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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

Info Pelatihan
Pohon kelapa merupakan salah satu
pohon yang memiliki nilai guna semua
mulai dari akar sampai daunnya.
Jika kita melihat nilai guna dari buah
kelapa sendiri akan banyak sekali dan
beragam yang bisa dijadikan berbagai
olahan dengan nilai ekonomi tinggi.
Salah satu yang menarik adalah
sabut kelapa. Seperti di sepanjang pantai di wilayah
kec. Biduk-Biduk kab.
Berau banyak tumbuh
pohon kelapa.

Pengolahan Sabut Kelapa
untuk Peningkatan Ekonomi
Konsorsium Peka Indonesia telah mengadakan pelatihan pengolahan
sabut kelapa menjadi cocofiber dan cocopeat secara manual. Kegiatan
pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 lalu di kantor
BUMK Kampung Giring-Giring.
Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini kelompok ibu-ibu dan beberapa
remaja serta bapak-bapak yang ada di kampung itu. Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan itu sekitar 20 orang yang nantinya akan menjadi
penggerak pembuatan cocofiber dan cocopeat di kampung Giring-Giring.
Adanya penambahan nilai
ekonomi sabut kelapa
menjadi cocofiber dan cocopeat diharapkan menjadi sumber penghasilan
tambahan di masyarakat.

Pelatihan cocofiber dan cocopeat di Kampung Giring-Giring,
Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau, Kaltim (FOTO: PEKA INDONESIA)

Selain menjadi tambahan
ekonomi kegiatan ini juga
memberikan dampak terhadap lingkungan dimana
ada pengurangan sampah
sabut kelapa yang dibakar
dan dibuang percuma.

Melihat potensi dengan banyaknya sabut kelapa yang ada di sana
maka perlu dilakukan pendekatan pemanfaatan potensi tersebut.
Salah satu yang dilakukan adalah mengolah sabut kelapa menjadi
cocofiber dan cocopeat.
ÜCocofiber merupakan serat dari sabut kelapa yang setelah
mengalami proses menjadi bahan yang dapat digunakan untuk
berbagai macam produk atau bahan.
ÜBentuk produk yang dapat dihasilkan dari cocofiber sebagai
bahan baku untuk berbagai industri, antara lain industri karpet,
dashboard dan jok untuk kendaraan, jok perabot rumah tangga,
matras, spring bed, kemasan serta tali.

ÜHasil samping pengolahan serat sabut
kelapa berupa butiran-butiran gabus sabut
kelapa, dikenal dengan nama cocopeat.
Sifat fisika-kimianya yang dapat menahan
kandungan air dan unsur kimia pupuk,
serta dapat menetralkan keasaman tanah
menjadikan hasil samping ini mempunyai
nilai ekonomi.
Cocopeat digunakan sebagai media
pertumbuhan tanaman hortikultur dan
media tanaman rumah kaca.
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USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT

Aktivitas budidaya rumput laut memiliki keuntungan
diantaranya; meningkatkan pendapatan masyarakat,
berkurangnya pengangguran, menambah pendapatan
asli daerah (PAD), menciptakan persaingan dan iklim
usaha yang kondusif. Budi daya rumput laut membuat
roda perekonomian berjalan sehingga tercipta
kesejahteraan hidup masyarakat.
#Aspek Sosial dan Ekonomi, perkembangan usaha budi-

daya rumput laut di Kampung Sumber Agung Kecamatan
Batu Putih kabupaten Berau memberikan keuntungan bagi
kehidupan masyarakat sekitar. Keuntungan yang diperoleh
diantaranya adalah kesempatan kerja yang tersedia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan dari masyarakat sekitar dan nelayan yang
beroperasi diperairan sekitar lokasi budidaya sangat
diperlukan. Dengan adanya usaha budidaya rumput laut ini
dan juga tersedianya potensi pasar yang luas, diharapkan
mampu menumbuhkan semangat kerja dan semangat
berwirausaha masyarakat setempat.

