknik dan metode persilangan
• Perlu akses kepada plasma
nutfah yang ada di Indonesia

6
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Pertimbangan dalam replanting
• Ketersediaan bibit (KBI, KBD)
• Ketersediaan waktu ( tanam KTG
Mei-September)
• Ketersediaan dan kemampuan
alsintan dan tenaga tanam
• Replanting untuk memperbaiki
tingkat produktivitas
• Replanting terkait erat dengan
pelaksanaan pemanenan

Replanting dan pemanenan
• Perencanaan dan program replanting
harus terakomodasi dalam perencanaan
pemanenan, juga harus sinkron dengan
kemampuan pemanenan
• Umur panen diusahakan 11-13 bulan
• Realisasi pemanenan memengaruhi
realisasi replanting di tahun yang sama,
pada gilirannya memengaruhi realisasi
pemanenan PC di tahun berikutnya

7
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Alat mesin pertanian
• Derajad mekanisasi di kebun
pada kenyataannya cukup tinggi
• Demi productivity sustainability
intensitas mekanisasi memang
cenderung dikurangi
• Mekanisasi adalah sektor yang
rentan terhadap biaya tinggi

Pemeliharaan Tanaman
Penyulaman
(manual)

o
o
o

Dangir+Pupuk
(mekanis)

Dangir Dalam
(mekanis)

Memperbaiki jumlah populasi
tanaman
Mengendalikan Organisme
Pengganggu Tanaman
Memperbaiki media tumbuh
tanaman , menyediakan unsur
hara dan air bagi tanaman

Kelentek

Penyiangan gulma
merambat
(manual)

Serak serasah
(manual)

Pengairan
( sprinkler)
Penyemprotan
gulma pratumbuh (mekanis)
Penyiangan Gulma
merambat
(manual)
Penyemprotan
gulma pascatumbuh (manual)

8
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Kegiatan pemeliharaan tanaman (manual)
• Tenaga Kerja Reguler
• Tenaga Kerja Borong
• Fasilitas Pemukiman
• Sarana Transportasi

Mekanisasi Pemeliharaan Tanaman
1. Inovasi implement sesuai dengan
kebutuhan kebun/modifikasi alsintan
2. Mengurangi frekuensi lintasan
Alsintan di kebun / mengurangi
compaction
3. Efisiensi ( waktu , biaya )

18
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Kebijakan pemanenan
• Pemanenan dilakukan serempak di seluruh divisi (6-8
front/medan-panen) : mulai bareng, selesai juga bareng
• Pemanenan dilakukan dengan beberapa cara : loose cane
(barat, timur), bundled cane, dan chopped cane ; loose cane
traktor dilaksanakan dalam radius terbatas dari pabrik
• Diberlakukan kuota panen/pasokan tebu untuk setiap
wilayah dan/atau sistem panen
• Jumlah pasokan tebu per hari disepakatkan bersama
dengan pihak pabrik (sesuai TCD pabrik)

Pemanenan tebu
• Masih sangat padat karya, 2-3
ton/orang per hari
• Karena berbagai sebab pasokan
tenaga kerja mulai bermasalah
• Persiapan menuju mekanisasi
pemanenan yang lebih luas

10
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Pemanenan dan aplikasi ZPK
 Teknologi ZPK telah menjadi bagian
dari sistem produksi baku di GMP
 Aplikasi ZPK dilakukan sekitar sebulan
(4-6 minggu) sebelum tebu dipanen
 Rencana aplikasi ZPK harus sejalan
dengan rencana panen  rencana
aplikasi ZPK ↔ rencana panen
 Pelaksanaan panen menjadi tidak
fleksibel setelah diterapkannya
teknologi ZPK; pelaksanaan
pemanenan harus mengikuti urutan
aplikasi ZPK

Faktor kunci keberhasilan aplikasi ZPK
• Ada sinkronisasi antara saat aplikasi dengan saat
pemanenan tebunya (4 – 6 minggu kemudian)
• Kualitas dan standar teknik aplikasi harus benar-benar
terjaga
• Kondisi tanaman yang diaplikasi cukup sehat
• Aplikasi ZPK seyogianya dilakukan secara masal agar
dirasakan dampak positifnya pada skala produksi
(>80% pasokan tebu harian ke pabrik)

