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Kabar Pertemuan Kelompok

Dari Redaksi

Dalam edisi 4 ini dipaparkan peningkatan kapasitas kelompok usaha
kecil penerima manfaat proyek melalui studi banding rumput laut
ke Takalar, Sulsel dan Pengelolaan Kelapa Terpada di Bitung Sultra.
Kegiatan proyek ini difasilitasi oleh Yayasan KEHATI, GPM W2 Lot1
MCA-Indonesia.
Kabar Pelatihan PLTS bagi pengelola PLTS di Kampung Sumber Agung
dan Giring-Giring. Kami sajikan juga deretan produk pengetahuan
yang telah dihasilkan selama proyek ini berlangsung. Jangan lewatkan
kisah pertemuan sharing informasi dan pengalaman dari kelompok
penerima manfaat. Lewat media inilah segala kegiatan dan gambaran
mengenai kegiatan ini dipublikasikan. Selamat membaca!
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Kabar Pertemuan Kelompok

Sharing Informasi dan
Pengalaman Penerima
Manfaat Proyek
Pada pertemuan kelompok bulan Januari 2018
metode pembelajaran yang digunakan adalah
sharing informasi dan pengalaman diantara
anggota kelompok dan pihak terkait seperti
pengurus BUMK, pemerintah Kampung dan
Konsorsium Peka Indonesia itu sendiri.

P

ertemuan kelompok gelar produk dan tukar informasi
serta pengalaman ini juga menghadirkan dari dinas
DPMPK dan Kecamatan. Kehadiran pihak DPMPK dapat
memberikan masukan dan menjalin hubungan untuk
pembinaan BUMK sebagai penggerakan pemberdayaan
masyarakat kampung.
BUMK dan kelompok yang sudah terbentuk ke depan
harapannya dapat dibina dan diberikan pengembangan
oleh pihak terkait termasuk DPMPK. Selain itu pihak ke-

Suasana Pertemuan dan Sharing Informasi. (FOTO: PEKA INDONESIA)

camatan sebagai pemilik wilayah diharapkan mengetahui
kegiatan dan program yang ada di wilayahnya sehingga dapat memberikan pengarahan dan pembinaan untuk pengembangan kampung ke depan. Kemajuan dan
perkembangan kampung akan mendorong kemajuan pula
di wilayah kecamatan itu sendiri.
Pengalaman yang selama ini dirasakan dan dari hasil studi
banding merupakan modal yang baik untuk kelompok
dalam menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu dengan
adanya saling tukar infoemasi dan pengalaman akan
menajdi dorongan semangat dan motivasi bagi kelompok,
BUMK dan pemerintah kampung tentunya.
Proses saling diskusi, cerita bersama serta saling
memberikan masukan akan menjadi tradisi yang kuat
dalam kelompok untuk menghindarkan sifat otoritas dan
diktator serta instruktural dari pimpinan atau ketua tetapi
saling menghargai antar anggota. Kekompakan kelompok
menjadi modal untuk bergerak maju secara bersama agar
menghasilkan buah yang manis untuk kebersamaan. Maka
merencanakan kegiatan atau usaha secera Bersama dan
berbagi peran akan dapat meringankan beban kelompok itu
sendiri. Oleh karena itu, pertemuan dengan menampilkan
gelar produk dan tukar informasi serta pengalaman ini
perlu dilakukan untuk membangun kesadaran Bersama.
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Kabar Pertemuan Kelompok

Sharing Kelompok
Kampung Sumber Agung
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah semua
kelompok yang sudah ada dalam proyek Konsorsium
Peka Indonesia. Kelompok Kampung Sumber Agung
ada 6 kelompok termasuk kelompok nelayan rumput
laut dan 2 kelompok pembuat terasi di kampung Batu
Putih kecamatan Batu Putih, Kepala Kampung, pihak
kecamatan, serta pengurus BUMK dengan jumlah
peserta 91 orang( 45 laki-laki dan 46 perempuan).
Turut hadir pula dari pihak kecamatan dan DPMPK
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah
Kampung).
Kegiatan pertemuan kelompok Kampung Sumber
Agung ini dilaksanakan di depan kantor Kampung
Sumber Agung pada tanggal 19 Januari 2018 pukul
09.00 s/d 14.00 WITA. Pertemuan ini difasilitasi oleh
ketua BUMK dan Spesialis KM.
Acara setelah dibuka diawali dengan doa bersama
yang dipimpin oleh tokoh agama kampung setempat.
Selanjutnya acara dipandu oleh KM Spesialis untuk
mengantarkan tujuan dan memberikan penjelasan
pertemuan kelompok yang terakhir dalam proyek ini.
Selain itu juga diputarkan trailer film dokumenter
yang dibuat oleh Konsorsium Peka Indonesia
terkait dengan proyek Kemakmuran Hijau window
1 MCA-Indonesia. Pemerintah kampung dan pihak
kecamatan serta masyarakat sangat antusias dengan
film itu karena bisa menggambarkan potensi
kampung dan kelompok-kelompok yang ada dalam
masyarkat untuk menjalankan usaha karena adanya
bantuan PLTS dan rumah produksi dari proyek MCAIndonesia ini.
Film ini juga akan digunakan pemerintah kampung
untuk promosi dan memperkenalkan ke pemerintah
kabupaten serta acara-acara lain agar kampung
dapat dikenal lebih luas lagi.

Kepala Kampung Sumber Agung Menceritakan Pengalamannya
Ketika Studi Banding. (FOTO: PEKA INDONESIA)

Pada kesempatan pertemuan kelompok ini diawali
dengan cerita pengalaman, proses pelaksanaan dan
rencana ke depan kampung yang disampaikan oleh
kepala kampung Sumber Agung. Kepala kampung
merasa sangat beruntung dan berterima kasih
kepada MCA-Indonesia serta Konsorsium Peka
Indonesia yang telah memberikan bantuan untuk
pembangunan di kampungnya.
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Peserta Pertemuan Menyimak Cerita Pengalaman Anggota Lain. (FOTO: PEKA INDONESIA)

Pemerintah kampung juga telah berkomitmen untuk
membantu pelaksanaan proyek ini dengan semaksimak
mungkin. Bantuan yang diberikan kampung selain
masalah surat-surat dan perijinan juga dalam bentuk
bantuan material.
Bantuan langsung yang diberikan kampung antara
lain; melakukan pengerasan jalan menuju lokasi proyek
(kampung Sumber Agung), dan pengadaan alat-alat berat
untuk perataan tanah serta pembersihan lahan. Beberapa
komitmen pemerintah kampung Sumber Agung untuk
melanjutkan proyek ini ke depan antara lain ;
•

Memberikan bantuan dana tunai ke BUMK untuk
menjalankan usaha kelompok yang telah dibina dan
mengembangkan usaha lainnya.

•

Menghadirkan tenaga ahli rumput laut dari Takalar
Sulawesi Selatan untuk membina petani rumput
laut di kampung Sumber Agung mulai dari proses
pembibitan sampai panen yang diambilkan dari dana
kampung. (Kampung Sumber Agung).

