
Bagi Endang, kehadiran program Biogas di desanya bukan hanya perkara 
mengembangkan bisnisnya saja. Lebih dari itu, program ini membuatnya bisa 
membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekelilingnya.
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Endang, warga Dusun Sumurpandan, Desa Gayam, 
Bojonegoro, memulai usaha kateringnya sejak tahun 2009. 
Kala itu, tenaganya masih serba terbatas. Ia juga harus 
merogoh kocek untuk membeli rata-rata tiga tabung LPG per 
bulan untuk memasak pesanannya. Itulah kenapa, Endang 
hanya mampu menerima orderan makanan ringan dalam 
jumlah sedikit. 

Lima tahun kemudian, program Biogas diperkenalkan di 
desanya, difasilitasi oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) 
bekerja sama dengan Yayasan Trukajaya. Dengan 
mempertimbangkan pengembangan usahanya, Endang 
mendaftarkan diri untuk ikut dalam proyek percontohan. Ia pun 
terpilih karena telah memenuhi persyaratan dasar program ini, 
yaitu memiliki dua ekor sapi yang tidak akan dijual dan kandang 
sapi berlantai semen.

Bersama tiga tetangganya, keputusan Endang bergabung 
dalam program Biogas pada tahun 2014 kini telah 
membuahkan hasil nyata. Pemakaian Biogas yang bebas biaya 
membuatnya mampu mengalihkan alokasi dana pembelian 
LPG untuk membeli bahan baku usaha kateringnya. Bahkan, ia 
mampu menambah variasi makanan ringan yang diproduksi. 
Endang kini mampu melayani pesanan hingga 2.500 kotak 
makanan ringan setiap bulannya. Dengan jumlah pesanan 
sebesar ini, Endang pun memberdayakan empat orang 
tetangganya untuk membantunya.

Program Biogas merupakan bagian dari komitmen ExxonMobil 
Cepu Limited (EMCL) dalam mempromosikan pemanfaatan energi 
alternatif yang terbarukan. Program ini bekerja sama dengan 
Yayasan Trukajaya, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang 
berpengalaman dalam pengembangan Biogas. Lewat program ini 
pula, masyarakat bisa terampil memanfaatkan kotoran ternak 
sebagai pupuk organik dari limbah Biogas. EMCL telah membangun 
323 reaktor Biogas dan menebar manfaat bagi lebih dari seribu 
masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

“Biogas telah mengubah hidup saya. Usaha saya jadi semakin maju 
karena pasokan gas yang cuma-cuma. Saya dapat menciptakan 
lapangan kerja untuk orang lain, bahkan saat listrik padam pun saya 
masih memiliki cadangan penerangan di rumah,” terangnya. Selain 
itu, sejak 2017 Endang memiliki keterampilan baru dalam 
memanfaatkan slurry (hasil fermentasi kotoran sapi sisa pengolahan 
Biogas) sebagai pupuk kandang untuk sawahnya. “Dengan slurry, 
saya pun bisa menghemat pembelian pupuk hingga sebesar 
400.000 rupiah!”

“Saya sangat berterima kasih dengan 
adanya program Biogas. Tidak hanya 

usaha saya jadi lebih 
menguntungkan, tetapi 

saya pun dapat 
menciptakan 

lapangan pekerjaan.” 
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