11
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Materi yang diperlukan untuk
perencanaan pemanenan/aplikasi ZPK
• Peta varietas dan peta bulan-tanam/kepras (umur)
• Hasil crop estimate (taksasi), prakiraan TCH & jumlah
tebu masing-masing Divisi dan total GMP
• Rencana pemanenan tiap Divisi (sudah mengakomodasi
program replanting dan kepentingan lainnya)
• Rencana giling harian
•  dihimpun/diintegrasikan/difinalisasi oleh Tim R&D dan
Harvesting
•  validasi oleh Plantation/Divisi  peta-induk panen
• Tim pemanenan tinggal mengikuti rencana induk ini dengan
menjalankan prinsip M B S

Pelaksanaan panen
• Komunikasi intensif antara tim pemanenan dengan
pabrik (setiap hari, setiap saat)
• Rencana/jadwal giling harian menjadi dasar utama
• Kejadian darurat dibicarakan bersama dan solusinya
disepakati bersama (misal terkait kerusakan pabrik,
gangguan cuaca di kebun, ketersediaan tenaga panen
yang menurun, taksasi TCH meleset, gangguan HPT,
perubahan luas replanting, kebakaran kebun dsb.)

12
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Perkembangan produksi & produktivitas GMP
selama 20 tahun terakhir (1991 – 2010)

25

Perkembangan rendemen GMP 1991 - 2010

26
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Produksi gula Indonesia 2009
Total produksi
gula (ton)

Produktivitas
tebu (ton/Ha)

Rendemen
( %)

Produktivitas
gula (ton/Ha)

PTP Nusantara-9, Jawa Tengah (8 PG)

141,424

59.72

7.05

4.21

PTP Nusantara-10, Jawa Timur (11 PG)

329.387

79.15

7.84

6.21

PTP Nusantara-11, Jawa Timur (16 PG)

358,931

75.63

6.84

5.17

PTP PG Rajawali-1, Jawa Timur (2 PG)

169,089

94.17

7.20

6.78

Perusahaan gula

PT PG Rajawali-2, Jawa Barat (5 PG)

95,448

59.28

7.05

4.18

PT Madu Baru, DI Yogyakarta (1 PG)

32,504

71.56

6.80

4.87

PT Kebon Agung, Jawa Timur & Jawa Tengah (2 PG)

143,234

67.23

7.27

4.89

PT Candi Baru, Jawa Timur (1 PG)

28,497

86.98

7.01

6.10

PT Industri Gula Nusantara, Jawa Tengah (1 PG)

4,815

73.84

7.53

5.56

PT Pakis Baru, Jawa Tengah (1 PG)

8,654

65.01

7.12

4.63

PTP Nusantara-2, Sumatra Utara (2 PG)

31,008

47.33

5.67

2.68

PTP Nusantara-7, SumSel & Lampung (2 PG)

128,338

65.46

7.63

5.00

PTP Nusantara-14, Sulawesi Selatan (3 PG)

22,857

35.80

5.74

2.06

PT Gunung Madu Plantations, Lampung (1 PG)

210,244

81.91

9.03

7.39

PT Gula Putih Mataram, Lampung (1 PG)

152,286

77.83

8.80

6.85

PT Sweet Indo Lampung, Lampung (1 PG)

153,357

78.34

8.96

7.02

PT Indo Lampung Perkasa, Lampung (1 PG)

129,319

82.35

8.57

7.06

PT PG Gorontalo, Gorontalo (1 PG)

19,288

49.37

6.03

2.98

PT PSMI, Lampung, 1 PG)

40,823

79.17

7.07

5.60

2,299,204

72.65

7.60

5.52

Total/ave. Indonesia (61 PG)

Produksi gula Indonesia 2010
Perusahaan gula

Total produksi
gula (ton)

