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Kabar Pertemuan Kelompok
Penerima Manfaat Proyek
Rencana PLTS
di Rumah Produksi Giring-Giring
Mengenal Konsorsium
Yayasan PEKA
dan Yayasan Penyu Berau

Dari Redaksi

Menyediakan pasokan energi terbarukan, seperti
tenaga surya bagi kelompok usaha kecil di
tempat terpencil seperti di Kecamatan Batu
Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau
membutuhkan fokus program dan kerja keras. Begitu
pula upaya meningkat pendapatan masyarakat melalui
Kelompok Usaha Kecil dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang berlimpah.
Oleh karena itu, rencana pembangunan PLTS adalah salah satu elemen
penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui rumah
produksi yang terjamin pasokan listriknya.

FOTO: PIXABAY.COM

Selain rencana pembangunan PLTS, dalam edisi 2 ini dipaparkan proses
pertemuan kelompok penerima manfaat proyek dan hasil-hasil yang di dapat
dari pertemuan tersebut. Kegiatan proyek ini difasilitasi oleh Yayasan KEHATI,
GPM W2 Lot1 MCA-Indonesia. Pembaca dapat mengenal 2 konsorsium yang
turut mengelola proyek ini, yaitu Yayasan Peduli Konservasi Alam (PEKA)
Indonesia dan Yayasan Penyu Berau. Untuk konsorsium Lamin Segawi
profilnya akan dimuat di mendatang, yaitu edisi 3.
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Sebagai pengetahuan, nikmati sajian manfaat kekayaan alam yang
berlimpah dari rumput laut, kelapa, dan nilai gizi dari terasi. Lewat
inilah segala kegiatan dan gambaran mengenai kegiatan ini
dipublikasikan. Selamat membaca!

Penanggung jawab: SARDI WINATA Pemimpin Redaksi: FARHAN Redaksi Pelaksana: NGATMAN Produksi:
MAHARDIKA PUSPITASARI Tim Reporter/Kontributor: EKO SETIAWAN, M. ROYCHAN MADJID, ARIEF
TAJALI, SRI PURWANI, IBRAHIM, NONO RACHMAT BASUKI, LUKMAN, HENDI SAPUTRA, MASHUD,
AMSARI, RATNA Distribusi: RURU Keuangan: ASEP SUNARYA & NAILY MARDIANA Desain: ADNAN
DISCLAIMER
Proyek Kemakmuran Hijau Window 2 LOT 1 MCA-Indonesia ini dikelola oleh Yayasan Kehati. Buletin
ini dibuat dengan dukungan masyarakat Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation.
Informasi, opini, dan kesimpulan yang dicantumkan di sini tidak mewakili posisi Millennium Challenge
Corporation atau Pemerintah Amerika Serikat.

Monitoring SGIP: Pembagian Waktu Kelompok Dalam Proyek.

“Berpacu Untuk
Persaingan Produk”
Kampung
Giring-giring
merupakan
kampung yang kaya akan pohon kelapa,
ciri khas kampung yang berada di
pesisir hulu Kecamatan Biduk-biduk,
Kabupaten Berau. Pohon-pohon yang
tinggi menjulang ini menjadi salah
satu sumber pendapatan keluarga
selain hasil tangkapan laut.
Di kampung Giring-Giring telah berkembang
kelompok-kelompok usaha dengan bahan
dasar pohon kelapa. Mulai dari daun, buah,
sabut dan batangnya. Sebagian besar kelompok
usaha ini didominasi oleh kaum perempuan
terutama ibu-ibu. Olahan dari pohon kelapa dikembangkan
menjadi souvenir, sabun dan lulur mandi, olahan makanan
dan juga batok arang dan keset kaki.
Sebagian besar produk mengandalkan energi listrik untuk memperlancar produksinya. Namun saat ini, kelompok-kelompok tersebut bertumpu pada keberadaan
genset terutama apabila melakukan kegiatan produksi di
siang hari. Biaya tentu lebih mahal karena mereka harus
membeli minyak solar/bensin secara rutin agar tetap berproduksi.
SGIP melihat bahwa selama ini pembagian waktu produksi, waktu domestik, dan waktu publik bagi kelompok usaha
yang sebagian besar adalah perempuan ini belum diperhitungkan secara baik. Selain itu, SGIP juga mempunyai
arah peningkatan pelibatan perempuan di ranah publik
yang adil berdasarkan waktu efektif perempuan pemilik
usaha, terutama dalam perencanaan pembangunan PLTS
dan kampung.
Monitoring dilaksanakan pada 7 Juni 2017 dalam bentuk
pertemuan antar kelompok usaha yang bernaung didalam
Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Giring-Giring.
Dihadiri oleh 40 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 35 perempuan bertempat di gedung BUMK. Pertemuan diawali
dengan sambutan dari bapak kepala kampung Giring-giring dan perwakilan dari PEKA Indonesia. Kemudian masuk
ke acara inti yakni berdiskusi untuk melihat kembali manajemen usaha, manajemen waktu dan kontribusi kelompok bagi kampung dan juga harapan kelompok terhadap
kampung.