#Aspek ekologis, komoditas rumput laut memberikan
banyak manfaat terhadap lingkungan sekitarnya antara lain
adalah dapat mengkonservasi lahan pesisir terhadap berbagai
aktivitas penangkapan yang tidak berwawasan lingkungan,
seperti penggunaan racun/bom untuk penangkapan ikan.
Rumput laut juga merupakan salah satu bagian penting dari
ekosistem pesisir, yang secara ekologis memiliki peranan dan
fungsi ekologis yang sama dengan ekosistem pesisir lainnya
seperti; mangrove, lamun dan karang.
Selain keuntungan ekonomis, melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi diharapkan usaha budidaya ini
menjadi salah satu cara untuk melestarikan ekosistem rumput
laut. Teknologi tersebut misalnya dengan teknik kloning dan
sistem kultur.

#Aspek biologis, rumput laut memiliki klorofil yang

berperan dalam proses fotosintesis di perairan. Sehingga
tumbuhan ini memegang peranan sebagai produsen primer
penghasil bahan organik dan oksigen di lingkungan perairan.

#Aspek dampak lingkungan, sebagaimana biasanya,

Dari Atas ke bawah: Siap tanam, Penanaman rumput laut; Rumput
Laut yang Telah di Tanam. (FOTO: PEKA INDONESIA)

budidaya pasti mensyaratkan lokasi yang bebas dari polusi
dan pencemaran air. Selama masa pemeliharaan sampai
dengan masa panen, rumput laut tidak diberikan pakan, akan
tetapi rumput laut mendapatkan makanan dan nutrisi dari
yang tersedia di perairan laut. Dengan demikian, budidaya
rumput laut ini tidak mencemari dan merusak lingkungan
disekitar.
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Rencana PLTS
di Rumah Produksi Giring-Giring
Potensi sumber daya alam dan perkebunan di Kecamatan Batu Putih dan kecamatan Biduk-Biduk sangat
potensial. Tercatat udang dan ikan banyak dihasilkan di Kecamatan Batu Putih dan perkebunan kelapa di
Kecamatan Biduk-Biduk. Namun untuk mendorong kegiatan tersebut dibutuhkan suplai energi listrik yang lebih
banyak, karena dengan kondisi saat ini suplai energi listrik di kedua kecamatan tersebut belum mencukupi.

Kebutuhan
listrik
dari
kedua
kecamatan tersebut masih belum
tercukupi karena suplai listrik dari
PLN (Tenaga Diesel) sangat terbatas.
Listrik di Kec. Biduk-Biduk hanya
beroperasi dari jam 18.00-06.00 WITA,
sedangkan untuk kec. Batu Putih
hanya jam 18.00-00.00 WITA. Jam
operasional tersebut bahkan hanya
mencakup beberapa kampung saja,
tidak semua kampung mendapatkan
aliran listrik. Seperti di Kec. BidukBiduk terdapat kampung yang
belum mendapatkan suplai listrik
PLN, yaitu kampung Teluk Sumbang
serta Kampung Sumber Agung di
Kecamatan Batu Putih yang juga tidak
pernah mendapatkan suplai listrik.
Sarana dan prasarana umum seperti
sekolah, sarana ibadah, sarana
kesehatan dan kantor pemerintahan
semua bergantung pada suplai listrik
dari mesin generator set (Genset)
yang menggunakan bahan bakar
solar.

PEKA Indonesia berinisiatif untuk
menyelenggarakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah
dengan langkah strategis. Yaitu pemanfaatan sumberdaya alam melalui
pemberdayaan usaha kecil dengan
bantuan berupa Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) dan rekayasa teknologi untuk pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan.

termanfaatkan dengan baik disana
seperti kelapa
untuk berbagai
macam produk olahan hasil limbah
kelapa (sabut dan tempurung) di Kec.
Biduk-Biduk.
Proyek ini akan melibatkan beberapa
usaha kecil yang sudah ada di wilayah
tersebut dengan menggunakan rantai nilai produksi. Selain itu, akan
dilakukan pemberdayaan kelompok
lain yang ada kampung-kampung
lain.

