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Pengembangan Potensi 
Komoditas Lokal

Peran Perempuan 
dalam Perekonomian
di Batu Putih dan
Biduk-Biduk

Budidaya Rumput Laut 
dan Nilai Ekonomisnya



Dari Redaksi
Kecamatan Biduk-Biduk dan Batu Putih di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 
memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Daerah pesisir itu dikarunia 
potensi SDA yang besar, baik di laut maupun di darat. Namun sayang, karena 
satu dan lain hal, sampai saat ini potensi tersebut belum maksimal dimanfaaatkan.

Dari itu, Yayasan Peduli Konservasi Alam (PEKA) Indonesia, Yayasan Penyu Be-
rau, dan Yayasan Lamin Segawi bersinergi menyelenggarakan Program Pemanfa-
atan SDA dan Energi Terbarukan Secara Berkelanjutan bagi kedua kecamatan ter-
sebut—Kampung Giring-Giring di Kecamatan Biduk-Biduk dan Kampung Sumber 
Agung di Kecamatan Batu Putih. Program ini sudah dimulai sejak Juli 2016 dan 
akan berakhir pada Desember 2017.

Dengan mendorong potensi SDA yang ada di sana, diharapkan masyarakat 
bisa mendapatkan penghasilan tambahan di samping profesinya sebagai nela-
yan. Namun sumber daya laut yang menjadi pusat penghasilan utama masyarakat 
tetap diperhatikan, dengan mendorong produksi udang dan ikan. Selain itu, fasi-
litas pendukung produksi akan coba dipenuhi. Salah satunya membuat Pembang-
kit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Membangun kawasan terpencil seperti memugar candi. Potensinya besar, na-
mun perlu usaha agar bisa terangkat. Rintangan tentu ada, tetapi tak perlu sampai 
menyurutkan langkah. Dan lewat media inilah segala kegiatan dan gambaran me-
ngenai kegiatan itu dipublikasikan. Selamat membaca.
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Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya. Sayangnya, 
potensi SDA itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena ketidaktahuan mereka akan 
cara pemanfataannya, juga oleh keterbatasan energi listrik yang ada. Yayasan Peduli Konservasi Alam (PEKA) 
Indonesia bersama Yayasan Penyu Berau dan Yayasan Lamin Segawi kemudian berinisiatif melaksanakan 
program “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 ini sudah dimulai sejak Juli 2016 dan akan selesai pada Desember 2017. 

Dengan total luas perairan 12,8 hek-
tar dan didukung oleh 33 pulau yang 
indah dan menawan, Berau bagaikan 
surga yang jatuh ke bumi. Belum lagi 
dengan bentang alam karstnya. Dari 
3,5 juta hektar bentang alam karst di 
Kaltim yang tersebar di 10 kabupaten 
dan kota, 2,1 hektarnya ada di Berau. 

Biduk-Biduk dan Batu Putih adalah 
dua kecamatan di Berau yang berada 
pada kawasan bentang alam karst di 
Kaltim. Kedua kecamatan tersebut me-
miliki kesamaan bentang alam berupa 
perbukitan karst dataran rendah yang 
langsung berbatasan dengan bibir 
pantai. Hal itu membuat Biduk-Biduk 
dan Batu Putih kaya akan ekosistem 
dan keanekaragaman hayati. 

Di dua kecamatan tersebut, po-
hon kelapa tumbuh subur. Perkebun-
an kelapa dapat dilihat di sepanjang 
pantai dan hutan tropis. Akan tetapi, 
di Batu Putih, perkebunan kelapa 
mulai berkurang karena adanya pem-
bukaan lahan secara besar-besaran 
untuk perkebunan sawit yang dilaku-
kan oleh perusahaan.

Batu Putih memiliki potensi padi la-
dang. Meskipun produksinya masih sa-
ngat bergantung pada musim, karena 
tipe penanaman padi di sana berupa 
padi tadah hujan. Selain itu, Batu Pu-
tih memiliki kawasan mangrove yang 
cukup luas dengan sumber daya laut 
yang melimpah seperti ikan, udang 
dan terumbu karang. Masyarakat me-
manfaatkan sumber daya laut itu un-
tuk membuat kerupuk ikan dan terasi 
udang. Namun, jumlahnya masih sedi-
kit dan pasarnya terbatas.