Produk Sabun dan Lulur dari Kampung Giring-Giring
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Sebelum masuk ke proses Focus Group Discussion (FGD),
tim SGIP melihat bahwa salah satu hasil produksi yakni
sabun dan lulur dari kelapa sudah cukup bisa diajak
bersaing, tetapi masih ada beberapa peningkatan yang
perlu yakni: kemasan, bentuk sabun, maupun optimalisasi
produk dan pengembangan promosi.
Dalam perkembangan diskusi dinamika pertemuan menjadi aktif, karena banyak yang memberikan pendapat. Terutama terkait dengan model promosi yang sudah dilakukan, meskipun masih terbatas pada pameran di tingkat
lokal.
Agar lebih efektif, karena pelaksanaan kegiatan bersamaan
dengan bulan puasa, maka peserta pertemuan dibagi dalam 6 kelompok sesuai bidang usaha masing-masing yakni:
• Tiga kelompok usaha olahan makanan.
• Kelompok suvenir.
• Kelompok pembuat sabun dan lulur.
• Kelompok warung sembako.
SGIP menerangkan bahwa kelompok-kelompok perlu
melihat waktu-waktu yang paling tepat untuk bekerja,
mengadakan pertemuan dan terlibat dalam proses
pembangunan proyek PLTS maupun perencanaan
pembangunan kampung secara tepat sehingga saling
menguntungkan.
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Dinamika pertemuan yang cukup aktif tersebut kemudian dilanjutkan
dengan FGD yang dituliskan dalam format tabel sebagai berikut.
• Nama kelompok
• Jenis usaha kelompok
• Jumlah anggota
Jam
Kerja
Harian

Kegiatan kelompok/
anggota

Harapan untuk
Kampung

Sumbangan
Kelompok untuk
Kampung

Jam Kerja harian diisi oleh kelompok mulai pukul 05.00 s.d. 24.00, hal
ini terkait dengan upaya semakin melibatkan kelompok dalam berbagai
aktivitas proyek didasarkan pada waktu-waktu kolektif masing-masing
kelompok.

Dari hasil presentasi setiap kelompok,
SGIP menggarisbawahi bahwa kelompokkelompok usaha ini mempunyai banyak
waktu untuk kegiatan publik di sore hari
sekitar pukul 15.00 s.d. 17.30, dan waktu
untuk produksi mulai pukul 09.00 s.d.
14.00, selebihnya adalah waktu di ranah
privat/domestik.
Di akhir pertemuan, ketua BUMK Giringgiring membuat agenda pertemuan per
kelompok usaha untuk lebih memantapkan
pengembangan manajemen dan produksi
di bulan Juni – Juli.

Selain itu, kelompok juga mendiskusikan kebutuhan pengembangan
bagi setiap kelompok pada saat proyek berlangsung maupun upaya
mempersiapkan keberlanjutannya dimana kampung akan menjadi penyangga utama melalui perencanaan program pembangunan kampung
setiap tahunnya.

Pertemuan kelompok di Kampung Giring-Giring sekaligus monitoring SGIP. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Mengenal Lebih Dekat

PEDULI KONSERVASI ALAM
INDONESIA (PEKA INDONESIA)
FOTO: PIXABAY.COM

Visi
Menjadi lembaga terdepan dalam upaya pengembangan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya
alam di Indonesia.
Misi
1.

Memadukan penelitian,
pendidikan, dan pengembangan
masyarakat untuk mendukung
usaha konservasi sumberdaya
alam di Indonesia.

2.

Membangun kepedulian dan
kapasitas para pihak pada usaha
konservasi sumberdaya alam.