Hal tersebut karena kebutuhkan masyarakat saat ini untuk meningkatkan
produksi mereka adalah suplai listrik
dan keterbatasan alat untuk pengolahan.

Rencana PLTS
Adanya pasokan energi terbarukan
tenaga surya bagi kelompok usaha
kecil. Sasaran umum teralirinya
listrik melalui pembangunan PLTS
dengan kapasitas 8 kWp untuk unit
usaha di Kampung Giring Giring
dengan pasokan daya total sebesar
24 kWh.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) dan pemberian bantuan
berupa rekayasa teknologi untuk
pengolahan dan produksi salah
satunya akan dibangun di kampung
Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk.

Adanya peningkatan pendapatan
masyarakat melalui kelompok‐kelompok usaha kecil yang memanfaatkan
sumber energi terbarukan, dengan
sasaran penerima manfaat berjumlah
130 KK di Kecamatan Biduk Biduk.

Bantuan listrik dan rekayasa teknologi
untuk
pengelolaan
sumberdaya
alam yang melimpah dan belum

Hasil program yang diharapkan dapat
dirasakan oleh kelompok usaha kecil
di Kec. Biduk-Biduk adalah:
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•

Terbangunnya PLTS di Kampung
Giring Giring Kec. Biduk Biduk.
PLTS yang dibangun adalah adalah off grid dan terpusat.
Hanya diperuntukkan bagi unit
produksi atau rumah produksi,
tidak digunakan untuk sumber
listrik perumahan. Jika ada kelebihan daya dapat dimanfaatkan untuk keperluan fasilitas umum.
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•

Berkembangnya usaha kecil pengelola sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.
Indikatornya berupa penyediaan rekayasa teknologi pemanfaatan energi terbarukan bagi usaha kecil berbasis masyarakat.
Terselenggaranya pelatihan pemanfaatan energi terbarukan bagi
kelompok usaha kecil serta terselenggaranya pelatihan dan pendampingan kelembagaan, peningkatan hasil produksi, dan pemasaran usaha kecil.

Kebutuhan Daya untuk Produksi
PLTS di Kampung Giring Giring Kec. Biduk Biduk memiliki kebutuhan
daya 21.900 watt jam per hari atau 21,9 kWh dengan rincian
kebutuhan watt dijelaskan pada tabel kebutuhan daya dan dilakukan
pembulatan keatas.
Dengan demikian, diperlukan watt peak dari modul surya sebesar
8.000 Wp dengan menggunakan konstanta paparan matahari
sebesar 3 (nilai diambil berdasarkan data empiris penyusun dimusim
penghujan, walau secara rata-rata lama penyinaran 6,1 jam dari data
yang diperoleh). Daya baterai yang dipergunakan sebesar 96.000 watt
dengan DOD baterai sebesar 75%, maka diperoleh total daya 72.000
watt setara dengan 3 kali dari kebutuhan daya per hari.
Kebutuhan daya untuk proses pengolahan cocofiber.
No.

Item

Kap

Jam Ops

Daya

1

Mesin Pengurai

150 kg/jam

1 jam/hari

7.500 W

2

Mesin Pengayak

100 kg/jam

1 jam/hari

800 Wh

3

Mesin Press Manual Manual
Total

8.300 Wh

Kebutuhan daya untuk proses pengolahan cocopeat.
No.