Mayoritas suku di Biduk-Biduk ada-
lah Bugis, Bajo, dan Mandar. Hampir 
semua masyarakat beragama Islam. 
Berbeda dengan Batu Putih yang di-
dominasi oleh suku Bajau, Jawa, Timor, 
Banjar, Dayak/Tidung, Kaili, Makassar 
dan Banua, mereka menganut agama 
yang beragam. Suku Berau asli dan 
Jawa mayoritas beragama Islam, Da-
yak Basap beragama kristen Katolik, 
dan beberapa suku lainnya ada yang 
beragama Kristen Protestan.

Keanekaragaman suku, budaya, 
dan agama membuat perekonomi-

an dan mata pencaharian masyarakat 
menjadi berbeda-beda. Di Biduk-
Biduk, mayoritas masyarakat adalah 
nelayan, sedangkan di Batu Putih ada-
lah petani dan pedagang. Namun, ma-
syarakat Batu Putih masih mengandal-
kan penghasilan bulanan dan musiman 
karena bergantung pada upah bulanan 
dari perusahaan dan masa panen.

Tentu saja perputaran uang di Bi-
duk-Biduk relatif lebih cepat karena 
bergantung pada penghasilan harian 
dari aktivitas nelayan. Transaksi jual 
beli ikan segar hasil tangkapan nela-
yan terjadi setiap hari dalam jumlah 
cukup besar. Sayangnya, sebagian dari 
masyarakat Biduk-Biduk adalah buruh 
harian. Pembagian hasilnya tidak me-
rata, yaitu 30% untuk pemilik kapal, 
30% untuk logistik, dan 40% untuk bu-
ruh kapal. Kondisi ini mengakibatkan 
penghasilan buruh kapal cukup sedikit.

Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, Yayasan PEKA Indonesia 
berpendapat perlu adanya lapangan 
pekerjaan baru bagi masyarakat. Cara 
alternatif yang bisa dilakukan adalah 

Pemanfaatan SDA dan Energi
Terbarukan di Kawasan Karst Berau
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dengan mendorong pemanfaatan SDA 
dan perkebunan. Bisa dengan mening-
katkan produktivitas dan pemanfaatan 
sumber daya laut, yaitu udang dan ikan 
di Batu Putih dan memanfaatkan per-
kebunan kelapa di Biduk-Biduk. 

Agar berjalan dengan baik, suplai 
energi listrik yang lebih banyak sangat 
dibutuhkan, mengingat suplai ener-
gi listrik di kedua kecamatan tersebut 
sangat terbatas. Suplai listrik dari PT 
Pembangkit Listrik Negara (PLN) be-
lum mampu mencukupi kebutuhan 
masyarakat. Di Biduk-Biduk, misalnya, 
suplai listrik hanya dilakukan pada pu-
kul 18.00–06.00 WITA. Sementara di 
Batu Putih hanya pukul 18.00–00.00 
WITA. Itu pun hanya mencakup bebe-
rapa kampung saja.

Kurangnya suplai listrik membatasi 

produktivitas masyarakat dan meng-
hambat berkembangnya perekono-
mian. Sarana dan prasarana umum 
seperti sekolah, ibadah, kesehatan, 
dan kantor pemerintahan masih ber-
gantung pada suplai listrik dan mesin 
generator set (genset) yang menggu-
nakan bahan bakar solar. Padahal har-
ga solar sewaktu-waktu bisa melonjak 
drastis dan pasokannya berkurang.

Dalam melaksanakan programnya, 
Yayasan PEKA Indonesia bersama Ya-
yasan Penyu Berau dan Yayasan Lamin 
Segawi memanfaatkan SDA dan energi 
terbarukan  Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS).