•

Untuk keberlanjutan operasional PLTS kampung akan
selalu mendukung dan untuk pengaturannya akan
dibahas lebih lanjut dengan BUMK.

motivasi kelompok untuk mengembangkan usaha dan
menambah penghasilannya.Kelompok juga berkomitmen
untuk terus berproduksi meskipun proyek MCA-Indoensia
sudah selesai.
Arahan yang disampaikan oleh DPMPK kepada BUMK
adalah untuk melegalitaskan BUMK karena belum
terdaftar di sana. Selain itu DPMPK juga bersedia bekerja
sama dengan pemerintah kampung untuk melakukan
pembinaan BUMK agar lebih baik lagi ke depannya.
Pihak kecamatan sangat mendukung sekali karena
kampung telah memiliki BUMK dan kelompok-kelompok
yang bisa memajukan kampung. Kecamatan juga sangat
terbuka untuk ke depannya membantu dalam prosesproses peningkatan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat di kampung.

Untuk di kampung Sumber Agung kelompok melihat
proses pembuatan karagenan yang di ekspor ke luar
negeri sebagai bahan kosmetik atau olahan makanan
lainnya yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong
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Studi Banding Menuai Harapan Ilmu & Kerjasama

Pengembangan Jaringan Pemasaran
dan Pelatihan Mesin ATC Karagenan
serta Pelatihan Budidaya Rumput Laut
Di Maros dan Takalar Sulawesi Selatan

Kegiatan studi banding dan pelatihan mesin pengolahan
rumput laut dilakukan di pabrik milik PT. Bantimurung
Indah, Jalan Dr. Sam Ratulangi Km. 31 No.163, Kelurahan
Kecamatan Lau, Allepolea, Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi
Selatan 90512, pada tanggal 8-9 Desember 2017.
Sedangkan untuk studi banding dan pelatihan budi
daya rumput laut dilaksanakan di Dusun Puntondo,
Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar, Sulawesi Selatan; pada tanggal 10 Desember
2017.
Pada kegiatan studi banding dan pelatihan ini bertujuan:
1.
Peserta dari Sumber Agung mendapatkan ilmu singkat tentang teknik
mengikat tali untuk bibit rumput laut yang akan ditanam.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Kelompok-kelompok produksi BUMK Sumber Agung
mempunyai jaringan pemasaran yang lebih luas
untuk memasarkan produknya.

2.

S

Kelompok produksi ATC Karagenan BUMK Sumber
Agung mempunyai pengetahuan dan pemahaman
yang lebih luas dalam hal pabrikasi dan pengoperasian
mesin produksi.

3.

Kelompok-kelompok produksi BUMK Sumber Agung
memperoleh ilmu dan pengetahuan baru dalam hal
produksi.

4.

Kelompok petani rumput laut dapat pengetahuan
yang mumpuni dalam budi daya rumput laut,
sehingga ke dapan akan berhasil menanam rumput
laut di Sumber Agung.

esuai dengan rencana program Konsorsium Yayasan
Peka terkait pembangunan jaringan pemasaran
hasil produksi dan pelatihan pengolahan rumput laut
ke pabrik yang memproduksi ATC dan Karagenan, maka
diperlukan studi banding dan pelatihan mesin berupa
kunjungan ke pabrik tersebut. Disamping itu, untuk
mengantisipasi ke depan tentang keberlangsungan
usaha maka diperlukan juga pembangunan jaringan
pemasaran hasil produksi.
Demikian juga halnya dengan budi daya rumput laut
yang dilakukan oleh Kelompok Petani Rumput Laut
Sumber Agung, yang selama ini kerap mengalami
kegagalan dalam menanam rumput laut, diharapkan
dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan
yang baik tentang budi daya rumput laut yang benar.
Sehingga diharapkan bisa menerapkannya setelah
pulang ke Sumber Agung untuk kembali menanam
rumput laut dengan hasil yang maksimal.

Maksud/output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1.

Kelompok produksi ATC Karagenan Kelompok
Produksi BUMK Sumber Agung dapat memeroleh
ilmu dan pengetahuan setelah melakukan studi
banding dan pelatihan di di pabrik PT. Bantimurung
Indah.

2.

Terbangunnya jaringan pemasaran hasil produksi
ATC Karagenan dengan pabrik pengolah rumput laut.
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3.

Petani rumput laut memperoleh
ilmu dan pengetahuan yang baik
dalam budi daya rumput laut.

Pelaksanaan Kegiatan
Hari Kamis, 7 Desember 2017
Agenda satu hari sebelum pelaksanaan
kegiatan yang sudah diatur oleh
fasilitator pada pagi hari adalah
bertemu dengan Direktur Utama
Bosowa Agro (induk perusahaan PT.
Bantimurung Indah) Bapak Baharuddin
Rachim. Setelah kami datang ke
kantornya di Gedung Berlian Bosowa
Motor Jalan Urip Sumoharjo Makassar
pada pukul 09.00 WITA, ternyata
Pak Baharuddin ada agenda rapat
mendadak di Menara Bosowa Jalan
Jenderal Sudirman Makassar; sehingga
kami ditemui salah satu stafnya, Bapak
Saifullah.
Setelah koordinasi dengan Pak
Saifullah, akhirnya kami langsung
menuju ke pabrik pengolahan rumput
laut (ATC Karagenan) PT. Bantimurung
Indah di Maros.
Sesampainya di pabrik PT. Bantimurung
Indah sekitar pukul 10.00 WITA, kami
bertemu dengan Direktur Keuangan
Bapak Moh. Idris, SE dan beberapa staf
yang akan melatih di kegiatan ini.

Pemaparan tentang seluk beluk pabrik pengolahan ATC Karagenan oleh
Tim Pelatih PT Bantimurung Indah, Bapak Ir Mus Mulyadi (Chief QAC PT
Bantimurung Indah). (FOTO: PEKA INDONESIA)

Waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam
kami sampai di lokasi kelompok petani
rumput laut Dusun Puntondo, Desa
Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Sesampainya di lokasi, sekitar pukul
15.30 WITA, kami ditemani Faisal
(Fasilitator), Bapak Bangkasa (PT
Bantimurung Indah) disambut oleh
kelompok petani rumput laut, Bapak
Afif dan kawan-kawan.
Selama survei ini dikoordinasikan
untuk kesiapan agenda kunjungan
dan pelatihan budi daya rumput laut
pada hari Minggu, 10 Desember 2017.

Setelah koordinasi dirasa cukup untuk
pelaksanaan kegiatan pelatihan, kami
langsung mengagendakan untuk
survei ke lokasi petani rumput laut
binaan PT Bantimurung Indah di Dusun
Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan
Mangarabombang, Kabupaten Takalar,
Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan survei ini kami juga
dibawa langsung ke lokasi-lokasi
kelompok rumput laut, baik di lokasi
tanam, penyimpanan, pengeringan,
penyortiran,
maupun
aktivitas
pemasangan bibit rumput laut
dengan tali-tali yang akan dilakukan
penanaman di laut.

Setelah koordinasi dengan person in
charge PT Bantimurung Indah untuk
kegiatan kunjungan dan pelatihan
budi daya rumput laut di Takalar,
Bapak Bangkasa, akhirnya kami janjian
bertemu di kantor Bosowa Agro
Makassar pukul 12.30 WITA untuk
berangkat bersama-sama ke Takalar.