Item

Kap

Jam Ops

Daya

1

Mesin Penggiling

100 kg/jam

1 jam/hari

800 W

Total

800 W

Badan Pengelola PLTS

Pemerintah
Kampung Giring-Giring

Kelompok 2

Kelompok 3

Untuk melakukan pengolah cocofiber dan
cocopeat membutuhkan beberapa jenis mesin
produksi, antara lain:
1. Mesin Pengurai Sabut Kelapa Mesin ini berfungsi untuk mengurai sabut kelapa yang
telah dikupas agar diperoleh cocofiber dan
cocopeat.
2. Mesin Pengayak Sabut Kelapa Mesin ini
berfungsi untuk memisahkan sabut kelapa
dengan cocofiber dan cocopeat serta memisahkan cocofiber yang panjang dan pendek.
3. Mesin Press Sabut Kelapa Mesin berfungsi
untuk menekan (press) sabut kelapa agar
mudah dalam pengepakan.
4. Mesin Penggiling Sabut Kelapa Mesin ini
berfungsi untuk menghancurkan atau
merajang sabut kelapa sehingga lebih
halus untuk dijadikan cocopeat.
Untuk pengolahan briket arang tempurung
kelapa ini membutuhkan beberapa jenis mesin
produksi, antara lain adalah:
1. Mesin Penepung Arang Mesin ini memiliki
fungsi untuk menggiling arang tempurung
kelapa agar menjadi lembut (bubuk).
2. Mesin Mixer Briket Arang Mesin ini
berfungsi untuk mencampur bahan-bahan
yang telah berupa bubuk (bubuk arang dan
bubuk perekat).
Dampak PLTS dan Produksi
Dampak bagi lingkungan secara tidak langsung
akibat adanya instalasi ini mungkin akan terasa
dalam jangka waktu yang panjang seperti perluasan pembukaan lahan akibat meningkatnya
kesejahteraan penduduk dan bertambahnya
populasi penduduk. Selain itu, energi listrik
dari PLTS yang ramah lingkungan akan menciptakan udara yang bersih.
Untuk limbah hasil produksi, akan diantisipasi
dengan pembuatan tempat penampungan
limbah hasil produksi, pembuatan kemasan
ramah lingkungan, dan penyuluhan masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
akan sadar kebersihan.

Badan Pengelola Unit Usaha
Pengolahan Kelapa

Kelompok 1

Daftar Mesin Produksi yang Membutuhkan
Pasokan Listrik.

Kelompok 4

Pola relasi pengelolaan Rumah Produksi
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Foto dari atas ke bawah; Pertemuan Ibu-Ibu di Kampung Sumber Agung; Pertemuan
kelompok di Giring-Giring. (FOTO: PEKA INDONESIA)

KABAR PERTEMUAN KELOMPOK

Penerima Manfaat Proyek

di Kampung Giring-Giring, Kec. Biduk-Biduk
dan Kampung Sumber Agung Kec. Batu Putih, Kab. Berau, Kaltim.
Pertemuan kelompok ini merupakan
kegiatan ke-2. Penerima manfaat dalam proyek ini di kampung Giring-Giring ada 130 KK dan di kampung Sumber Agung ada 110 KK.
Terdiri dari kelompok perempuan,
kelompok usaha pengolahan kelapa
maupun rumput laut, kelompok pemilik dan pengepul kelapa serta pengelola BUMK, dan kelompok petani rumput laut di kampung sumber Agung.

Peserta
Kelompok
penerima manfaat di
kampung Giring-Giring kecamatan
Biduk-Biduk kurang lebih 13 kelompok. Terdiri dari:
• Kelompok ibu-ibu yang bergerak
dalam bidang suvenir yang mengolah bahan limbah dari batok kelapa dan kerang laut.

Tujuan dan Output yang diharapkan
Pertemuan kelompok bagi penerima manfaat di kampung Giring-Giring
dan Sumber Agung ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.

Mempersiapkan kelompok dalam proses pelatihan usaha pengolahan
terasi dan rumput laut serta pengolahan kelapa

2.

Untuk mengintegrasikan peran kelompok perempuan dan rentan
dalam penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan partisipatif
di tingkat kampung.

• Kelompok yang membuat olahan dari bahan kelapa yang dibuat menjadi sabun mandi dan
lulur.
• Kelompok yang membuat olahan dari ikan kering maupun basah.
• Kelompok usaha warung kelontong dan simpan pinjam.
• Kelompok yang sebagian besar
bapak-bapak merupakan petani
kelapa dan nelayan.
Sedangkan di Kampung Sumber
Agung ada 11 kelompok terdiri dari:
• Kelompok ibu-ibu yang membuat olahan keripik, kue jajanan
dan keterampilan dari bahan tali
kur.

3.

Pertemuan ini juga disinergikan dengan kegiatan monitoring SGIP.