Dibangunnya PLTS di kedua keca-
matan tersebut diharapkan dapat me-
ngurangi ketergantungan masyarakat 
dalam mengonsumsi bahan bakar fosil, 

sehingga bisa mengurangi emisi karbon. 
Selain itu, bisa meningkatkan pengelola-
an SDA yang berkelanjutan dan produk-
tivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Program ini dinilai berdampak baik 
sehingga banyak pihak yang mendu-
kung. Seperti Lembaga Swadaya Ma-
syarakat (LSM) KEHATI dan Millenium 
Challenge Account (MCA) Indonesia. 
KEHATI membantu dalam penyusunan, 
melakukan kajian, dan pendampingan 
selama program berlangsung.

Pemerintah setempat bahkan 
memberikan izin pembangunan PLTS 
di Kampung Sumber Agung, Batu Pu-
tih dan Kampung Giring-Giring, Biduk-
Biduk, dengan No. 130/605/Pem.A/
XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 
yang ditandatangani langsung oleh 
Bupati Berau.

Sebelum pelaksanaan program, 
PEKA melakukan pelatihan dan sosi-
alisasi kepada masyarakat dan peme-
rintah daerah.  Pelatihan pertama yang 
ditujukan untuk staf keuangan dan ad-
ministrasi kecamatan yang dilaksana-
kan pada 15–16 September 2016 lalu 
di Hotel Mitra Jl. Gajah Mada Tanjung 
Redeb Kabupaten Berau.

Selanjutnya, koordinasi dan sosi-
alisasi program kepada pemerintah 
setempat, yang dilakukan pada 13-19 
September 2016. PEKA Indonesia ber-
temu dengan pengambil kebijakan di 
antaranya Kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi, Kepala Bappeda Berau, 
Kepala Badan Lingkungan Hidup, Ke-
pala Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian 
dan Perdagangan serta Bapak Bupati 
Kabupaten Berau.
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Pengembangan Potensi Komoditas Lokal

PEKA Indonesia akan berusaha mengembangkan usaha lokal di, salah satunya, Kampung Batu Putih dan 
Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih. Keduanya memiliki kawasan mangrove yang cukup luas.

Udang rebon di Kampung Butih akan 
diolah menjadi terasi khas tanpa pe-
warna dan pengawet, sehingga bisa 
menjadi salah satu komoditi unggulan di 
Kecamatan Batu Putih. Begitu juga de-
ngan rumput laut di Kampung Sumber 
Agung. Komoditi ini dicanangkan akan 
menjadi salah satu hasil andalan di Keca-
matan Batu Putih sebagai salah satu sen-
tra penghasil rumput laut di Indonesia. 

Pengolahan terasi di Kampung Batu 
Putih, sampai saat ini masih dilakukan 
dengan cara tradisional, sehingga kuali-

tasnya belum baik dan kemasannya ku-
rang mampu bersaing di pasaran.

Untuk memperbaiki hasil produksi 
terasi di Kampung Batu Putih dibutuh-
kan beberapa mesih pengolahan, an-
tara lain mesin pengering, penggiling 
bahan terasi, mixer bahan terasi, dan 
pencetak terasi. 

Di Kampung Sumber Agung terdapat 
satu kelompok nelayan dengan 24 ang-
gota. Sejak 2014 mereka telah melakukan 
budi daya rumput laut dan memanen ha-
silnya sebanyak 1 ton per bulan. 

Masyarakat Kampung Sumber 
Agung belum mampu melakukan 
pengolahan rumput laut menjadi te-
pung. Tidak adanya sumber energi lis-
trik untuk menggerakan mesin menja-
di kendala. Sehingga rumput laut hasil 
panen hanya dikeringkan dan dijual ke 
pengepul rumput laut yang secara ru-
tin datang ke kampung ini. 

Mesin produksi yang dibutuhkan 
untuk mengelola rumput laut adalah 
mesin pencuci, perajang dan pene-
pung rumput laut.

Kampung Biduk-Biduk, Giring-Giring, 
dan Teluk Sulaiman memiliki potensi 
kelapa yang cukup melimpah. Setiap 
bulannya mampu menghasilkan kurang 
lebih 24.000 butir buah kelapa. Kelapa 
dikupas sabut kelapanya, setelah itu 
dijual kepada pengepul kelapa tingkat 
kecamatan dan dijual ke pembeli tingkat 
kabupaten. Harga jual per butir kelapa 
fluktuatif dikisaran harga Rp3.000 hingga 
Rp4.000, tergantung cuaca dan keterse-
diaan stok kelapa.