Produktivitas
tebu (ton/Ha)

Rendemen
( %)

Produktivitas
gula (ton/Ha)

PTP Nusantara-9, Jawa Tengah (8 PG)

132.018.30

70.70

5.90

4.17

PTP Nusantara-10, Jawa Timur (11 PG)

410.376.00

84.10

6.53

5.50

PTP Nusantara-11, Jawa Timur (16 PG)

317.561.70

83.90

5.70

4.78

PT RNI Group ( 8PG )

307.171.20

91.60

5.93

5.43

PT Madu Baru, DI Yogyakarta (1 PG)

29.639.80

79.30

5.66

4.49

PT Kebon Agung, Jatim & Jateng (2 PG)

4.65

146.882.20

80.80

5.75

PT Industri Gula Nusantara, Jawa Tengah (1 PG)

9.098.00

73.70

6.18

4.56

PT Pakis Baru, Jawa Tengah (1 PG)

25.555.40

75.40

6.43

4.85

PTP Nusantara-2, Sumatra Utara (2 PG)

31.026.00

61.60

6.02

3.71

PTP Nusantara-7, Sumsel & Lampung (2 PG)

131.679.70

68.00

6.65

4.52

PTP Nusantara-14, Sulawesi Selatan (3 PG)

27.241.50

50.10

4.78

2.39

PT Gunung Madu Plantations, Lampung (1 PG)

201.848.00

85.00

7.94

6.75

PT Gula Putih Mataram, Lampung (1 PG)

172.634.60

75.30

6.26

4.70

PT Sweet Indo Lampung, Lampung (1 PG)

144.765.65

84.20

6.79

5.70

PT Indo Lampung Perkasa, Lampung (1 PG)

117.376.90

83.00

6.27

5.20

PT PG Gorontalo, Gorontalo (1 PG)

27.412.00

81.80

5.97

4.90

57.830.00

78.50

7.83

6.10

2.290.116.95

81.90

6.46

5.30

PT PSMI, Lampung, (1 PG)
Total / ave. Indonesia (61 PG)
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Benchmarking untuk mengukur daya saing
di tingkat internasional (Chou, ISSCT 2005)
Higher

Lower

Overall
recovery

83.6

81.35

90.0

82.74

% pol lost in
bagasse

3.85

5.80

3.50

4.72

% pol lost
unknown

0.40

1.50

0.50

0.69

% pol lost in
f. molasses

8.0

11.65

6.0

11.07

Parameter performance performance Benchmark GMP

• kajian data dari sekitar 40 negara, untuk pabrik plantation white sugar
• angka GMP merupakan rataan 5 tahun terakhir (2006-2010)

Benchmarking untuk mengukur daya saing di
tingkat internasional (Chou; Wong; ISSCT 2005)
• No. of operators per shift
• Energy consumption (ton steam/ton sugar, ton
steam/ton cane)
• Electricity usage (kWh/ton sugar, kWh/ton cane), total
electricity produced (kWh/ton cane)
• Water consumption (% by weight of sugar)
• Safety records (no. of days without injury)
• Capacity utilisation
• Environmental quality

15
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Sistem energi berbasis tebu
• Bagasse  mill boilers  steam/
daya listrik  jaringan distribusi
 pengguna (24/7): pabrik,
perkantoran, bengkel, fasilitas
litbang, kebun, pemukiman &
fasilitas umum (hingga radius 50
km dari pabrik)

Tebu sebagai
produsen biomasa

• TCD besar (~14,000),
efisien, bagasse berlebih
• Kelebihan bagasse
memungkinkan dihasilkan
energi listrik lebih besar
untuk keperluan on- dan offseason

• Sebagian sisa bagasse
digunakan untuk
memroduksi kompos

16
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Fasilitas pengomposan
• Bahan baku : bagasse,
blotong, abu ketel
• Indoor (bangsal), outdoor
(di kebun)

Sistem irigasi baru

• Bagasse  mill boilers 
steam/daya listrik  jaringan distribusi  gardu
listrik di kebun  pompa
irigasi