• Kelompok pembuat terasi dan
nelayan pengambil udang dari
hutan bakau.

4.

Merencanakan kegiatan untuk pertemuan berikutnya dan menentukan
tema yang akan dijadikan bahasan dalam pertemuan selanjutnya.

• Kelompok bapak-bapak petani
rumput laut.
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Waktu dan tempat pelaksanaan
#Di Kampung Giring-Giring pertemuannya dilakukan selama 2 hari.
Hari pertama, 20 Juli 2017 bertempat di Gedung BUMK Kampung Giring-Giring. Dimulai dari jam 09.00 s.d.
11.30 WITA, pesertanya adalah sebagian besar kelompok ibu-ibu yang
berjumlah 70 orang.
Hari kedua, 21 Juli 2017 waktu dan
tempat masih sama seperti pada
pertemuan di hari pertama. Namun
pesertanya lebih banyak kelompok
bapak-bapak karena dari petani kelapa dan nelayan yang berjumlah 60
orang.

#Di Kampung Sumber Agung pertemuan dilakukan di masing-masing
rumah ketua kelompok yang waktunya bergantung pada kesediaan
kelompok itu.
Kelompok 1 dan 2 Bertempat di rumah ketua kelompok Ibu Rani dan
yang hadir semua ibu-ibu yang berjumlah 20 orang. Begitu pula untuk
kelompok 3 dan 4 bertempat di rumah ketua kelompoknya dan peserta
yang hadir 20 orang.

Kelompok bapak-bapak pertemuan
dilakukan di malam hari dari jam
20.00 s.d. 22.00 WITA di rumah ketua
kelompok petani rumput laut
Ada 2 kelompok yang di Batu Putih
dilakukan pertemuannya pada jam
09.00 s.d. 11.00 WITA yang hadir 23
orang ada dari bapak-bapak dan Ibuibu.
					
		

Diskusi dengan Ketua Bumk Kampung Giring-Giring dan Tim Lapangan untuk Persiapan Pelatihan
Pertemuan ini membahas persiapan pelatihan cocofiber
yang akan melibatkan peserta dari kelompok yang ada saat
ini. BUMK perlu mengidentifikasi peserta yang akan ikut
karena tidak semua bisa dilibatkan dengan pertimbangan
keterbatasan jumlah peserta.

Ketua BUMK sepakat untuk menentukan siapa yang akan
menjadi peserta pelatihan dan akan dibahas dalam pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok selain membahas
rencana kegiatan ke depan dan kendala selama ini dalam
menjalankan usahanya juga akan membicarakan ketentuan yang akan ikut menjadi peserta.

Proses Pelaksanaan Pertemuan Kelompok
Hasil pembahasan dari pertemuan
dapat disimpulkan antara lain;
• Selama puasa sampai setelah leba
ran kelompok belum melakukan
aktifitas produksi lagi. Hal ini masih terkait dengan kesibukan masing-masing anggota kelompok
dan belum ada ketersediaan bahan baku untuk produksi.
• Kelompok terutama yang memproduksi
makanan menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah
perijinan PIRT.
Kelompok-kelompok ini semua
belum ada yang memiliki PIRT
ada hanya satu orang secara personal yang punya PIRT yaitu Ibu
Rahmi pembuat terasi tetapi pada
September sudah habis masa berlakunya.
• Masalah lain yang dirasakan
kelompok adalah pemasaran selama ini hasil produksi hanya dipasarkan ke lingkungan sekitar
saja. Sebenarnya ada beberapa
produk yang sudah diminta penjualannya di luar kampung seperti
produk andoping (bahan dari ikan

kering) yang diolah menjadi abon
dan makanan lain. Namun hal itu
belum terlaksanan kembali lagi
karena masalah PIRT itu tadi.
• Hal lain yang kelompok masih rasakan perlu pendampingan dan
bimbingan adalah masalah pengelolaan keuangan atau managemen keuangan usaha. Selama ini
kelompok pernah diajarkan tetapi
tidak detail dan masih bingung
untuk menghitung rugi laba secara bisnis yang benar.
• Masalah packaging atau kemasan juga masih menjadi kendala
kelompok itu. Selama ini kemasan
masih ada yang secara tradisional
ada juga yang masih secara sederhana dengan alat atau bahan
yang ada saja. Diharapkan bentuk
dan kemasan produk dapat ditingkatkan lagi agar memiliki daya
saing dengan produk lainnya.
Kelompok sudah siap untuk produksi dengan syarat ada bahan yang
sudah tersedia dan akan mencoba
melakukan pengemasan baru sambil
menunggu proses perijinan PIRT.