3.

Mengembangkan jaringan dan
basis data untuk penelitian
konservasi alam, termasuk
didalamnya konservasi serangga.

4.

Membangun dan mengelola pusat
data dalam usaha konservasi
alam, terutama pada konservasi
keanekaragaman serangga di
Indonesia.

Struktur Organisasi
Founder:
Prof. Dr. Damayanti Buchori, Shinta
Puspitasari MSc (PhD Candidate),
Dr. Bandung Sahari, Adha Sari SP

Yayasan Peduli Konservasi Alam Indonesia (PEKA Indonesia) berdiri pada
1999. Program utama yang dibangun adalah penelitian, pendidikan
konservasi, dan pengembangan masyarakat serta mempromosikan
konsep ”Ecosystem Health” (kesehatan ekosistem) di Indonesia.
Saat ini Yayasan PEKA tergabung dalam konsorsium proyek Pemanfaatan
Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan Secara Berkelanjutan. Penerima manfaat bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 2 Kampung di
Kawasan Bentang Alam Karst di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan
Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.
Lokasi proyek di Kampung Sumber Agung dan Batu Putih di Kecamatan Batu Putih, serta Kampung
Giring-Giring dan Teluk Sulaiman di
Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur.
Yayasan PEKA ikut menyediakan
pasokan energi terbarukan tenaga surya bagi kelompok usaha kecil, dan Meningkatnya pendapatan
Masyarakat melalui Kelompok Usaha
Kecil memanfaatkan sumber energi
terbarukan.
Fokus utama kerja PEKA pada 3 tujuan utama, yaitu:

Pendidikan Lingkungan
Dalam mengembangkan program
pendidikan lingkungan, PEKA Indonesia mencoba mengembangkan berbagai konsep pendidikan
lingkungan yang sesuai dengan
karakter dan kebutuhan lokal. Berfokus pada siswa-siwa sekolah dasar
dan menengah.
Pengembangan Masyarakat
Selam kurang lebih 5 tahun PEKA
mengembangkan program pengembangan masyarakat yang dikhususkan bagi masyarakat yang bertempat
tinggal di daerah rural yang berbatasan langsung dengan kawasan
konservasi alam.
Penelitian Konservasi Serangga
dan Keanekaragaman Hayati
Penelitian yang dikembangkan
mencakup inventarisasi spesies, interaksi antar spesies, evaluasi jasa
ekosistem, struktur lansekap dan
biorestorasi ekosistem.

Governing Board:
Prof. Dr. Damayanti Buchori, Prof. Dr. Ani
Mardiastuti, Dr. Purnama Hidayat,
Dr. Mirza Kusrini
Board of Supervisor:
Dr. Suryo Adi Wibowo
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Executive Board:
Shinta Puspitasari MSc (PhD Candidate)
(Chairman), Dr. Bandung Sahari (General
Secretary), Adha Sari (Treasure)
Executive Commitee:
Sardi Winata, SIP., MA, Farhan, SE.,
Mahardika Puspitasari, MSi.,
Headhi Berlina Siringo, SE.
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KABAR PERTEMUAN KELOMPOK

Penerima Manfaat Proyek
di Kec. Batu Putih, Kab Berau, Kaltim.

Tujuan dan Output yang diharapkan
Kegiatan pertemuan kelompok penerima manfaat ini difasilitatori oleh
petugas lapangan maupun koordinator kecamatan.
Peserta
Peserta dalam pertemuan kelompok penerima manfaat ini 4 kelompok
ibu-ibu yang jumlah totalnya ada 40 orang, 2 kelompok bapak-bapak
petani rumput laut yang berjumlah 20 orang serta pengelola BUMK
Kampung Sumber Agung yang berjumlah 5 orang.

Pertemuan kelompok bagi penerima
manfaat yang dilakukan 2 kali seminggu
atau minimal sebulan sekali ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.

Menjadi forum atau wadah bagi
semua anggota kelompok untuk
sharing (bertukar pengetahuan
dan pengalaman), sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan antar
anggota kelompok tersebut.

2.

Terdokumentasikan pengetahuan
dan pengalaman yang dimiliki antar
anggota kelompok sehingga menjadi pembelajaran yang bermanfaat
bagi proyek.

3.