17
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dam

dam

dam

‘Pemanenan’ hujan
• Memperluas dan memelihara sumber air
alami yang ada (cascade, dam-berjenjang)
• Menampung kelebihan air di musim hujan
• Menggunakan air tertampung
untuk irigasi di musim kemarau
• ‘Hemat dan gunakan surplus
yang telah Alam berikan’

Manajemen bahan
organik tanah
• Kembalikan semua residu
tanaman ke tanah
• Jeda/bera/rotasi dengan
pupuk hijau

18
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Manajemen hara
• Aplikasi pupuk yang rasional
• Meminimalkan drift/run-off
ke sistem lingkungan
• Berbasis analisis tanah &
tanaman

Pengelolaan Hama
Terpadu
• Pembiakan masal, pelepasan,
dan konservasi musuh-alam
hama (biological control)
• Aplikasi pestisida minimum
dalam pengendalian hama

19
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Pasokan tebu
• 12,000 – 14,000 TCD
• 7 – 8 front tebangan GMP +
sejumlah front kebun mitra
(hingga radius 75 km)
• Moda angkutan : traktor +
trailer, truk, truk ‘tronton’

Mengangkat kinerja pabrik
• Terus meningkatkan efisiensi
• Memaksimalkan kapasitas
• Komputerisasi/otomatisasi
• Sertifikat HACCP+GMP*, siap-SNI

Hazard Analysis on Critical Control Points + Good
Manufacturing Practices

20
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Instalasi Pengelolaan
Air Limbah
• Sumber air potensial untuk
irigasi (hingga 4,000m3/hari)

Kesejahteraan karyawan &
tanggung jawab sosial
• Pendidikan, kesehatan, hiburan,
pembangunan perumahan
• Beasiswa, bantuan mahasiswa
praktik lapangan dan penelitian
• Kemitraan petani
• Dan lain-lain

21
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Prospek industri gula nasional : ?rencana dan
strategi Pemerintah
•
•
•
•
•
•

Sasaran produksi, ?swasembada
Tata-niaga, standar gula
Peluang pengembangan oleh swasta dan BUMN
Ketersediaan lahan dan peran Pemerintah
Keselarasan pasokan tebu HGU dan petani
Pengembangan teknologi di kebun dan di pabrik
untuk meningkatkan efisiensi dan untuk
menghadapi pergeseran profil tenaga kerja

Terima kasih

Making life sweeter. Naturally.

.
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LAMPIRAN 11
Presentasi PTPN VII Unit Usaha Bekri (Kelapa
Sawit)

P T . P E R K E B U N A N N U S A N T A R A V II (P E R S E R O ) - U N IT U S A H A B E K R I
Alamat : Tromol Pos No: 52 Bandar Lampung, Desa Sinar Banten
Kec.Bekri, Lampung Tengah, Telp/Fax.0725 26444

Sejarah Berdirinya UU.Bekri
Perkebunan Bekri untuk pertama kalinya dibuka oleh Bangsa Belanda
dengan nama Landbow Maatschappy Bekri Gevestigde ke Gravenhage
yaitu pada tahun 1916, yang selanjutnya diberi nama INTERNATIO. I.
Tahun 1923 didirikan Pabrik dengan sistem "HAND PRESS".

Tahun 1942 - 1945, Perusahaan dimiliki oleh Bangsa Jepang.
Tahun 1945 - 1948 Perusahaan ini diambil alih oleh Bangsa Indonesia
Tahun 1948 - 1958
Bangsa Belanda
Perusahaan dan diberi nama INTERNATIO II

kembali mengambil alih

Tahun 1958 - 1961, Perusahaan di Nasionalisasikan ke Bangsa
Indonesia dan selanjutnya menjadi PPN KARET IX. Kantor Direksi
berkedudukan di Tanjung Karang.

