Hengki, Pembuktian Diri Seorang Insinyur
Apa yang seharusnya dilakukan seorang insinyur? Menjadi anggota partai politik
kemudian mengincar jabatan atau kekuasaan di pemerintahan? Atau pasrah melakukan
apa pun pekerjaan yang ia dapat di masa sulit ini, meski jauh dari bidang keinsinyuran
yang ia miliki dan banggakan?

Tentu saja akan selalu ada jalan ketiga, yakni menekuni bidang rekayasa yang ia pelajari
dengan penuh susah payah di perguruan tinggi, menemukan inovasi-inovasi teknologi di
bidang tersebut, mengimplementasikannya di dunia kerja (kalau belum dapat pekerjaan,
maka menciptakan lapangan pekerjaan dari inovasinya tersebut), kemudian menerima
pendapatan layak untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan memberi kesempatan
bekerja bagi para insinyur lain.

Terdengar too good to be true? Tidak juga, karena Triharyo Indrawan Soesilo adalah
bukti hidup bahwa semua itu bisa dilakukan oleh setiap insinyur. “Tentu saja, seorang
insinyur harus berani dan all out untuk meraih semua itu,” tandas pria yang lebih akrab
dipanggil Hengki itu memulai kisahnya.

Kandidat Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) periode 2007-2011
yang baru berusia 49 tahun tersebut saat ini menduduki posisi Direktur Utama PT
Rekayasa Industri, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang desain dan
konstruksi jalur-jalur industri.

“Saya bergabung dengan PT Rekayasa Industri sejak perusahan itu berdiri tahun 1981,
tepat setelah saya lulus dari ITB. Saya ikut membeli gorden dan meja kursi pertama di
kantor karena belum ada karyawannya. Saat itu gaji saya Rp150.000 per bulan, padahal
pada era yang sama gaji karyawan baru di oil company sudah Rp 400.000 per bulan.
Tetapi saya yakin perusahaan ini akan sukses,” kenang alumni Jurusan Teknik Kimia ITB
Angkatan 1977 ini.

Dan keyakinannya itu ternyata bukan mimpi kosong belaka, karena dalam 25 tahun
berikutnya Hengki menjadi bagian tak terpisahkan kebangkitan PT Rekayasa Industri dari
proses jatuh bangun menjadi salah satu perusahaan perancang dan pembangun pabrik
modern terbaik di negeri ini. “Saya menyaksikan sendiri saat perusahaan ini hampir
bangkrut karena rugi hingga US$ 30 juta. Tetapi kini, Rekayasa (demikian Hengki
menyebut PT Rekayasa Industri) menjadi perusahaan engineering terbaik di negeri ini
dengan nilai proyek rata-rata Rp 2 triliun per tahun,” ungkap Hengki yang menjabat Dirut
PT Rekayasa Industri sejak 2004 setelah sebelumnya menduduki posisi Direktur Operasi
(2001-2004).
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Rekayasa. Kalau Anda membeli pupuk pertanian di Indonesia dan Malaysia, maka itu
adalah pupuk dari pabrik pupuk buatan Rekayasa. Kalau Anda membeli semen untuk
membangun rumah Anda, maka besar kemungkinan itu adalah semen dari pabrik-pabrik
hasil karya Rekayasa.”

Salah satu proyek kebanggaan Hengki adalah pembangunan Kilang Langit Biru
(Bluesky) Balongan di Indramayu, Jawa Barat tahun 2004, yang merupakan kilang
minyak pertama di dunia hasil karya putra-putri Indonesia, sekaligus kilang termodern
milik Pertamina yang memproduksi bensin tanpa timbal, mulai dari Premium TT,
Pertamax, dan Pertamax Plus.

PT Rekayasa Industri memenangkan tender proyek tersebut setelah memasukkan harga
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atas prestasinya membangun Kilang
Langit Biru Balongan.

Selisih harga signifikan juga yang membuat PT Rekayasa Industri menang tender
pembangunan jalur pipa gas antarpulau milik Perusahan Gas Negara atau PGN (proyek
SSWJ 2). Proyek tersebut prestisius, mengingat baru pertama kali dalam sejarah
Indonesia sebuah jalur pipa gas bawah laut sepanjang 165 km dengan kedalaman 80-200
meter di bawah permukaan laut dibangun untuk menyalurkan gas alam dari Sumatera
Selatan ke Jawa Barat.

Saat peserta tender lainnya menawarkan harga US$ 200 juta, PT Rekayasa Industri maju
dengan hanya US$ 135 juta.
“Semua orang bilang Rekayasa
akan bangkrut dengan harga
segitu. Padahal kami selesai
ahead of schedule dan masih
dapat

profit

relatif

sangat

besar,” kata pria ramah ini
sambil tersenyum.

