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Seraya membayangkan kerabat 

Julius Bobo, di desa terpencil Sumba 
Barat yang tak terjangkau listrik dan tak 
mampu membeli lilin atau minyak tanah, 
saya menyulut bijih-bijih jarak kiriman 
dari Nusa Tenggara Timur. Rangkaian 
tujuh bijih jarak pagar terbakar dan api 
tanpa asap bertahan sepuluh menit, juga 
aroma wangi kacang-kacangan merebak 
di ruangan. Keluarga-keluarga miskin di 
pedalaman NTT – diplesetkan menjadi 
Nasib Tidak Tentu atau Nanti Tuhan 
Tolong karena kerap terkena bencana 
alam,  kekeringan dan busung lapar – 
terbiasa menggunakan bijih-bijih jarak 
ditusuk lidi bak satai untuk penerangan 
malam hari.  

** 
Tanaman warisan zaman Jepang 

masih bertahan sebagai pagar halaman 
dan tumbuh liar di kebun-kebun tandus 
yang tanaman lain sudah enggan hidup 
di NTT. Masih didapati juga, tak 
banyak, di pelosok lain Indonesia. Tidak 
lama lagi, jarak pagar ini akan menjadi 
primadona utama. Lembaga NEDO dan 
MIRI dari Jepang serta sebuah lembaga 
ilmiah Belanda menapaktilasi jejak 
leluhur mereka dengan membiayai riset-
riset minyak jarak. Sebuah BUMN 
pergulaan, Rajawali Nusindo, tengah 
menyemaikan ratusan ribu bibit jarak, 
kebun inti serta pusat pelatihan petani di 
berbagai daerah. 

Ekonomi kita bergantung dari 
ekonomi minyak bumi. Namun, zaman 
minyak murah sudah berakhir. Dengan 
harga sekarang US$ 60 per barrel, 
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besarnya subsidi Pemerintah untuk BBM 
mencapai 25% dari APBN, atau Rp 130 
triliun setahun. Angka ini, sudah 
melampaui seluruh penerimaan negara 
dari migas tahun 2004 yang besarnya Rp 
120 triliun. Bagaimana tahun depan bila 
harga menjadi US$ 75, atau yang 
menurut para analis tahun 2010 
mencapai US$ 100 per barrel? 

Kalau angka tadi belum membuat 
gentar, nanti rasakan langsung antrian 
BBM di SPBU, sumpeknya kantor dan 
rumah tanpa penyejuk udara serta 
kemacetan total akibat padamnya lampu-
lampu lalulintas yang terkena giliran 
pemadaman listrik. Belum lagi, pabrik-
pabrik yang harus menghadapi tuntutan 
kenaikan gaji buruh, sementara kegiatan 
kerja terhenti oleh mahalnya bahan baku. 
Seperti efek domino, ketika ekonomi 
sektor riil mandek, keuangan seret dan 
pembiayaan sektor konsumen yang 
semula menggelembung mendadak 
kempes bersamaan. Di gelanggang 
ekonomi tinggal para rentenir, penagih 
hutang dan pajak, balai lelang, kafe-kafe 
tenda, laskar-laskar dan pengusaha 
penggalangan massa untuk tujuan apa 
saja. 

Jumlah konsumsi BBM terus 
meningkat dan kita memang tidak 
menyiapkan secara baik mencari 
pengganti BBM terbarukan. Brazil, 
separuh kendaraan menggunakan bahan 
bakar ethanol dari tebu, atau Denmark 
menjala angin lewat kincir-kincir yang 
memasok seperlima pembangkit listrik, 
mengerjakannya tidak secara dadakan.  

 
*** 

Peralihan dari ekonomi minyak 
bumi ke ekonomi minyak jarak pagar 
memiliki hitungan yang tidak terlampau 
sulit. Mengganti solar, diesel, minyak 
tanah dan minyak bakar dari konsumsi 
setahun 40 juta kiloliter hanya perlu 10 



juta hektar, atau kurang dari separuh 
lahan kritis Indonesia.  

Panenan bijih dari 1000 hektar di 
NTT dan NTB tahun 2006 mampu 
memasok benih untuk sejuta hektar. 
Dengan harga bibit bijih jarak yang Rp 
500 per kilogram, dana yang diperlukan 
untuk pembelian bibit untuk 10 juta 
hektar, dari kultur jaringan dan bijih 
jarak, tidak jauh dari Rp 25 milyar. 

Untuk 10 juta hektar, biaya 
penanaman dan pemeliharaan hingga 
panen pertama di bulan kelima, dengan 
menghitung sebesar Rp 300 ribu per 
hektar per bulan, perlu Rp 15 triliun. 
Sumber dana diambilkan dari dana 
reboisasi yang parkir lama di perbankan.  

Hasil ekonomi sosial dari 
bertanam energi ialah pendapatan Rp 50 
triliun untuk 10 juta keluarga petani per 
tahun. Ekonomi meningkat pesat di 
pedesaan dalam daya beli, perbaikan gizi 
dan kesehatan. Belum lagi penghematan 
devisa US$ 17,2 milyar dengan 
menyetop impor 40 juta kiloliter BBM.  

Angka-angka di atas lebih masuk 
akal dibanding gagasan aneh, dana 
kenaikan harga BBM 2006 akan dipakai 
”menyuap” 40 juta penduduk miskin 
masing-masing tunai Rp 2 juta per 
keluarga yang angka totalnya Rp 80 
triliun tanpa akuntabilitas dan 
responsibilitas keekonomian.  

Atau, kalau yang terakhir ini 
dilaksanakan juga, saya bersama Julius 
Bobo, anak-anak dan handai taulan, 
menyiapkan ketapel dengan bijih-bijih 
jarak untuk ditebar di sejuta hektar 
lahan, menjelang musim hujan tahun 
depan! 

 