Hari Jumat, 8 Desember 2017
Studi banding dan pelatihan mesin
produksi pengolahan ATC Karagenan
di PT Bantimurung Indah Maros
dimulai tepat pukul 09.00 WITA.
Kegiatan pelatihan ini langsung dibuka
oleh Direktur Bosowa Agro (induk
perusahaan PT Bantimurung Indah)
Bapak Baharuddin Rachim. Beliau
memaparkan sejarah berdirinya PT

Bantimurung Indah, yang mana
awalnya perusahaan ini memproduksi
kerupuk sebelum diambil alih oleh
Bosowa Group pada tahun 1986.
PT. Bantimurung Indah berdiri sejak 28
Februari 1986 dan merupakan perintis
pertama industri rumput laut di
Indonesia. Produk awal berupa Alkali
Treated Gracilaria (ATG) dan Agar-Agar
Batangan
serta Agar-Agar Stripe.
Sejak 1991 melakukan diversifikasi
produk yaitu Semi Refine Carragenan
(SRC) berupa technical grade dan food
grade.
Setelah itu kemudian dilanjutkan
dengan pemaparan tentang seluk
beluk
pabrik
pengolahan
ATC
Karagenan oleh Tim Pelatih PT
Bantimurung Indah, Bapak Ir Mus
Mulyadi (Chief QAC PT Bantimurung
Indah).
Untuk bahan baku yang diolah
PT Bantimurung Indah antara lain
berasal dari Sulawesi selatan, Sulawesi
tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
barat, Sulawesi utara, Kepulauan
Pangkep, Kupang (NTT), Kalimantan
dan lain-lain.
Sedangkan material yang datang
akan melalui proses standar sebagai
berikut:
1.
2.

Bahan baku jenis E.Cottonii dan E.
Spinosum
Penimbangan
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3.
4.

Pengambilan sampel
Kadar air 37%, impurity 3 %

Sedangkan untuk Raw Material Storage perusahaan ini
melakukan kriteria sebagai berikut:
1.
2.
3.

Tempat penyimpanan RM yang standar
Pengelompokan berdasarkan daerah
Pengelompokan untuk proses produksi (600 kg)

Setelah mendapatkan teori dan seluk beluk proses
pengolahan rumput laut, agenda berikutnya adalah turun
langsung ke pabrik untuk pelatihan mesin produksi di
PT Bantimurung Indah dilakukan oleh Bapak Amir Natsir
dimulai pukul 13.30 – 16.00 WITA.
Para peserta dibawa langsung ke lokasi mesin pengolahan
rumput laut. Pada pelatihan mesin produksi ini
dilaksanakan secara bertahap mengikuti langkah-langkah
atau tahapan proses produksi seperti tersebut di atas.
Bahkan supaya peserta lebih faham hal secara berulangulang. Hal ini juga dilakukan karena memang agendanya
dipadatkan, supaya esok harinya bisa dilakukan tanya
jawab tentang seluk beluk produksi pengolahan rumput
laut ini di dalam kelas.
Kepala Kampung Sumber Agung menanyakan jenis-jenis rumput laut
yang ada, dan juga menanyakan spesifikasi/perbedaan karakter dari
masing-masing jenis tersebut. (FOTO: PEKA INDONESIA)

Hari Sabtu, 9 Desember 2017
Pelatihan mesin produksi ATC Karagenan pada hari kedua
ini dilakukan dengan cara indoor. Hal ini seperti sesuai
kesepakatan pada hari pertama kemarin, bahwa setelah
melihat proses produksi di pabrik akan dilanjutkan tanya
jawab lagi dalam ruangan. Sehingga meskipun sudah
ada penjelasan/pemaparan pelatih saat pelatihan mesin
di pabrik, peserta dapat mengajukan pertanyaan lagi
sekiranya masih belum faham.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan pengembangan/
membangun kerja sama jaringan pemasaran, Mulyadi
berpendapat bahwa kalau kerja samanya antar provinsi
biasanya agak susah, karena tidak efektif. Menurutnya
sebaiknya kalau ada manjalin hubungan dengan pabrik
yang ada di Berau.
Kendati demikian hal ini bisa saja dilakukan kerja sama,
dengan catatan spesifikasi, kualitas, gel, dan lain-lain
sesuai dengan standar yang ada di PT Bantimurung Indah.
Kalau spek masuk, kita welcome saja, harga biasanya bisa
dibicarakan di belakang, kualitas yang utama.
Untuk membangun jaringan pemasaran, Pak Mulyadi
menyarankan, pertama harus mempunyai list/daftar
industri-industri rumput laut di Indonesia.
Prosedur standar biasanya, kalau ada produk, baru
kirim sample; kalau masuk kriteria, baru bisa untuk
ditindaklanjuti.
Selama ini di PT Bantimurung Indah belum ada pembinaan
skala UKM, hanya dari row material saja, yaitu dengan
membina petani rumput laut.
Kalau memang mini pabrik BUMK Sumber Agung sudah
siap produksi, menurut Mulyadi, untuk langkah awal nanti
sebaiknya ada MoU. Tetapi kalau mau mencoba, sebaiknya
kirim sample terlebih dahulu. Kalau kriteria spek sudah
masuk, baru berbicara tentang harga.
Di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada sekitar 5 pabrik
pengolahan rumput laut. Antara lain di Bantimurung,
Pinrang, dan Sumpa.
Pembelajaran di Takalar, mereka bisa berhasil setelah kita
perbaiki, dengan mengikuti pendampingan dari kami.
Pengalaman kasus di Bantaeng, pernah membuat
masalah dengan mencampur rumput laut dengan garam.
Mereka membeli garam Janeponto yang murah, sehingga
menjadi menambah keuntungan lagi.

Pada sesi ini dipandu langsung oleh Bapak Ir. Mus Mulyadi
dan Bapak Amir Natsir.
Setelah selesai sesi pelatihan mesin produksi pengolahan
rumput laut, agenda berikutnya adalah pemaparan
tentang seluk beluk pemasaran produk pengolahan
rumput laut oleh Ir. Mus Mulyadi.
Menurut Mulyadi, untuk memasarkan produknya di
dalam negeri (domestik), perusahaan terkena pajak 10%.
Sedangkan kalau perusahaan/pabrik tersebut masuk di
dalam kawasan berikat, tidak terkena pajak. Karena sudah
bebas pajak, tinggal mengatur dokumen saja.
PT Bantimurung Indah juga sudah langsung memasarkan
produknya ke luar negeri, seperti negara tujuan Eropa
(Belanda, Perancis, Italia dan lain-lain), Asia (Korea, Jepang,
China, Singapura dan lain-lain), serta Amerika latin (Brazil,
Chili, dan lain-lain).