Berdasarkan hasil penelitian PEKA 
Indonesia, program peningkatan kese-
jahteraan warga akan fokus pada Kam-
pung Giring-Giring dan Teluk Sulaiman. 

Di kedua kampung tersebut akan 
dilakukan pengolahan produk dengan 
bahan baku sabut dan tempurung ke-
lapa. Selama ini sabut dan tempurung 
kelapa belum maksimal dimanfaatkan. 

Sabut dan tempurung hanya dibuang 
dan dijadikan bahan bakar untuk ke-
perluan memasak.

Padahal produk olahan sabut kela-
pa memiliki nilai ekonomis tinggi untuk 
dijadikan cocofiber dan cocopeat. Co-
cofiber adalah olahan dari sabut kelapa 
untuk membuat produk matras, sikat, 
tali dan filter. Harga cocofiber per kilo-
gram berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000. 
Cocopeat adalah media tanam yang 
dibuat dari sisi pengolahan sabut ke-
lapa, yang memiliki sifat mudah me-
nyerap dan menyimpan air. Kandung-
an trichoderma molds, sejenis enzim 
dari jamur, dapat mengurangi penyakit 
dalam tanah. Harga cocopeat serbuk 
berkisar antara Rp800 hingga Rp1.500 
per kilogram, sedangkan cocopeat pa-
dat harganya berkisar Rp5.000 hingga 
Rp8.000 per kilogram. 

Pengolahan dua jenis produk ter-
sebut membutuhkan mesin pengupas, 
pengurai, penghancur, pengayak, dan 
press sabut kelapa. 

Potensi limbah kelapa berikutnya 
adalah tempurung kelapa  yang bisa 
dibuat briket. Produk ini sangat dimi-
nati masyarakat modern dan negara 
Timur Tengah. Daya bakar briket ber-
durasi lebih lama dan tidak menimbul-
kan bau ataupun asap yang berlebihan 
sehingga ramah lingkungan. 

Briket diolah dengan cara mengha-
luskan arang tempurung kelapa kemu-
dian dipres dan dicetak. Kisaran harga 
briket Rp8.000 hingga Rp10.000 per 
kilogram.

Pengolahan briket arang tempurung 
kelapa ini perlu mesin pengupas batok 
kelapa, penepung arang, mixer briket 
arang dan pencetak briket arang.

Pengembangan Produk di Kecamatan Batu Putih

Pengembangan Produk di Kecamatan Biduk-Biduk
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Yayasan PEKA Indonesia dalam melaksa-
nakan program menggandeng Millenni-
um Challenge Account Indonesia (MCA-
Indonesia), lembaga wali amanat yang 
dibentuk oleh pemerintah Indonesia 
sebagai pelaksana program Compact.

Dalam menjalankan program, 
MCA-Indonesia selalu berusaha me-
maksimalkan manfaat lingkungan dan 
sosial serta meminimalkan dampak ne-
gatif terhadap lingkungan dan masya-
rakat. Sehingga program yang akan di-
jalankan di Kecamatan Batu Putih dan 
Biduk-Biduk harus sejalan dengan Ke-
rangka Kerja Sistem Manajemen Ling-
kungan dan Sosial (ESMS) Compact  
dan program kemakmuran hijau—se-
buah tindakan pengamanan lingkung-
an dan sosial yang dikembangkan 
berdasarkan hukum dan peraturan 
pemerintah Indonesia, pedoman ling-
kungan hidup dan kebijakan gender 
Millennium Challenge Corporation 
(MCC) dan standar kinerja Internatio-
nal Finance Corporation (IFC). 

Langkah pertama yang diambil 
adalah dengan melakukan kajian ling-
kungan untuk mengidentifikasi kondisi 
fisik, potensi, dan pemanfaatan ling-
kungan oleh masyarakat sekitar. Dari 
hasil kajian lingkungan yang dilakukan 
di dua kecamatan tersebut hasilnya 
tidak jauh berbeda. Keadaan topo-
grafi Kecamatan Biduk-Biduk dan Batu 

Putih bervariasi berdasarkan bentuk 
relief, kemiringan lereng, dan keting-
gian dari permukaan laut. Wilayah da-
ratannya tidak terlepas dari gugusan 
perbukitan yang terhampar di seluruh 
kecamatan. Berbagai jenis tipe hutan, 
seperti dipterocarp, bakau, rawa dan 
gambut dijumpai di sepanjang pesisir. 