Menjadi wadah atau tempat untuk
mencurahkan pengetahuan maupun ide-ide kreatif yang terkait
dengan pengembangan usaha serta pengetahuan dan pengalaman
yang dimiliki anggota. Diharapkan
dapat menunjang tercapainya tujuan proyek.

4.

Mendorong keberanian anggota
kelompok untuk dapat menyampaikan pendapat, pengetahuan serta pengalaman di depan umum dan
menumbuhkan rasa kepercayaan
diri.

Pertemuan kelompok ini bertujuan mengidentifikasi kegiatan potensial
yang akan dilakukan untuk meningkatkan usaha kecil di masyarakat.

Proses Pelaksanaan Pertemuan
Kegiatan pertemuan kelompok penerima
manfaat ini diawali dengan pembukaan
dan pengantar dari Bapak Edi selaku
Kapala kampung Sumber Agung.
Dalam pengantarnya beliau menyampaikan
harapan agar kelompok yang ada di
Kampung Sumber Agung ini dapat di bina
dan didampingi dalam pengembangan
usahanya ke depan oleh Konsorsium PEKA
Indonesia.

Dari atas ke bawah; pertemuan kelompok di Kampung Sumber Agung; pertemuan
kelompok di Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih. (FOTO: PEKA INDONESIA)

Pihak Kampung juga merasa terbantu
karena akan adanya pembangunan PLTS
yang menjadi sumber energi listrik yang
selama ini menjadi harapan utama masyarakat kampung Sumber Agung.
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Proses identifikasi potensi kelompok di Kampung Sumber Agung, Kec. Batu Putih.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Oleh karena itu, dengan adanya PLTS untuk pembangkit
listrik rumah produksi akan dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga di masyarakat. Hal ini karena dapat
membuat berbagai usaha dengan potensi alam yanga ada
di kampung.
Kemudian acara dilanjutkan dengan perkenalan dari
Tim Konsorsium PEKA Indonesia yang turut hadir antara
lain adalah spesialis KM, spesialis Gender, Koordinator
Kecamatan dan staf lapangan.
Spesialis KM menjelasakan maksud dan tujuan dari
pertemuan kelompok dalam proyek MCA-Indonesia ini
yang antara lain:
• Sarana bertukar informasi dan pengalaman serta
memetakan potensi yang ada di kampung untuk dapat
dijadikan usaha yang mendukung perekonomian
keluarga.
• Adanya pertemuan ini juga diharapkan setiap anggota
kelompok dapat berinteraksi dan dapat mencari solusi
bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang ada di
masyarakat.
Sedangkan spesialis Gender menjelaskan pentingnya
peran perempuan dan kelompok yang perlu perhatian
khusus sehingga dapat terlibat dalam setiap kegiatan yang
diadakan di kampung. Selain itu, perlu mengidentifikasi
waktu-waktu penting keterlibatan kelompok dalam setiap
kegiatannya.

Proses selanjutnya adalah setiap kelompok membuat
identifikasi usaha dan potensi serta permasalahan yang
selama ini dihadapi juga memikirkan alternatif solusi yang
mungkin bisa dipecahkan.
Kelompok juga mengidentifikasi detai kegiatan dari jam ke
jam untuk mengetahui waktu yang tepat dalam keterlibatan
kegiatan kelompok.
Pada dasarnya di kampung Sumber Agung ini sudah ada
3 kelompok usaha bagi ibu-ibu, yaitu kelompok pembuat
keripik, Kelompok pembuat jajanan dan kelompok
pembuat kerajinan dari tali kur.
Sedangkan kelompok bapak-bapak hanya 2 kelompok
saja yaitu khusus kelompok petani rumput laut. Pada
tahap identifikasi ini yang muncul permasalahan dominan
pada petani rumput laut adalah hama penyu yang makan
tanaman rumput laut. Selama ini belum ada solusi untuk
mengatasi masalah itu sehingga petani banyak yang
mengalami gagal panen.
Sedangkan kelompok ibu-ibu lebih banyak pada persoalan
pemasaran dan kemasan yang menarik untuk dapat
meningkatkan daya saing hasil produknya.
Selama ini permasalahan lain yang muncul adalah
kurangnya listrik untuk mendukung proses produksi
sehingga hasilnya masih sangat terbatas dan kurang
bersaing.
Harapan semua kelompok agar selama proyek dapat
didampingi dan mencari solusi bersama untuk kemajuan
usaha yang telah dirintis.
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Mengenal Lebih Dekat