Bapak Amir Nasir menjelaskan tentang proses kerja mesin pengolahan
rumput laut menjadi ATC. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Namun, setelah diekspor, ketahuan, langsung buyer luar
negeri tersebut membuat black list, supaya jangan lagi
membeli produk dari sana.
Khusus petani Pangkep, kalau mau main panjang jaga
kualitas, jangan main-main.
Kita harus mempunyai rencana yang benar-benar matang,
untuk memulai dari mana. Paling penting adalah kualitas,
karena pasti harga akan mengikuti. Sedangkan untuk
pasar ATC Karagenan masih terbuka luas, yang penting
kualitas.
Pelatihan berikutnya adalah pengenalan laboratorium
pengolahan rumput laut di pabrik PT Bantimurung Indah
yang dipandu oleh Ibu Hj. Rahmatia.
Untuk uji laboratorium, PT Bantimurung mempunyai
standar yang harus dilakukan, yaitu:
1. Kadar air 2. Viskositas 3. PH 4. Gel Strenght 5. Syneresis
6. Swelling 7. Mikrobiologi
Hari Minggu, 10 Desember 2017
Kegiatan kunjungan studi banding dan pelatihan
budidaya rumput laut yang difasilitasi PT Bantimurung
Indah dilakukan di lokasi binaannya di Dusun Puntondo,
Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar, Sulawesi Selatan.
Dari pihak PT. Bantimurung Indah dihadiri oleh Bapak Drs.
M Djufri dan Bapak Bangkasa.
Acara pelatihan budidaya rumput laut ini dibuka oleh Pak
Djufri, sebagai pelatih/tenaga ahli PT. Bantimurung Indah.
Belajar tentang sistem budidaya rumput laut yang ada di
Puntondo Takalar ini juga dihadiri H. Silimpung kepala
kelompok petani rumput laut Puntondo.
Diceritakan tentang asal mula dan susah senangnya
selama bertani rumput laut, yang berimbas pada manisnya
bekerja menanam rumput laut, akhirnya kondisi sekarang
adanya rumput laut didapati hampir 90% warga yang
menjalankan usahanya dengan budidaya rumput laut.
Karena kondisinya mereka sekarang secara ekononomi
menjadi lebih baik. Padahal sebelumnya mereka terbilang
susah juga secara ekonomi, karena harus mencari kerja
di Makassar. Namun kondisi sekarang, dengan bidudaya
rumput laut ini sudah mengangkat ekonomi warga 60%
menjadi lebih baik.
Di bawah koordinasi PT Bantimurung Indah, mereka (para
kelompok petani rumput laut) juga siap membantu untuk
melatih di lapangan Kampung Sumber Agung, Berau.

Ketua kelompok petani rumput laut Puntondo bapak H. Silimpung
memberikan penjelasan tentang seluk beluk rumput laut. (FOTO: PEKA
INDONESIA)

siap dengan pembiayaan dan kerjasama dengan PT
Bantimurung Indah untuk mendatangkan petani rumput
laut Takalar melatih budidaya rumput laut di Sumber
Agung.
Mereka semangat semua, baik dari peserta Tim Sumber
Agung maupun kelompok petani rumput laut Takalar.
Bahkan kepala kampung (incumbent) sudah komitmen
setelah dilantik nanti tanggal 14 Desember 2017, akan
mengalokasikan dana kampung untuk mengundang
petani Takalar melatih budidaya rumput laut di Sumber
Agung sampai panen. Insya Allah awal Januari rencananya.
Petani Takalar juga siap mengirimkan anggotanya untuk
melatih, tentunya di bawah koordinasi PT Bantimurung
Indah.
Petani rumput laut mempunyai keyakinan, keberhasilan
mereka setelah berhasil bertani rumput laut, kalau bisa
membantu daerah lain, akan menjadi kebanggaan
tersendiri. Petani di sini banyak yang muda-muda, dan
banyak yang masih bujangan tetapi secara ekononomi
sudah makmur karena hasil rumput laut, apalagi di saat
seperti sekarang harganya kompetitif.

Fakta Rumput Laut
•

Euchema cottoni panen panen sekita 45 hari, kalau
Euchema spenisum bisa panen sekitar 30 hari.

•

Jangan terlalu dekat dengan air tawar, karena akan
terpengaruh pertumbuhan rumput laut bahkan bisa
rusak, baiknya air mempunyai kandungan garam
60%.

•

Musim tumbuh dipengaruhi musim Timur ke Barat
akan stagnan/tetap, pada bulan 9 -10 (SeptemberOktober).

•

Peralihan musim Barat ke Timur, stagnan juga, pada
bulan 4-5 (April-Mei).

•

Perbandingan air asin yang baik adalah 60:40 %.

Takalar sendiri merupakan penghasil rumput laut terbaik
se-Sulawesi Selatan secara kualitas.
Kepala Kampung Sumber Agung, Bapak Edi Santoso,
sangat antusias untuk meminta/mengajak mereka untuk
melatih budidaya rumput laut di Berau. Termasuk juga
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Kabar Pertemuan Kelompok

BUMK dan Kelompok Kampung Giring-Giring Menyusun Rencana ke Depan.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Sharing Kelompok
Kampung Giring-Giring
Kelompok yang terlibat di Kampung GiringGiring kecamatan Biduk-Biduk ada 8 kelompok
ditambahkan dengan pengurus BUMK, Kepala
Kampung, dan pihak kecamatan dengan
jumlah total peserta 87 orang (23 laki-laki dan
64 perempauan). Peserta yang terlibat dalam
kegiatan ini adalah semua kelompok yang
sudah ada dalam proyek Konsorsium Peka
Indonesia. Turut hadir pula dari pihak kecamatan
dan DPMPK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kampung).
Pertemuan bulanan untuk kelompok di Kampung
Giring-Giring dilaksanakan di kantor BUMK
Kampung Giring-Giring pada tanggal 20 Januari
2018 pukul 09.00 s/d 14.00 WITA. Pertemuan ini
difasilitasi oleh ketua BUMK dan Spesialis KM.
Pertemuan kelompok di kampung Giring-Giring
dimulai pada pukul 09.30 WITA karena menunggu
tamu undangan dari pihak kecamatan dan di
Giring-Giring sempat turun hujan. Acara setelah
dibuka diawali dengan doa bersama yang
dipimpin oleh tokoh agama kampung setempat.

Selanjutnya acara dipandu oleh KM Spesialis
untuk mengantarkan tujuan dan memberikan
penjelasan pertemuan kelompok yang terakhir
dalam proyek ini.
Pada kesempatan pertemuan kelompok ini
diawali dengan cerita pengalaman, proses
pelaksanaan dan rencana ke depan kampung
yang disampaikan oleh kepala kampung
masing-masing. Kepala kampung merasa sangat
beruntung dan berterima kasih kepada MCAIndonesia serta Konsorsium Peka Indonesia
yang telah memberikan bantuan untuk
pembangunan di kampungnya. Kampung juga
menjelaskan bahwa proses pelaksanaan proyek
MCA-Indonesia ini dinilai cukup lama dan susah.
Pemerintah kampung juga telah berkomitmen
untuk membantu pelaksanaan proyek ini dengan
semaksimak mungkin. Bantuan yang diberikan
kampung selain masalah surat-surat dan
perijinan juga dalam bentuk bantuan material.
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Selain itu juga diputarkan trailer film dokumenter yang
dibuat oleh Konsorsium Peka Indonesia terkait dengan
proyek Kemakmuran Hijau window 1 MCA-Indonesia.
Pemerintah kampung dan pihak kecamatan serta
masyarakat sangat antusias dengan film itu karena bisa
menggambarkan potensi kampung dan kelompokkelompok yang ada dalam masyarkat untuk menjalankan
usaha karena adanya bantuan PLTS dan rumah produksi
dari proyek MCA-Indonesia ini.
Film ini juga akan digunakan pemerintah kampung untuk
promosi dan memperkenalkan ke pemerintah kabupaten
serta acara-acara lain agar kampung dapat dikenal lebih
luas lagi.
Bantuan langsung yang diberikan Kampung Giring-Giring
antara lain; pembukaan jalan baru ke lokasi proyek dan
pengadaan alat-alat berat untuk perataan tanah serta
pembersihan lahan. Beberapa komitmen pemerintah
kampung untuk melanjutkan proyek ini ke depan antara
lain ;
•