SDA yang termanfaatkan secara baik 
di kedua kecamatan tersebut adalah 
sumber air bersih dan kayu yang diper-
oleh dari hutan untuk pembuatan kon-
struksi rumah dan kapal nelayan. Batuan 
karst juga dimanfaatkan sebagai ponda-
si bangunan dan penahan ombak. 

Program yang akan dilakukan di 
Kecamatan Batu Putih dan Biduk-
Biduk dapat menimbulkan kerusakan 
bagi lingkungan. Instalasi PLTS yang 
dibangun menghasilkan residu berupa 
limbah hasil pendinginan mesin dan 
zat kimia yang ada di dalamnya. Dam-
pak ini bisa dihindari dengan membu-
at bak penampungan air hasil pendi-
nginan dan menanam tanaman yang 
menyerap polutan dan racing seperti 
Peace Lili (Spathiphyllum clevelandii), 
Palm Kuning (Chrysalidocarpus lutes-
cens), Lidah Mertua (Sansiviera), dan 
Gerbera (Gerbera jamesonii) di sekitar 
bak penampungan.

Bak penampungan juga dibangun 
dengan sistem penyaringan yang baik 
agar residu dapat tersaring dan terse-

rap dengan baik tanpa menimbulkan 
dampak negatif. 

Dampak lainnya bagi lingkung-
an akibat adanya instalasi ini adalah 
perluasan pembukaan lahan akibat 
meningkatnya kesejahteraan pendu-
duk dan bertambahnya populasi pen-
duduk. Berkembangnya usaha kecil 
setelah mendapatkan bantuan suplai 
energi dari PLTS juga akan menambah 
jumlah limbah yang dihasilkan, seper-
ti limbah kemasan, hasil produksi dan 
sampan lainnya. MCA-Indonesia telah 
mempersiapkan landah antisipasi un-
tuk menghadapi masalah ini, dengan 
membuat penampungan limbah hasil 
produksi, kemasan ramah lingkungan 
dan memberikan penyuluhan masya-
rakat untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk menjaga kebersihan. 

Langkah-langkah yang akan dila-
kukan untuk meningkatkan kualitas la-
yanan ekologis dari kawasan tersebut 
secara rinci sebagai berikut: Pembuatan 
bak penampungan air untuk limbah pen-
dinginan alat PLTS; Pembuatan tempat 
penampungan limbah hasil produksi; 
Penanaman tanaman penyerap racun 
dari polutan; Penyuluhan masyarakat 
untuk sadar kebersihan dan menjaga 
lingkungan; Melakukan validasi tata dan 
batas kawasan di tiap kampung dan ke-
camatan; dan Melakukan survei stok kar-
bon yang ada di kedua kecamatan.

MCA-Indonesia Siapkan Antisipasi
Dampak Pembangunan PLTS
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Kemajuan zaman telah mengubah ba-
nyak pandangan mengenai perempu-
an di Indonesia. Anggapan perempuan 
hanya bekerja di rumah telah berubah 
dengan adanya emansipasi perempu-
an yang disuarakan oleh Raden Ajeng 
Kartini beberapa tahun silam.

Meskipun saat ini perempuan me-
miliki kedudukan yang sama dengan 
laki-laki, ketidakadilan gender masih 
sering terjadi. Banyak perempuan 
yang memiliki peran ganda. Mereka 
harus membantu suami dalam mencari 
nafkah demi kebutuhan keluarga, sete-
lah bekerja masih harus melakukan pe-
kerjaan rumah tangga. Laki-laki masih 
dipandang lebih tinggi dibandingkan 
perempuan. Perempuan harus mema-
sak, melayani, membersihkan rumah 
sementara laki-laki tidak, mereka hanya 
bertugas mencari nafkah. 