Artinya, seandainya proyek itu jatuh ke tangan peserta tender lainnya yang merupakan
kontraktor asing, kelebihan uang negara yang harus dikeluarkan untuk proyek itu bisa

mencapai US$ 80 juta. An awful waste of money tentunya. “Dengan melakukan itu
semua, kami telah mendatangkan lapangan pekerjaan, revenue, dan profit kepada
perusahan, dan sekaligus memberi penghematan uang negara yang harus dibayarkan ke
orang asing,” tutur Hengki.

Terobosan
Inovasi dan peluang-peluang baru terus digarap PT Rekayasa Industri di bawah Hengki.
Salah satunya adalah berbagai proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB)
yang selama ini dianggap tidak ekonomis. Padahal faktanya, Indonesia memiliki sumber
tenaga panas bumi (geothermal) yang sangat berlimpah.

“Indonesia adalah Saudi Arabianya panas bumi. Di balik potensi
bencana alam seperti gempa bumi,
tsunami,

dan

gunung

meletus,

Tuhan memberi kita potensi panas
bumi. Dari sumber-sumber panas
bumi ini, uap air yang keluar bisa
langsung

dimanfaatkan

untuk

memutar turbin dan menghasilkan listrik tanpa harus membakar solar atau batubara
seperti di PLTU,” papar pemegang gelar Master of Chemical Engineering (M.Ch.E) dari
Chemical Engineering Department, University of Arizona, Amerika Serikat ini.

Menurut Hengki, Indonesia memiliki
cadangan tenaga panas bumi sebesar
26.000 megawatt (MW). Namun
hingga saat ini, yang dimanfaatkan
baru 807 MW atau baru sekitar 3%.
“Indonesia is the lowest user of
geothermal energy in the world.
Padahal cadangan kita termasuk

yang terbesar di dunia. Seandainya potensi itu bisa kita manfaatkan maksimal, sisa solar
dan batubara (yang biasa digunakan sebagai bahan bakar PLTU) bisa kita ekspor. Jadi
kita menjadi negara pengekspor energi, bukan pengimpor energi seperti sekarang,”
ujarnya.

Salah satu faktor potensi panas bumi ini belum digarap maksimal karena selama ini
investasinya terlalu besar, yakni mencapai US$ 2 juta per MW. Jadi untuk sebuah
pembangkit

berdaya
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dibutuhkan investasi hingga US$ 40 juta,
sedangkan harga jualnya hanya US$ 4
s/d 5 cent per kWh. Padahal, ternyata
harga tinggi itu muncul hanya karena
selama ini industri listrik panas bumi
“dikuasai” oleh pemegang industri turbin
(semuanya asing) yang kemudian bisa
memainkan harga karena ketergantungan
kita terhadap mereka.

“Untunglah sudah keluar Undang-Undang Energi Panas Bumi dan Undang-Undang Jasa
Konstruksi yang memberi ketentuan dalam setiap tender proyek PLTPB minimal harus
ada satu peserta kontraktor nasional. Dalam proyek PLTPB Darajat III milik Chevron
Texaco, PT Rekayasa Industri nekat mengikuti tender. Meski kalah dalam tender pertama
itu, Hengki menjadi tahu bahwa biaya investasi pembangunan PLTPB bisa ditekan
hingga menjadi hanya sekitar US$
700.000 per MW, atau 35% dari
harga sebelumnya.

“Kami memang kalah dalam tender
pertama itu, tetapi kami jadi tahu
harga sesungguhnya. Kini, dari lima
PLTPB

yang

sedang

dibangun,

empat di antaranya dikerjakan oleh Rekayasa, yakni Lahendong 2 yang telah selesai,
Lahendong 3 keduanya di Sulawesi Utara, Kamojang 4 di Garut, dan Wayang Windu 2 di
Pengalengan, Jawa Barat. Lahendong 2 sudah siap diresmikan Presiden, Kamojang 4
selesai akhir tahun,” papar ayah dua anak ini.

Sumber daya dan inovasi
Mengembangkan inovasi teknologi untuk menggarap sumber daya alam yang tersedia di
dalam negeri adalah kata kunci
sukses

keinsinyuran

Hengki.

Menurut dia, percuma saja para
insinyur di Indonesia menguasai
teknologi secanggih apa pun, jika
resource-nya tidak tersedia di dalam
negeri.

Itu sebabnya, Hengki dan PT Rekayasa Industri sedang terus menekan pemerintah untuk
lebih mengeksplorasi energi panas bumi daripada membangun PLTN. “Kita belum tahu
cara membuat bahan baku uranium untuk PLTN yang murah. Kalau masih impor, kan
sama saja bahan bakunya dikuasai orang. Kedua, cara pembuangan waste nuklir-nya pun
juga perlu dipersiapkan. Jadi, mengapa tidak panas bumi? Ramah lingkungan, harga
murah, menghemat cadangan energi fosil, dan renewable. Dengan potensi panas bumi
yang kita punya, PLTN sebenarnya belum dibutuhkan,” tegas Hengki.