YAYASAN PENYU BERAU
Berawal dari kepedulian akan adanya eksploitasi penyu dan turunannya yang ada
di Kabupaten Berau, Tanjungredep, Kaltim. Yayasan Penyu Berau berdiri pada 2003.
Organisasi nirlaba berbadan hukum ini terbentuk untuk membantu program pelestarian
penyu dan ekosistem laut dan habitatnya sehingga dapat menjadi sumber kehidupan
bagi masyarakat sekitar yang berkelanjutan.
Kabupaten Berau merupakan salah satu
kabupaten di Indonesia yang mempunyai
potensi tempat bertelurnya maupun
habitat untuk penyu khususnya penyu
hijau (Chelonia mydas) dan penyu sisik
(Eretmochelys imbricate). Ada 7 pulau
peneluran penyu terbesar di Kabupaten
Berau yang terdiri dari Pulau Derawan,
Pulau Samama, Pulau Sangalaki, Pulau
Bilang-bilangan, Pulau Mataha, Pulau
Belambangan, dan Pulau Sambit.
#Yayasan Penyu Berau (YPB) telah
mempunyai data pendaratan penyu
selama 10 tahun.

Selain melakukan program-program untuk penyu dan ekosistem laut, saat ini
Yayasan Penyu Berau ikut melaksanakanProgram “Pemanfaatan SDA dan Energi
Terbarukan Secara Berkelanjutan bagi
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2 Kampung di Kawasan Bentang Alam
Karst di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.”
#Program tersebut dalam bentuk penguatan kapasitas masyarakat setempat
dan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung adanya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.

Data tersebut hasil bekerja di beberapa pulau peneluran penyu di Kabupaten Berau, yaitu pulau Sangalaki, pulau
Semama, pulau Bilang-bilangan, dan
pulau Mataha.
Program yang Pernah Dilakukan
Pengalaman 10 tahun dalam konservasi
penyu. Adapun beberapa item kegiatan
rutin yang dilakukan yaitu:
•

Pengumpulan data penyu yang naik
dan bertelur.

•

Mencari dan menggali sarang yang
berhasil menetas.

•

Relokasi sarang yaitu memindahkan
sarang ke tempat yang lebih aman
(hatchery).

•

Patroli di sekitar pulau untuk
memastikan keamanan sarang dari
gangguan predator dan pihakpihak yang tidak bertanggung
jawab.

•

Memiliki data populasi penyu 10
tahun. Di Pulau Sangalaki (Kecamatan Derawan) YPB telah melakukan pembinaan habitat di pulau

peneluran penyu selama 10 tahun dan data populasi penyu 5
tahun Pulau Bilang-bilangan dan
Mataha (Kecamatan Batu Putih).
•

YPB telah membangun dan bekerjasama dengan berbagai pihak,
yaitu Muspika, Dinas Perikanan dan
Kelautan, BKSDA Wilayah I Berau,
MCA, WWF, Bestari, dan masyarakat
setempat.
#Untuk kepentingan sosialisasi
dan komunikasi terkait konservasi
penyu, YPB juga melakukan kerjasama dengan media lokal seperti
Berau Post, Berau Vision, Sanggam
Tv, Kaltim Post, Tribun Kaltim; serta
media nasional seperti Tv 7, Metro
Tv, Trans Tv, dan lain-lain.

VISI
“Terwujudnya Kelestarian
Ekosistem Laut Termasuk Penyu
Agar Dapat Bermanfaat Untuk
Masyarakat”
MISI
1.

Mewujudkan kesadaran
dan kepedulian masyarakat
terhadap ekosistem laut
dan pesisir dan Hutan
Mangrove.

2.

Mewujudkan
pengembangan
pengelolaan ekosistem
pesisir, laut dan Hutan
Mangrove yang
berkelanjutan.

3.

Mewujudkan pengelolaan
ekosistem penyu
berkelanjutan yang
berbasis masyarakat

4.

Mendorong pengelolaan
ekosistem pesisir, laut dan
Hutan Mangrove yang
memberikan manfaat
secara ekologi, ekonomi
dan sosial kepada
masyarakat .