Untuk pemasaran BUMK juga sudah
siap untuk melakukan pengembangan pasar dan menyiapkan tempat
untuk memajang hasil-hasil produksi
kelompok.
Namun untuk kelompok rumput laut
akan siap melakukan penanaman lagi
karena yang lama terkena serangan
hama penyu. Penanaman ini untuk
mengamankan dari hama penyu
akan dibuatkan jaring pelindung.
Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami petani pernah panen
rumput laut yang cukup berhasil dan
pernah dijual dalam bentuk rumput
laut kering ke Bontang.
Daerah pesisir Berau adalah
daerah habitat penyu.
Kendala petani rumput
laut adalah penyu suka
memakan rumput laut.
Jaring pelindung di sekitar
area penanaman adalah
solusi terbaik untuk
menangkal hama penyu
sekaligus melindungi
kelestarian habitat penyu.
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Pelatihan cocofiber dan cocopeat di Kampung Giring-Giring,
Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau, Kaltim (FOTO: PEKA INDONESIA)

Usaha Serat Sabut Kelapa
Di Masyarakat
Manfaat Sosial Ekonomi
Keberadaan industri pengolahan serat ini menjadikan hasil samping sabut kelapa
memberikan nilai ekonomis yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan
petani/pedagang buah kelapa. Pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan baku
industri sehingga menjadi komoditi perdagangan menyebabkan terbukanya
kesempatan kerja baru, yaitu dalam bentuk adanya pedagang pengumpul sabut
kelapa serta usaha jasa transportasi.
Karakteristik usaha kecil industri pengolahan sabut kelapa secara umum tidak
sepenuhnya menggunakan mesin/peralatan dalam proses produksinya, khususnya
pada tahap pembersihan, penyaringan dan pengeringan. Pada kondisi teknologi
produksi tersebut, usaha ini membutuhkan tenaga kerja paling sedikit sekitar 20
– 30 HOK, dengan jam kerja sekitar 6 – 8 jam per hari.
Manfaat Regional
Secara umum keberadaan dan pengembangan industri serat sabut kelapa
memberikan dampak yang positif bagi wilayah. Terbukanya peluang kerja serta
peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus peningkatan pendapatan
daerah merupakan dampak positif bagi pengembangan industri serat sabut
kelapa.
Serat sabut kelapa merupakan komoditi ekspor, sehingga akan memberikan
kontribusi bagi pendapatan devisa negara dan sekaligus juga menghemat devisa.
Oleh karena serat sabut kepala merupakan bahan baku bagi industri matras, jok
mobil, tali dan lain-lain, maka pengembangan industri ini dapat mendorong
berkembangnya industri pengguna serat sabut kelapa.
Aspek Dampak Lingkungan
Industri pengolahan serat sabut kelapa tidak menghasilkan limbah cair maupun
gas. Limbah yang terjadi adalah dalam bentuk fisik, yaitu berupa hasil samping
gabus sabut kelapa dalam jumlah atau volume yang besar. Setiap 1000 butir
sabut kelapa yang diproses akan menghasilkan sekitar 100 – 125 liter butiran
gabus. Akan tetapi, hasil samping butiran gabus atau Coco Peat ini masih