Membangun jaringan pasar terutama produk turunan
kelapa dan sabut kelapa dengan BalitKa Kota Bitung
(kampung Giring-Giirng).

•

Untuk keberlanjutan operasional PLTS kampung akan
selalu mendukung dan untuk pengaturannya akan
dibahas lebih lanjut dengan BUMK.

Untuk tukar informasi dan pengalaman dari anggota
kelompok yang ikut dalam studi banding diwakilkan

pada beberapa orang saja. Mereka menjelaskan bahwa
selama studi banding mendapatkan ilmu yang baru
dan pengalaman yang baik untuk dikembangkan di
kampungnya. Salah satu pengalaman dan ilmu baru
yang didapat antara lain membuat VCO dan keripik dari
daging kelapa serta olahan lainnya yang turunannya lebih
dari ribuan. Hal ini mendorong motivasi kelompok untuk
mengembangkan usaha dan menambah penghasilannya.
Kelompok juga berkomitmen untuk terus berproduksi
meskipun proyek MCA-Indonesia sudah selesai.
Pihak kecamatan sangat mendukung sekali karena
kampung telah memiliki BUMK dan kelompok-kelompok
yang bisa memajukan kampung. Kecamatan juga sangat
terbuka untuk ke depannya membantu dalam prosesproses peningkatan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat di kampung. Kelompok dan BUMK di GiringGiring juga telah membuat rencana kerja ke depan
misalkan untuk membuat cocomest yang nanti akan
dijadikan sampel ke Berau coal.
Arahan yang disampaikan oleh DPMPK kepada BUMK
adalah untuk melegalitaskan BUMK karena belum
terdaftar di sana. Selain itu DPMPK juga bersedia
bekerja sama dengan pemerintah kampung untuk
melakukan pembinaan BUMK agar lebih baik lagi ke
depannya. Untuk di kampung Giring-Giring DPMPK
bersedia menjemabatani dengan pihak Berau Coal untuk
melakukan negosiasi agar produk cocomest bisa masuk
sebagai reklamasi tambang.

Ibu-Ibu Kelompok Kampung Giring-Giring dengan Produk Andalannya ‘Menggapai Harapan Usaha’. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Studi Banding Menuai Harapan Ilmu & Kerjasama

Pengembangan Jaringan Pemasaran dan
Pelatihan Mesin Pengolahan Sabut Kelapa
Di Bitung dan Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Kegiatan studi Banding Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Pelatihan Mesin Pengolahan Sabut Kelapa Di
Bitung dan Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada tanggal 17-23 Desember 2017. Studi banding di Bitung ini
dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Bitung.
Hari Senin, 18 Desember 2017
Agenda satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan yang
sudah diatur oleh fasilitator pada pukul 8.30 WITA adalah
mengunjungi Balai Latihan Kelapa dan Tanaman Palma
(Balitka) Jalan Raya Mapanget, Mapanget, Talawaan,
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kami ditemui
oleh Bapak Engelbert Manaroinsong, Kepala Seksi Jasa
Penelitian, Balitka.
Beliau memaparkan tentang fungsional peneliti yang
merupakan bidangnya, yaitu merupakan sub seksi yang
bertugas membantu Kepala Balai dalam hal: 1). Jasa
penelitian; 2). Pelayanan teknis; dan 3). Tata usulan.
Pada kesempatan ini juga ditemui oleh Pak Albert (Bagian
kerja sama) untuk membicarakan masalah teknis dan
administrasi terkait kegiatan pelatihan dan studi banding
di Balitka.
Setelah diskusi panjang lebar untuk mengkondisikan
pelatihan dan studi banding tersebut, kami juga melakukan
survei mesin-mesin dan tempat untuk melaksanakan

Pemaparan seluk beluk Balit Palma oleh Kepala Seksi Jasa
Penelitian Balit Palma, Bapak Engelbert Manaroinsong. (FOTO:
PEKA INDONESIA)

pelatihan tersebut. Akhirnya disepakati untuk pelatihan
dan studi banding di Balit Palma akan diselenggarakan
tanggal 21-22 Desember 2017.
Setelah dirasa cukup untuk koordinasi untuk pelatihan
mesin di Balit Palma, pada pukul 12.00 WITA kami langsung
melanjutkan perjalanan ke Bitung, untuk bertemu dengan
Kepala Dinas Pedagangan Bitung, Bapak Benny Lontoh.
Di sana kami diskusi panjang lebar mengenai perkelapaan,
terutama membicarakan tentang produk Virgin Coco Oil
(VCO) yang merupakan produk andalan Bitung karena
sudah diterima pasar internasional dengan baik.
Pak Benny merupakan birokrat yang memang konsens
menggeluti buah kelapa, menurutnya, sudah delapan
tahun dia meneliti dan bereksperimen tentang kelapa,
sampai akhirnya menemukan produk yang pas, dalam arti
dapat sambutan pasar yang baik.
Kelapa merupakan buah yang bisa menghasilkan berbagai
macam produk, antara lain:
1.

Sabut kelapa, bisa untuk membuat jok mobil, bantal
dan lain-lain.

2.

Arang tempurung bisa menjadi karbon aktif (untuk
pemurni tambang emas, arang, dan lain-lain)

3.

Daging kelapa, bisa untuk membuat minyak goreng
dan VCO.

4.

Air kelapa, bisa untuk membuat coco drink, nata de
coco, dan juga bagus untuk membuat cuka.

5.

Kopra, bisa untuk membuat es kopyor, campuran es
buah, dan lain-lain.

Pada kesempatan ini kami juga menjelaskan tentang
rencana studi banding di Bitung, terkait tentang
pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi
pengolahan kelapa dan turunannya dari Kampung Giring
Giring supaya bisa ada kerja sama pemasaran dengan
Dinas Perdagangan Kabupaten Bitung.
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Penjelasan oleh Pelatih
Mesin Balitpalma, Bapak
Nikhson Takaheghesang,
saat survei mesin
pengolahan sabut kelapa.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Pak Benny menyambut baik adanya keinginan ini, pada prinsipnya
selama produk Giring Giring memenuhi syarat-syarat yang bisa
diterima pasar, dengan senang hati beliau akan memberikan akses/
link untuk pemasaran tersebut.
Karena untuk saat ini, yang baru dikembangkan adalah pabrik
pengolahan VCO, maka Dinas Perdagangan Bitung siap untuk
menjalin hubungan bisnis dengan BUMK Giring Giring dalam
memasarkan produk VCO seandainya siap untuk memproduksinya.
Dalam penjajagan awal Pak Benny juga siap untuk berbagi ilmunya
terkait dengan pengolahan kelapa menjadi VCO.