Yayasan Penyu Berau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau, BKSDA (Balai
Konservasi Sumberdaya Alam),
masyarakat, NGO lain, dan
semua stakeholder yang terkait.
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TERASI: MANFAAT DAN NILAI GIZINYA
Kecamatan Batu Putih yang berada di kabupaten Berau Kalimatan Timur memiliki
potensi sebagai daerah penghasil terasi
unggulan.

#Pembuatan Terasi di kecamatan
Batu Putih dengan cara udang rebon
diambil nelayan dari laut, kemudian
langsung direbus di pinggir pantai.
Setelah matang, ditumbuk dan
dicampur garam menggunakan lesung kayu. Dijemur kembali agar kadar airnya rendah, kemudian ditumbuk kembali sampai bisa dibentuk.
Ciri khas terasi ini adalah bentuknya
yang bulat. #Kemasan terasi di kecamatan Batu Putih ada yang masih
dibuat tradisional.
Dibungkus dengan daun asli tanaman
sekitar. Ada juga yang dibuat serbuk
dan dikemas dalam botol seperti garam bubuk, dan lain sebagainya.
Terasi yang diperdagangkan secara
umum dapat dibedakan menjadi dua
macam berdasarkan bahan bakunya,
yaitu terasi udang dan terasi ikan.
Terasi udang biasanya memiliki warna
cokelat kemerahan, sedangkan terasi
ikan berwarna kehitaman. Idealnya
bahan baku pembuatan terasi adalah
ikan atau udang (rebon) yang masih
segar.

Pelatihan Pembuatan

Terasi merupakan bumbu penting
di kawasan asia tenggara dan china
selatan. Terasi memiliki bau yang tajam dan biasanya digunakan untuk
membuat sambal terasi, tetapi juga
ditemukan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. Selain itu, kadangkadang belacan dibakar untuk lebih
enak tetapi cenderung menimbulkan
bau yang tajam.

Terasi (FOTO: PEKA IND
ONESIA)

Terasi atau belacan adalah bumbu
masak yang dibuat dari ikan dan/atau
udang rebon yang difermentasikan,
berbentuk seperti adonan atau
pasta dan berwarna hitam-coklat.
Terkadang ditambah dengan bahan
pewarna makanan sehingga menjadi
kemerahan.

Kandungan Zat Gizi
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan melihat bahan
baku pembuatan terasi yang berupa
udang dan ikan-ikan kecil, dapat disimpulkan bahwa terasi mempunyai
kandungan protein, kalsium, dan fosfor yang cukup tinggi.

lain. Seperti hewan air lainnya, udang
rebon merupakan sumber protein hewani yang sangat baik. Seratus gram
udang rebon segar mengandung
protein sebesar 16,2 gram. Kandungan ini hampir sama dengan kandungan protein pada udang segar.

Kandungan Terasi per 100 gr.
Energi

155 kkal

Protein pada udang termasuk protein
lengkap karena memiliki semua asam
amino esensial.

Protein

22,3 gr

Lemak

2,9 gr

Kaya kalsium dan fosfor

Karbohidrat

9,9 gr

Kalsium

3812 mg

Vitamin B1

0,24 mg

Fosfor

726 mg

!Namun perlu diingat bahwa peng-

gunaan terasi dalam hidangan relatif sedikit sehingga peranan zat gizi
bagi tubuh juga sangat kecil. Karena
fungsinya dalam makanan hanyalah
sebagai penyedap.
Sumber protein

Seratus gram udang rebon segar
mengandung 757 mg kalsium, sedangkan dalam 100 gram udang
rebon yang sudah dikeringkan sebanyak 2.306 mg. Dengan demikian,
konsumsi udang rebon sangat baik
untuk mencegah osteoporosis.
Keunggulan lain dari udang rebon
adalah kandungan fosfornya yang
cukup tinggi. Kalsium baru bisa
bermanfaat bila di dalam tubuh juga
tersedia fosfor yang cukup untuk
mengimbangi kalsium.