mempunyai nilai ekonomi, dalam
pengertian dapat dijual apabila
dilakukan proses penyaringan
dan pengeringan serta dengan
teknologi pengemasan sehingga
memenuhi persyaratan mutu yang
dikehendaki konsumen. Coco Peat
dapat digunakan sebagai media
tanam antara untuk tanaman jamur.
Gabus sabut kelapa dalam bentuk
debu dari proses pemisahan dan
sortasi serat berpotensi terhadap
kesehatan tenaga kerja, apabila
tenaga kerja tidak dilengkapi
dengan pelindung atau masker.
Akan
tetapi
karena
ukuran
partikelnya yang relatif besar,
maka debu gabus kelapa ini tidak
memberikan dampak yang negatif
terhadap lingkungan sekitarnya.
Industri pengolahan serat memberikan dampak lingkungan fisik yang
positif oleh karena dapat mengurangi limbah sabut kelapa sebagai
hasil samping dari kegiatan usaha
perdagangan buah kelapa dan usaha pengolahan kopra.
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Rumput laut siap tanam (FOTO: PEKA INDONESIA)

Manfaat Turunan Olahan Rumput Laut
Kabupaten Berau di Kalimatan Timur menyimpan potensi sumber daya
kelautan, baik hayati ataupun non-hayati yang cukup menjanjikan untuk
di kelola.
Salah satu komoditas marikultuer yang saat ini sedang dikembangkan
dan merupakan salah satu program pengembangan ekonomi pesisir
kabupaten Berau saat ini adalah rumput laut (seaweed). Diharapkan
melalui program ini dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi
daerah seiring meningkatnya pendapatan masyarakat setempat.

Pemanfaatan Rumput Laut
Rumput laut dari jenis algae merah
lebih banyak dibudidayakan dibandingkan rumput laut dari jenis algae
hijau dan coklat. Algae coklat menghasilkan Alginat.
Sementara itu, rumput laut merah
khususnya jenis Eucheuma menghasilkan polisakarida dalam bentuk
Agar dan Karagenan. Kedua polisakarida ini banyak dimanfaatkan di
berbagai bidang industri. Oleh karena itu, mereka mempunyai nilai secara ekonomis cukup tinggi.
Agar
Pemanfaatan utama dari
adalah “melting point“nya
tinggi. Dalam dunia farmasi
digunakan sebagai motor

agar
yang
agar
obat,

sebagai substrat untuk kultur bakteri.
Agar dimanfaatkan dunia Kedokteran
Gigi. Dalam pratikum di laboratorium
agar dimanfaatkan secara optimal
untuk beberapa penelitian. Agar juga
dimanfaatkan dalam dunia teknologi
pangan dan industri.
Karagenan
Karagenan adalah ekstrak yang tidak
berubah dari karagenofit. Karagenan
sering kali digunakan dalam industri
farmasi sebagai pengemulsi sebagai
contoh dalam emulsi minyak hati,
sebagai larutan granulation dan
pengikat sebagai contoh tablet,
elexier,sirup,dan lain sebagainya.

kosmetik yang sering menggunakan
adalah salep, kream, lotion, pasta
gigi, tonic rambut, stabilizer sabun,
minyak pelindung sinar matahari, dan
lain-lain.
Energi Alternatif
Keberadaan rumput laut sebagai
sumber alternatif energi merupakan
hal baru yang harus didukung dan
dikembangkan.
Rumput laut sebagai biodisel dinilai
lebih kompetitif dibandingkan komoditas lainnya. Dimana, 1 hektar lahan rumput laut dapat menghasilkan
58.700 liter (30% minyak) pertahunnya atau jauh lebih besar dibandingkan jagung (172 liter/tahun) dan kelapa sawit (5.900 liter/tahun).
Selain itu, rumput laut juga tidak
dihadapkan pada masalah baru pada
saat didorong sebagai sumber energi
karena rumput laut tidak dikonsumsi
setiap hari, dan budidayanya tidak
memerlukan waktu yang lama.

Karagenan digunakan juga dalam
industri kosmetika sebagai stabiliser,
suspensi dan pelarut. Produk
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RUMAH PRODUKSI
YANG TERJAMIN
PASOKAN LISTRIKNYA

FOTO: PEKA INDONESIA

TENAGA SURYA
ENERGI TERBARUKAN

BAGI KELOMPOK USAHA KECIL
SIMPUL PENGUATAN KALIMANTAN