Tahun 1961 - 1964, PPN KARET. IX direstrukturisasi kembali menjadi "
PPN SUMATERA. II "

Sejarah Berdirinya UU.Bekri
Tahun 1964 - 1968 Diadakan penggolongan menurut jenis tanaman yang
di budidayakan, dengan sebutan PPN ANEKA TANAMAN.III "( ANTAN III )".
Kantor Direksinya berkedudukan di Sumatera Utara (MEDAN)
Tahun 1968 - 1980, diadakan kembali penggabungan berdasarkan
wilayah, dan perkebunan ini diganti nama "PNP X", Kantor Direksinya di
Tanjungkarang.

01 Juni 1980 PNP.X berubah menjadi PT. Perkebunan X (Persero) dan
Kantor Direksinya di Jl. Teuku Umar Tromol Pos No : 74 Bandar Lampung.
Pada tahun 1994 tepatnya tanggal 29 Juni 1994, diadakan Resturkturisasi
BUMN, maka PTP.X, PTP XXIII dan PTP.XXXI Gula dijadikan satu PT.
Perkebunan.
Pada tanggal 11 Maret 1996, diubah menjadi "PT. PERKEBUNAN
186$17$5$9,, 3(56(52 µdan Pada tahun 2010, Surat Edaran Nomor :
7.8/SE/01/2010 ditetapkan penggunaan nama ´3HUXVDKDDQ3HUVHURDQ
3(56(52 373HUNHEXQDQ1XVDQWDUD9,,µ

Dasar Hukum HGU
Permohonan HGU Nomor : X.6/234/6192/71
tanggal 10 Mei 1971 dan Nomor :
X.6/607/7872/1978 tanggal 12 Desember 1978
Persetujuan Pemberian HGU berdasarkan SK.
Mendagri No. SK. 11/HGU/DA/81 tanggal 06
Januari 1981
Pemberian HGU berdasarkan SK. Mendagri No :
6/HGU/BPN/99 tanggal 26 Januari 1999
Pemberian Sertifikat HGU No : U.53 Tahun 2002
tanggal 17 Juli 2002

Batas Wilayah
Unit Usaha Bekri berada di dalam wilayah Distrik Way
Seputih. Tepatnya di Desa Sinar Banten, Kecamatan
Bekri ² Lampug Tengah.
Batas Wilayah UU.Bekri sebagai berikut :
Utara
: Kec. Padang Ratu, Gunung Sugih
Selatan
: Kec. Bangun Rejo, Natar
Timur
: Kec. Gunung Sugih
Barat
: Kec. Padang Ratu, Bangun Rejo

STRUKTUR ORGANISASI

TANAMAN
Lokasi
Afdeling I

TM

Lain-lain

TBM

Total

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

3974

211.3

137

4324.6

JUMLAH

PABRIK
PABRIK

TAHUN

KAPASITAS

PPKS Phase I

1978

20 Ton/Jam

PPKS Phase II

1981

20 Ton/Jam

PPIS

1987

50 Ton/Hari

Pabrik Kompos

2009

8 Ton/Jam

y PPKS (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit)

Mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO)
dan Inti Sawit (IS).
Kapasitas Olah = 40 Ton/Jam
y PPIS (Pabrik Pengolahan Inti Sawit)

Mengolah Inti Sawit (IS) menjadi Minyak Inti Sawit (MIS)
dan Bungkil.
Kapasitas Olah = 50 Ton/Hari

SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPOSISI PEKERJA

Kantor Central

66 orang

Tanaman

225 orang

Teknik

79 orang

Pengolahan

142 orang

JUMLAH

512 orang

Data s/d MEI 2011

PRODUKSI TBS
BAHAN BAKU :

- SEINDUK :


BEKRI



PADANG RATU

- PIHAK KE III / KEMITRAAN
- KSO (KERJA SAMA OLAH)

HASIL PRODUKSI PPKS

HASIL PRODUKSI PPKS
(PABRIK PENGOLAHAN
KELAPA SAWIT) TERDIRI
DARI :


CPO (CRUDE PALM
OIL)



INTI SAWIT

HASIL OLAH PPKS

Data s/d Bulan Mei 2011

PRODUKSI INTI SAWIT
BAHAN BAKU :
- SEINDUK :