Dibandingkan dengan udang lainnya,
Udang rebon jauh lebih murah harganya. Namun, dari nilai gizi, udang
rebon tidak kalah dari jenis udang
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Pertemuan
kelompok menjadi
salah satu bentuk
proses pembelajaran
yang dapat
dilakukan antara
penerima manfaat,
pelaksana, dan
pemegang proyek.
Pelaksanaan
pertemuan ke-1 ini
dilakukan di kantor
BUMK Kampung
Giring-Giring yang
dimulai dari pukul
09.00 sampai dengan
11.30 WITA.
FOTO: PEKA INDONESIA

KABAR PERTEMUAN KELOMPOK

Penerima Manfaat Proyek

di Kampung Giring-Giring, Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau, Kaltim.
Salah satu upaya mencapai keberhasilan proyek dan keberlanjutannya adalah adanya kelompok yang dibentuk
di lokasi sasaran proyek tersebut. Kelompok yang dibentuk ini merupakan kelompok penerima manfaat yang
ada di Kampung di wilayah Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk.
Kelompok penerima manfaat yang
disasar dalam program ini adalah
kelompok masyarakat dari golongan
menengah kebawah yang mencakup
kaum perempuan dan difabel. Kriteria
tersebut dipilih agar program ini dapat
tepat sasaran yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kedua
kecamatan tersebut dan mengurangi
kemiskinan.
Tujuan dan Output yang diharapkan
1.

2.

3.

Kaum perempuan menjadi kunci dari
kegiatan ini karena sebagian besar anggota kelompok merupakan perempuan. Karena sebagian besar laki-laki
di kedua kecamatan tersebut merupakan pekerja harian, yaitu nelayan dan
buruh kebun.

#Penerima manfaat secara ke-

proyek ini di kampung Giring-Giring
ada 130 KK yang terdiri dari kelompok
perempuan, kelompok usaha pengolahan kepala, kelompok pemilik dan
pengepul kelapa serta pengelola
BUMK kampung Giring-Giring. Pertemuan ini akan menjadi langkah untuk menentukan kegiatan yang dilakukan berikutnya.

4.

3.

Adanya jadwal rutin pertemuan
2 mingguan atau per bulan bagi
kelompok penerima manfaat.

4.

Adanya tukar informasi antara
penerima manfaat, pengelola
BUMK dan pelaksana proyek
serta pemerintah kampung untuk
menjaga keberlanjutan program.

seluruhan yang akan disasar dalam

Mengidentifikasi kelompok
penerima manfaat yang akan
terlibat dan dapat dilibatkan di
proyek MCA-Indonesia.
Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kelompok yang berpotensi untuk menunjang keberlanjutan proyek MCA-Indonesia.
Menyepakati jadwal pertemuan-pertemuan berikutnya
yang diadakan minimal 2 kali
seminggu atau per bulan untuk setiap kelompok penerima
manfaat.

Menjadi wadah sharing dan
mendorong keberanian anggota
kelompok dalam menyampaikan
pendapat, pengetahuan serta
pengalaman di depan umum dan
menumbuhkan rasa kepercayaan
diri.

Hasil yang diharapkan;
1.

Mendapatkan gambaran
kelompok-kelompok yang dapat
dilibatkan dalam kegiatan proyek
MCA-Indonesia.

2.

Mendapatkan gambaran
kebutuhan yang berpotensi untuk
dikembangkan dalam kegiatan
proyek MCA-Indonesia
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Peserta

Proses Kegiatan

Peserta yang terlibat dalam pertemuan ini adalah kelompok-kelompok penerima manfaat yang ada di
kampung Giring-Giring, kecamatan
Biduk-Biduk kurang lebih berjumlah 13 kelompok. Namun pada pertemuan yang pertama ini yang hadir
pesertanya berjumalah 40 orang.

Pertemuan dibuka oleh Ketua BUMK
yang menjelaskan maksud dan tujuan kelompok diundang dalam pertemuan ini. Setelah itu, Ketua BUMK
mengajak peserta pertemuan untuk
melakukan doa bersama agar acara dapat berjalan dengan lancar dan
mendapatkan hasil sesuai dengan
yang diharapkan.

Kelompok yang tidak hadir pada
pertemuan itu karena ada pekerjaan
yang tidak bisa ditinggalkan seperti
nelayan yang pergi ke laut dan petani
kelapa yang masih berladang di kebun.
Pada pertemuan awal ini yang menjadi fasilitator adalah spesialis Knowledge Management, spesialis Keuangan
dan Managemen Usaha, Spesialis
SGIP, dan Ketua BUMK Kampung Giring-Giring.