Kepala Dinas Perdagangan Bitung, Benny Lontoh memberikan penjelasan
terkait VCO dan produk-produk yang bisa dihasilkan dari buah kelapa.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Hari Rabu, 20 Desember 2017
Studi banding di Bitung ini dilakukan bekerja
sama dengan Dinas Perdagangan Bitung.
Kunjungan tim Berau disambut langsung oleh
Kepala Dinas Pedagangan Bapak Benny Lontoh
sekitar pukul 09.00 WITA.
Acara diawali dengan pengantar/prolog
dari tim Berau yang diwakili oleh Kepala
Kampung Giring Giring, Bapak Irvand
Kiay, yang menjelaskan tentang maksud
kedatangan mereka melakukan studi banding
untuk pengembangan jaringan pemasaran
hasil produksi yang akan dihasilkan oleh
Kampung Giring Giring pada khususnya, dan
kemungkinan produk-produk lain yang bisa
dipasarkan dari Berau dengan bekerja sama
dengan Dinas Perdagangan Bitung.
Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan
dari Kepala Dinas perdagangan Bitung,
Bapak Benny Lontoh. Beliau menceritakan
bahwa dalam seminggu, rata-rata ada 5-6
kunjungan dari daerah lain yang mengadakan
studi banding ke Bitung. Menurutnya, mereka
biasanya melakukan koordinasi dengan Dinas
Perdagangan Bitung karena untuk ekonomi
dan industri dapurnya memang ada di sini
(Dinas Perdagangan).
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Bitung menjadi daerah untuk
melakukan studi banding karena di
sini ada “ekonomi khusus,” sehingga
Bitung lumayan padat kunjungan.
Bitung juga mempunyai pelabuhan
internasional, sehiungga banyak
kapal tanker yang mengisi BBM di
sini. Sehingga Bitung akan menjadi
“Gerbang Masuk Utara.”
Hal ini juga ditunjang sedang
dibangunnya jalan tol BitungManado, sehingga jarak tempuh
yang biasanya memakan waktu 1,5
jam, kalau tol ini sudah jadi bisa
dipangkas hanya membutuhkan
waktu 20-30 menit saja.
Dan seperti yang sudah berjalan
saat ini, dari Bitung juga sudah bisa
langsung eksport ke General Santos,
Filipina; dengan menggunakan Kapal
Roro (ferry) dengan jarak tempuh 35
jam.
Bapak
Benny
Lontoh
juga
menceritakan, bahwa sekarang di
Bitung sudah ada “Pasar Tradisional
Online.” Masyarakat bisa memesan
cabe, bawang, beras dan kebutuhan
dapur lainnya dengan menggunakan
aplikasi android, sehingga mereka
bisa
memesan
kebutuhannya
menggunakannya handphone dari
rumah.
Lebih lanjut Kepala Dinas Perdagangan
Bitung ini menerangkan, bahwa
terkait pengolahan sabut kelapa juga
akan dilakukan; tapi saat ini yang
dijalankan baru VCO dulu. Benny
beralasan karena harga VCO tidak
pernah turun, dan pasar eksport ke
luar masih terbuka lebar; seperti ke
Singapura, Belanda, Sydney, Inggris
dan lain-lain.
Ketika
ditanya
kenapa
untuk
memproduksi
VCO
Dinas
Perdagangan membangun pabrik,
bukan dengan membentuk Usaha
Menengah Kecil (UMK)? Menjawab
pertanyaan ini Benny beralasan,
karena
untuk
industri
kecil
dibutuhkan kebersihan yang benarbenar baik (ok); seperti tidak boleh
memelihara anjing dan sebagainya.
Yang kedua, kualitas mesin VCO

yang digunakan juga harus sesuai
dengan standar internasional.
Terkait dengan pertanyaan
salah satu peserta, tentang
proyek
MCAI
untuk
membuka
akses
pasar
sehingga
harus
ada
pengembangan
jaringan
pemasaran
(khususnya
produk sabut kelapa), Benny
Lontoh menjawab dengan
tegas bahwa dirinya juga punya
akses langsung ke pabrik sabut
kelapa untuk jaringan pemasaran
sabut kelapa. Pabrik tersebut
mengekspor langsung ke China
sekitar 6 kontainer/bulan. Dan dia
juga siap membawa tim Berau untuk
mengunjungi pabrik pengolahan
sabut kelapa siang nanti.
Setelah pemaparan tersebut, tim
Berau langsung dibawa oleh pak
Benny dan tim Dinas Perdagangan
Bitung ke pabrik pengolahan VCO
(milik Dinas Perdagangan), pabrik
pengolahan VCO Terpadu (milik
Dinas Perdagangan atas bantuan
Deperindag), dan kunjungan ke
pabrik pengolahan sabut kelapa CV
Putri Bitung Gemilang.
Dalam studi banding di pabrik VCO,
tim Berau diberikan pengetahuan
tentang proses produksi dari
awal sampai akhir (packaging).
Sedangkan saat dibawa ke pabrik
terpadu pengolahan VCO yang siap
beroperasi awal tahun 2018 nanti,
tim Berau dijelaskan tentang proses
kerja sama dalam rumah produksi
pengolahan VCO terpadu tersebut
yang akan diisi juga oleh 9 kelompok
produksi yang akan menempati
9 rumah produksi dalam area
Pengolahan VCO Terpadu tersebut.
Sedangkan ketika mengunjungi
pabrik pengolahan sabut kelapa milik
CV Putri Bitung Gemilang tersebut,
kami diterima oleh Ibu Silvia (bagian
marketing).
Dari perbincangan dengan Ibu Silvia,
kalau memang serius membidik
pasar ekspor sabut kelapa, maka
syarat minimal harus mampu

Kepala kampung Giring Giring, Irvand
Kiay, mengajukan pertanyaan kepada
pemateri dalam acara pelatihan
pengolahan kelapa terpadu di Balit
Palma (FOTO: PEKA INDONESIA)

mengekspor 2 kontainer. 1Karena
dengan itu merupakan syarat supaya
bisa balik modal.23 Kalau tidak
sampai 2 kontainer, hanya akan
merugi untuk biaya kepabeanan dan
lain-lain.