Untuk

PLTN,

saya

lebih

mendorong

pengembangan PBMR (Pebble Bed Modular
Reactor) yang lebih kecil dan kompak. PLTN
tipe ini bisa dibangun di pulau-pulau yang
lebih terasing untuk pengembangan industri
perikanan misalnya. Teknologi ini memang
belum siap betul, tapi bila seluruh panas bumi
sudah terekploitasi, Insya Allah PBMR akan

mulai siap diterapkan. Sewaktu mengikuti diskusi para ahli tenaga nuklir di Jogja, saya
sempat terheran-heran bahwa salah seorang peniliti dan pencetus PBMR adalah orang
Indonesia.

Dalam rangka mengeksplorasi sumber
daya yang melimpah di negeri ini juga,
PT Rekayasa Industri telah merintis dan
terus

mengembangkan

bahan

bakar

nabati atau biofuel. Tahun 2002, Hengki
dan timnya dari PT Rekayasa Industri
menjalin kerjasama dengan ITB untuk
penelitian pembuatan biodiesel dari tanaman jarak pagar.

“Berdasar hasil penelitian itu, Presiden SBY mengeluarkan Inpres No.1 tentang
pengembangan biofuel. Saat ini, kami sudah selesai membangun pabrik biodiesel terbesar
di dunia di Dumai. Kami membangun tiga pabrik berkapasitas masing-masing 330.000
ton/tahun, jadi total produksi hampir 1
juta ton biodiesel per tahun,” tandas
Hengki yang juga sedang melakukan
penelitian pembuatan bioethanol dari
ketela dan tetes tebu sebagai pengganti
bensin dalam skala industri. Perlu
diketahui bahwa kapasitas 330.000 ton
per tahun adalah kapasitas terbesar di
dunia. Jadi di Indonesia di satu lokasi
ada
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Selain menyediakan bahan bakar alternatif saat harga minyak bumi dunia makin tinggi,
industri biofuel juga memberi nilai tambah untuk industri bahan baku yang selama ini
bernilai rendah. Salah satunya adalah harga bahan baku crude palm oil (CPO) dari kelapa

sawit dari hanya Rp250-300/kg menjadi stabil di Rp800/kg. “Dengan adanya pabrik
biodiesel skala besar itu, kini harga CPO terangkat karena terkoneksi dengan harga
energi. Saat harga CPO dimainkan pedagang internasional, para petani kelapa sawit bisa
langsung meng-offset produksinya ke produk biodiesel,” paparnya.

Terpadu
Tak hanya berhenti di situ, Hengki dengan PT Rekayasa Industri-nya saat ini juga sedang
meneliti pemanfaatan batubara kalori rendah atau low calory coal yang selama ini
dianggap tidak bernilai ekonomis. “Indonesia is the largest reserve of low calory coal,
tetapi selama ini batubara kalori
rendah itu tidak diapa-apain, karena
diekspor ongkosnya terlalu mahal,
45%

kandungannya

air,”

ujar

Hengki.
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mengembangkan proses gasifikasi
batubara kalori rendah tersebut untuk membuat gas alam sintetis. Jika proses ini berhasil
dibuat dalam skala industri, maka pasokan gas alam untuk pabrik-pabrik pupuk yang
selama ini tersendat akan bisa dipenuhi.
“Dari 14 pabrik pupuk di Indonesia, saat
ini empat di antaranya sudah mati atau
hampir mati karena kekurangan pasokan
gas alam. Sebagian besar gas alam kita
diekspor ke Korea dan Jepang karena
harganya jauh di atas daya beli pabrikpabrik pupuk itu,” katanya.

PT Rekayasa Industri juga dipercaya pemerintah untuk merevitalisasi industri gula
nasional dan mengembangkan industri padi sehingga memiliki nilai tambah. “Industri

gula di negara lain bisa mengekspor energi dari byproduct-nya, yakni listrik dan
bioethanol. Sementara di Indonesia, the only in the world, industri gulanya mengimpor
energi dalam bentuk solar untuk menyalakan boiler pabrik-pabrik gula,” imbuh Hengki.

Ia pun berencana mengubah kultur industri padi yang selama ini ditangani penggilinganpenggilingan skala kecil menjadi industri padi terpadu dalam sebuah pabrik besar, yang
selain menghasilkan beras kualitas tinggi juga mengolah byproduct-nya, seperti sekam
menjadi tenaga listrik dan kulit ari padi menjadi makanan bayi. “Tentu saja effort ke sana
tak sekadar membangun pabriknya saja, tetapi harus mengajak bicara semua
stakeholders. Tetapi kita harus berani berubah untuk maju!” ucap Hengki mantap.