Dalam diskusi ini diketahui bahwa
kelompok yang sudah ada di kampung Giring-Giring adalah kelompok
pembuatan olahan kepala berupa
sabun dan lulur, kelompok kerajinan/
suvenir dari batok kelapa/tempurung,
kelompok pengolahan ikan basah
dan ikan kering menjadi produk-produk abon, dan kelompok simpan
pinjam. Sedangkan yang tidak hadir
adalah kelompok nelayan dan petani
kelapa.
Beberapa masalah yang mengemuka dari kelompok yang hadir sebagai berikut.
#Masih ada kendala terutama masalah belum rutinnya produksi karena
hasilnya masih dipasarkan di wilayah
kampung Giring-Giring saja.
#Kelompok juga menginginkan ada
pertemuan rutin untuk mendampingi
kelompok dan ada pelatihan lagi untuk meningkatkan hasil produksinya.
#Masalah manajemen pengelolaan
keuangan sederhana bagi kelompok juga sangat dibutuhkan. Karena
selama ini untuk menghitung nilai
jual produk dengan biaya produksi masih sangat sederhana dan belum menggambarkan bahwa usaha
ini benar-benar dapat memberikan
keuntungan.

Ketua BUMK kemudian memberikan
waktu kepada Kepala Kampung Giring-Giring untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pertemuan ini.
Kepala Kampung dalam sambutannya menekankan bahwa kelompok
yang sudah ada dapat dibina dengan
baik dan apabila belum mencukupi
untuk kebutuhan jumlah kelompok
dalam proyek MCA-Indonesia dapat
membentuk kelompok baru.
#Masalah lain yang muncul juga adalah terkait ijin usaha rumah tangga
dari dinas kesehatan atau dinas terkait.
#Kelompok juga menyadari bahwa
potensi kelapa sangat baik untuk
peningkatan ekonomi masyarakat
yang ada di kampung Giring-Giring.
Seperti halnya sabut kelapa yang saat
ini belum dimanfaatkan sama sekali
dan hanya sebagai bahan untuk
membakar ikan saja dan bahkan
terbuang.
Masyarakat mulai antusias setelah
mendapatkan
pejelasan
bahwa
dalam proyek yang dilaksanakan oleh
Konsorsium Peka Indonesia ini akan
memanfaatkan sabut kelapa menjadi
cocopeat dan coco fiber. Mereka
menilai akan lebih baik lagi, karena
semua dari kelapa bisa dimanfaatkan
mulai dari isi, batok, dan sabutnya.
Pertemuan ini juga membahas peran
dan keterlibatan gender dalam kegiatan proyek nantinya. Pada sesi ini
yang memandu diskusi adalah spesialis SGIP.

Kelompok yang ada saat ini menurut
Beliau perlu didampingi dan dikembangkan agar benar-benar bisa menjadi tumpuan untuk penambahan
penghasilan keluarga.
Pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh
konsorsium PEKA Indonesia dan agar
ada pertemuan rutin yang menjadi
wadah bagi kelompok untuk bertukar
pikiran atau pengalaman agar menjadi lebih maju lagi.
Setelah sambutan dari kepala kampung dilanjutkan dengan penjelasan
mengenai hasil yang diharapkan dalam pertemuan itu yang disampaikan
oleh spesialis KM.

Spesialis SGIP menjelaskan pentingnya mengetahui waktu-waktu yang
dapat dimanfaatkan untuk terlibat
dalam kegiatan dan untuk rumah
tangga atau keluarga. Dengan demikian, kegiatan akan bisa berjalan
tanpa harus menganggu rutinitas
masyarakat di wilayah proyek.
Di akhir diskusi kelompok membuat
kesepakatan dengan BUMK mengenai jadwal rutin pertemuan. Setiap
kelompok melakukan diskusi dan
menyepakati kapan akan dilakukan
pertemuan lagi yang difasilitasi oleh
BUMK.
Pada kesepakatan ke-1 ini akan ada
pertemuan secara bergilir antara
kelompok dengan BUMK mulai 14-16
Juni 2017.
Aganda yang dibahas dalam acara itu akan lebih kepada kegiatan
rutin setelahnya dan disampaikan
kelompok bahwa mereka dapat aktif
lagi setelah 2 minggu libur lebaran.
Bentuk-bentuk kegiatan dan materi
pertemaun berikutnya akan dibahas
kemudian hari.

Kelompok diminta membuat tabel
kegiatan dari jam ke jam dan bentuk
keterlibatan serta kontribusi dalam
pemerintah kampung.
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