Hari Kamis, 21 Desember 2017
Pelatihan pengolahan sabut kelapa
dan studi banding di Balit Palma
ini dibuka langsung oleh Ketua
Balit Palma, Dr. Ir. Ismail Maskromo
M.Si. sekitar pukul 09.00 WITA.
Acara kemudian dilanjutkan dengan
pemutaran film seputar sejarah dan
seluk beluk Balit Palma.
Selesai acara tersebut, pada pukul
10.15 WITA kemudian dilanjutkan
agenda pelatihan dengan cara
sistem kelas dengan pemaparan dari
Peneliti Utama Bidang Teknologi
Pascapanen Balai Penelitian Palma
Manado Ir. Lay Abner, MS, tentang
“Teknologi
Pengolahan
Kelapa
dan Produk Turunannya serta
Peralatannya.”
Dalam pemaparannya, Pak Abner
menyampaikan bahwa berbagai
produk yang dapat dihasilkan dari
kelapa, baik yang berasal dari buah
kelapa maupun dari kayu kelapa.
Buah kelapa dengan komponen
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hasil terdiri dari sabut, tempurung, daging buah dan
air buah kelapa, masing-masing komponen hasil dengan
jenis produk tertentu. Sampai sekarang produk dominan
yang diolah adalah produk yang berasal dari daging
buah berupa produk pangan, sedangkan komponen lain,
seperti sabut, tempurung dan air kelapa masih terbatas
pemanfaatannya, bahkan menjadi limbah di lingkungan
perkebunan dan lingkungan pengolahan.
Menurut Ir. Abner, dalam upaya peningkatan produktivitas
kerja dan mutu hasil pengolahan produk pertanian,
dukungan peralatan pengolahan yang efektif, efisien
dan terjangkau kelompok tani sangat diperlukan.
Permasalahan sekarang adalah umumnya penanganan
hasil pertanian seperti kelapa dilakukan secara manual
dengan kapasitas olah dan mutu hasil yang rendah.
Komponen hasil ikutan tidak dimanfaatakan sebagai
produk komersial, akibatnya kurang menunjang peningkatan nilai tambah komoditas dan perbaikan pendapatan
petani. Untuk itu, sudah saatnya pengolahan hasil dan
pengembangan komoditas perkebunan secara bertahap
merubah sistem pengolahan secara manual menjadi
mekanis untuk menghasilkan produk komersial, dengan
peran utama adalah kelompok tani.
Ir Abner juga memaparkan tentang teknologi pengolahan
produk kelapa yang meliputi produk kopra, minyak
kelapa dan produk-produk non pangan serta peralatan
pengolahan skala kelompok tani. Alat pengolahan kelapa
meliputi pengolahan minyak, kopra putih, serat sabut,
asap cair tempurung. Diharapkan alat-alat ini, dapat
diaplikasikan oleh petani atau kelompok tani pengolah
kelapa, untuk menunjang peningkatan kapasitas kerja,
nilai tambah komoditas dan peningkatan pendapatan
petani.
Setelah dilakukan tanya jawab dengan peserta pelatihan
dan studi banding, sesi ini berakhir pada pukul 11.45
WITA, kemudian dilanjutkan
dengan kegiatan break siang
sampai pukul 13.00 WITA.

break acara dilanjutkan dengan pelatihan di dalam kelas
tentang, “Pengolahan Aneka Produk Kelapa,” oleh Peneliti
Balit Palma Manado, Ibu Steivie Karouw.
Steivie Karouw memaparkan tentang kandungan buah
kelapa secara keseluruhan, yang antara lain menghasilkan:
1.

Daging kelapa (menghasilkan kelapa parut kering,
santan, keripik kelapa, kopra, minyak kelapa, bungkil
kelapa, tepung kelapa, dll).

2.

Tempurung kelapa (menghasilkan arang tempurung,
karbon aktif, produk kerajinan, dll).

3.

Sabut kelapa (menghasilkan serat sabut, debu sabut,
geotekstil, produk kerajinan, jok mobil, dll).

4.

Air kelapa (menghasilkan minuman ringan, nata de
coco, dll).

Dari pemaparannya, Ibu Steivie juga merekomendasikan
kalau kelompok produksi di Giring Giring sudah membuat
minyak sehat (minyak goreng kelapa) maka sebaiknya juga
memproduksi nata de coco, karena sangat disayangkan
kalau air kelapa tersebut hanya dibuang percuma.
Ketika ditanya tentang proses pembuatan nata de coco,
Ibu Steivie menjawab, bahwa prosesnya sangat sederhana;
syaratnya hanya harus membeli “cairan starter” saja.
Secara singkat dia menjelaskan prosesnya sebagai berikut:
“1000 ml air kelapa ditambah 100 gram gula pasir
dimasak. Kemudian setelah itu didinginkan, lalu ditambah
asam cuka kurang lebih 10 ml/lt air kelapa. Baru setelah
itu kita masukkan “cairan starter” dalam 1 liter air kelapa.
Setelah itu masukkan dalam stoples, kemudian ditutup
dengan kain kasa.
Antusiasme peserta studi banding dan pelatihan pengolahan kelapa
terpadu dalam sesi tanya jawab dalam materi “Pengolahan Aneka
Produk Kelapa,” oleh Peneliti Balit Palma Manado, Ibu Steivie Karouw.
(FOTO: PEKA INDONESIA)

Pada pukul 13.00-14.30 WITA,
peserta pelatihan dan studi
banding mendapatkan pelatihan
pengolahan
sabut
kelapa.
Dengan dipandu oleh Pelatih
mesin dari Balit Palma yaitu Bapak
Nikhson Takaheghesang (pelatih)
dan Bapak Peter (Asisten). Pada
kesempatan ini para peserta
dijelaskan tentang prosedur/
cara kerja dan alur kerja mesin
pengolahan sabut kelapa.
Setelah melakukan kegiatan
pelatihan mesin produksi pengolahan sabut kelapa, sesudah coffe
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Sinergi Ilmu & Kerjasama:

Pelatihan Pengelolaan PLTS
Kegiatan pelatihan bagi operator PLTS
diselenggarakan pada tanggal 9-10 Februari
2018 di Desa Long Berang, Malinau

Peserta Pelatihan sedang diberikan penjelasan teknis
mengontrol alat PLTS. (FOTO: PEKA INDONESIA)

T

antangan terbesar setelah dibangunnya PLTS
di Kampung Giring-Giring dan Sumber Agung
adalah keberlanjutan pengelolaannya (teknis dan
kelembangaan) karena pembangunan sarana dan
prasarana tersebut tidak diikuti dengan pembangunan
sumberdaya pengelolanya. Sangat jamak kita temukan
PLTS dan PLMH hanya berfungsi sesaat saja padahal
investasi yang ditanamkan nilainya sangat besar.

Konsorsium CIT, Pemerintah Malinau (Bappeda), dan GPM
KEHATI berisiatif menyelenggarakan pelatihan operator untuk
PLTS. Pelatihan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kapasitas teknis pengelola (operator) PLTS
di Kabupaten Malinau, diutamakan operator PLTS untuk
proyek konsorsium CIT, PEKA, dan Javlec.
2. Meningkatkan pemahaman pengelola PLTS tentang aspek
non teknis dan pentingnya membentuk lembaga pengelola
listrik di masing-masing desa.