BEKRI



REJO SARI

- KSO
(KERJASAMA
OLAH)

Data s/d Bulan Mei 2011

HASIL PRODUKSI PPIS
HASIL PRODUKSI PPIS
(PABRIK PENGOLAHAN
INTI SAWIT) TERDIRI
DARI :


PKO (PALM KERNEL
OIL)



BUNGKIL INTI
SAWIT

Data s/d MEI 2011

PROGRAM KEMITRAAN & BINA
LINGKUNGAN
No.
Kecamatan
1 Bangunrejo

Nama KUD
Rukun T ani Jaya
Utama Karya
Hasta Karya Bhakti
Panca Jaya

Ha
1,603.90
218.93
944.30
256.46

Btg
216,586
29,564
126,969
35,320

Kopantren Alfalah
Karya Bhakti
T andang Midang
4 Pubian
Kopbun K.Bhakti
Kopbun T d Midang
5 Selagai Lingga
Kopbun K Bhakti
Kopbun T d Midang
6 Anak T uha
Koputren Alfalah
7 Gunung Sugih
Sumber Waras
8 Bekri
Sumber Waras
9 T erbanggi Besar Hasta Wira
10 T erusan Nyunyai Mekar Jaya
11 Seputih Mataram Bhakti Karya
12 Bandar Mataram Bhakti Karya
13 Abung Selatan
KT .Sejahtera
14 T anjung Raya
KT .Karya Jaya
15 Way Sendang
KT .Karya Maju
16 Pagelaran
17 Banyumas
18 Adiluwih
19 Sukaharjo
JUMLAH

314.30
51.00
844.35
443.60
371.00
68.00
234.10
577.75
410.00
451.80
722.45
168.00
130.73
24.50
323.20
292.00
79.00
100.00
58.50
18.00
25.50
8,731.37

42,481
6,868
114,026
59,780
50,126
9,180
31,544
79,189
55,273
61,072
97,579
22,733
17,649
3,307
44,101
39,394
10,650
13,932
7,870
2,646
3,552
1,181,391

PROGRAM KEMITRAAN
2 Kalirejo

Sesuai dengan program Pemda

Lampung Tengah tentang
kerjasama kemitraan tahun
1995. Sampai dengan 2010,

tercatat ± 8,731.37 Ha areal
Kemitraan dengan hasil yang
diterima di PPKS BEKRI sebanyak

56,977 (Ribu Ton) TBS.

3 Padangratu

PROGRAM KEMITRAAN & BINA
LINGKUNGAN
BINA LINGKUNGAN
Bina Lingkungan berbentuk
Dana Hibah : bantuan dana
untuk membantu perbaikan
fasilitas social dan umum sesuai
seperti dengan kebutuhan
masyarakat di sekitar UU Bekri.
9

Bina Lingkungan berbentuk
Dana Bergulir : Batuan dana
untuk membantu pertumbuhan
ekonomi masyarakat sekitar dan
untuk memperluas kesempatan
berusaha di bidang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)
9

LAIN-LAIN
PRODUKSI LAINNYA:
¾

Tandan Kosong diolah menjadi Pupuk Kompos

¾

Limbah Abu Dust Collector di aplikasikan sebagai pupuk
tanaman Kelapa Sawit

¾

Limbah Cair diaplikasikan untuk pupuk tanaman kelapa
sawit

¾

Cangkang dan Fiber Kelapa Sawit digunakan untuk
bahan bakar boiler di PPKS, Pabrik The dan Pabrik
Gula

¾

Pembuatan Batako dengan memanfaatkan Abu Dust
Collector

KERJA SAMA

Unit Usaha BEKRI bekerja sama dengan Moris Consorsium
dalam Penelitia pengembangan Alga jenis Spirulina dengan
memanfaatkan limbah cair PPKS sebagai media.

7(5,0$.$6,+«

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ² PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

UNIT USAHA BEKRI
Kecamatan Bekri ² Lampung Tengah Kotak Pos.52
Telp : 0725 ² 7002885 Email : uu-beki@ptp7.com