Peserta Pelatihan
Menuju
Malinau dengan
menggunakan
speed boat (FOTO:
PEKA INDONESIA)

Peserta Pelatihan
menyimak
penjelasan teknis
inverter PLTS.
(FOTO: PEKA
INDONESIA)
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Sesi Foto bersama Peserta, panitia, dan narasumber pelatihan.
Sinergi Ilmu dan Kerjasama. (FOTO: PEKA INDONESIA)

Tanggal 7 Februari 2018, Perjalanan
menuju Tarakan melalui Bulungan
dan menggunakan speed boat
menuju Tarakan untuk bermalam
di Tarakan. 8 Februari 2018 Menuju
Malinau dengan menggunakan
speed boat dan bermalam di
Malinau.
Tanggal 9 Februari 2018, Kegiatan
dimulai. Kegiatan dibuka oleh Bupati
dan pejabat teras Kab. Malinau.

Setelah itu, disambung dengan inti kegiatan yaitu
pengenalan PLTS berikut fungsi dan pengoperasiannya
sampai dengan pengelolaannya. Kegiatan ini
berlangsung dari pagi pukul 09.00 wita sampai dengan
pukul 17.00 wita.
Tanggal 10 Februari 2018, Peserta dibawa langsung ke
lokasi PLTS untuk bisa langsung melihat komponen
dan praktek sistem pengelolaan PLTS. Kegiatan ini
berlangsung sampai pukul 14.00
Narasumber pelatihan berasal dari Konsorsium CIT
dan GPM KEHATI. Peserta dari Konsorsium PEKA yang
mengikuti pelatihan ini adalah 2 operator PLTS di
Kampung Giring-Giring dan Sumber Agung.
Pelatihan berlangsung dengan interaktif. Narasumber
memberikan presentasi, peserta diajak berdiskusi dan
praktik dan simulasi perawatan dan pengelolaan PLTS.
Presentasi dan diskusi mendalami 2 hal utama, yaitu:
1. Aspek teknis terkait dengan teknis mesin, alat, dan
perawatan/perbaikannya.
2. Aspek non teknis, yaitu aspek sosial yang mempengaruhi
pengelolaan meliputi kelembagaan, iuran, dan peraturan/
aturan masyarakat dalam pengelolaan PLTS.
Metode praktik dilakukan untuk memperkuat skill
peserta dalam melakukan pemeliharaan perangkat dan
pengoperasiannya yang benar (sesuai manualnya).
Tanggal 11 Februari 2018, Peserta kembali ke Tanjung
Redeb.
Peserta Pelatihan dari Konsorium
PEKA serius menyimak penjelasan
mengenai perawatan panel surya.
(FOTO: PEKA INDONESIA)
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Kabar SGIP

Cerita Perubahan yang Terjadi Selama
Intervensi Proyek

Beberapa perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek memang menarik untuk dipaparkan.
Perubahan tersebut terkait dengan beberapa hal diantaranya:

Meningkatnya Partisipasi
Perempuan dalam Ruang Publik
di tingkat Kampung
Seringnya pendampingan dalam bentuk FGD, pertemuan di
tingkat kelompok maupun pelatihan yang dilakukan selama proyek
berlangsung baik oleh PSGIP maupun Sektor peningkatan ekonomi
masyarakat, menumbuhkan minat untuk hadir dan terlibat dalam
berbagai kegiatan dari kelompok perempuan dan rentan semakin
meningkat.
Hal ini bisa dilihat dalam setiap pertemuan daftar presentasi
yang hadir selalu mendekati angka 40 orang. Kehadiran itu tidak
hanya sekedar hadir, duduk dan mendengarkan, tetapi partisipasi
tersebut diwujudkan dengan cara bertanya, memberi masukan
maupun sharing pengalaman. Sehingga partisipasi kelompok
perempuan dan rentan ini bukan sekedar partisipasi semu saja.

Tumbuhnya kekuatan secara kolektif
Terbentuknya kelompok perempuan dan rentan ini tumbuh menjadi “Gerakan bersama” karena
tumbuh dari rasa kesamaan dalam hal: 1) kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian keluarga
dan kampung, 2) kebutuhan untuk berorganisasi dan 3) kebutuhan untuk diakui di sektor publik.
Ke-3 kebutuhan tersebut mendorong ke-16 kelompok perempuan dan rentan berkembang menjadi
kelompok yang menjadi wadah perempuan-perempuan yang masih menganggur maupun lakilaki yang belum punya penghasilan tetap. Mereka mengajak dan merangkul masyarakat yang
masih miskin untuk bergabung dalam kelompok usaha sesuai dengan minatnya sehingga bisa
meningkatkan pendapatan keluarga.

Praktik Membuat ATC
Karagenan di Kampung
Sumber Agung (FOTO: PEKA
INDONESIA)
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Menciptakan Aset baru bagi Kampung
Aset yang dimiliki oleh kedua kampung sasaran proyek selesai proyek ini bukan hanya hanya berupa
aset dalam bentuk insfrastruktur PLTS dan rumah produksi, tetapi juga menciptakan aset dalam
bentuk potensi sumber daya manusia. Untuk aset yang berupa pembangunan infrastruktur PLTS
dan Rumah Produksi di 2 kampung sasaran proyek, aset baru yang dimiliki berupa:
1.

Masing-masing Kampung terpasang 1 unit PLTS dengan total kekuatan 80 Kwh yang akan
dialirkan ke rumah produksi di masing-masing kampung

2.
3.

Masing-masing kampung terbangun 1 unit rumah produksi sebagai pusat rekayasa teknologi
produksi rumput laut dan aneka olahan kelapa
Kampung Sumber Agung mempunyai mesin sarana produksi pengolahan rumput laut

4.

Kampung Giring-Giring mempunyai mesin sarana produksi pembuatan cocofeat-cocofiber

Sedangkan aset potensi sumberdaya manusia yang muncul setelah proyek berjalan antara lain:
1.

Di Kampung Sumber Agung dan Giring-Giring memiliki 14 kelompok usaha yang beranggotakan
perempuan dan kelompok rentan menjadi sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga
dan ke depan menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK) melalui BUMKA nya

2.

Semangat para anggota kelompok usaha perempuan dan rentan terutama di Sumber Agung
memiliki efek domino sehingga menarik 2 kelompok yang berasal dari wilayah Kampung
Batu Putih yakni Kelompok Buruh Terasi yang anggotanya adalah perempuan dan Kelompok
Nelayan Udang rebon mempunyai anggota 25 orang yang semuanya laki-laki untuk bersamasama meningkatkan perekonomian kelompok.

3.

Lembaga BUMKA menjadi aset kampung yang sentral karena menjadi penopang penuh
perkembangan ke-16 kelompok pasca proyek, dan BUMKA akan ditopang sepenuhnya oleh
Anggaran Kampung untuk menjadi start up bagi kelompok-kelompok usaha tersebut.

Pemilihan Panitia Pengelola PLTS, 03 Februari 2018
(FOTO: PEKA INDONESIA)
Lembaga BUMK penopang kelompok-kelompok penerima
manfaat pasca proyek (FOTO: PEKA INDONESIA)
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PRODUK PENGETAHUAN

Dapatkan Produk Pengetahuan digital Konsorsium PEKA
di google drive. Scan QR code ini atau klik link:
https://drive.google.com/drive/folders/1z4XDZbdjaxMJazvHYxGxBHrsVrBEt8wP?usp=sharing

BAGI KELOMPOK USAHA KECIL
SIMPUL PENGUATAN KALIMANTAN