Mayoritas perempuan yang meng-
alami ketidakadilan gender berasal 
dari keluarga yang tidak mampu dan 
wilayah pedesaan/ kampung. Seperti 
yang terjadi pada perempuan-perem-
puan di Kecamatan Batu Putih dan Bi-
duk-Biduk. 

Berdasarkan hasil kajian penaksir-
an kebutuhan (need assessment) yang 
dilakukan oleh Yayasan PEKA Indone-
sia, mata pencaharian masyarakat Batu 
Putih adalah nelayan. Nelayan laki-laki 
bertugas mencari udang, para perem-
puan/istri nelayan bertanggung jawab 
membuat terasi. Dari proses penje-
muran, pembuatan, pengepulan dan 
pembungkusan terasi dilakukan oleh 

perempuan. Ini menunjukkan beban 
kerja perempuan jauh lebih besar di-
bandingkan laki-laki. 

Sementara di Biduk-Biduk, mata 
pencaharian masyarakat berasal dari 
perkebunan dan hasil laut. Di Kam-
pung Giring-Giring, pohon kelapa 
menghampar di setiap halaman rumah. 
Di Kampung Teluk Sulaiman meskipun 
hamparan kelapa banyak dijumpai tapi 
tidak di setiap halaman rumah superti 
di Giring-Giring. Komoditi unggulan di  
kampung ini adalah ikan. 

Biduk-Biduk pernah didampingi 
oleh banyak NGO. Sehingga peran 
perempuan di kecamatan ini jauh lebih 
baik dibandingkan dengan Kecamatan 
Batu Putih. Terbukti adanya perem-
puan yang menjadi anggota BPK di 
Kampung Teluk Sulaiman. Meskipun 
secara definitif sudah ada keterwakilan 
perempuan di lembaga BPK, laki-laki 
masih mendominasi di ranah publik. 
Keberanian perempuan untuk berpar-
tisipasi dalam proses sosialiasi pro-
gram masih minim, dikarenakan tugas 
mengurus rumah tangga masih mem-
bebani pundak mereka. 

Peningkatan kualitas hidup dan pe-
ran perempuan serta kesejahteraannya 
penting dilakukan dalam upaya pe-
ningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkualitas. Yayasan PEKA Indone-
sia bekerja sama dengan MCA-Indone-
sia mengadakan workshop mengenai 
integrasi sosial gender di empat kam-
pung di Kecamatan Batu Putih dan Bi-
duk-Biduk. Workshop ini memaparkan 

hasil kajian penafsiran kebutuhan dan 
mengangkat peran serta kelembagaan 
baik dari kampung maupun kelompok 
perempuan. Kegiatan juga dimaksud-
kan untuk menumbuhkan peran-peran 
strategis UKM di internal kelompok, an-
tar kelompok, tingkat dusun, kampung 
maupun kecamatan. 

Melalui kegiatan ini, Yayasan PEKA 
Indonesia berharap bisa memperjelas 
peta posisi dan peran kelompok-kelom-
pok perempuan dalam integrasi sosial 
dan program pembangunan kampung.

Workshop dan training integrasi 
sosial gender baru dapat dilaksanakan 
di Kampung Batu Putih dan Sumber 
Agung, Kecamatan Batu Putih. Waktu 
pelaksanaanya berturut-turut dilakukan 
pada 28 September dan 29 September 
2016. Adapun yang ikut dalam kegiatan 
tersebut adalah masyarakat, pemerintah 
kampung (kepala kampung dan BPK), 
kelompok dasawisma/Usaha Pening-
katan Pendapatan Keluarga (UP2K), ke-
lompok nelayan rumput laut, kelompok 
petani dan kelompok usaha.

Melalui workshop tersebut peser-
ta menjadi tahu dan memahami apa 
yang dimaksud dengan integrasi sosi-
al gender serta pentingnya kontribusi 
dan peran kelompok dalam program. 
Juga terbentuknya kelompok-kelom-
pok usaha baru berdasarkan kesama-
an jenis usaha dan kepentingan. Yang 
paling penting adalah terbangunnya 
keberanian untuk menyampaikan ide 
dan gagasan dari kelompok-kelompok 
perempuan di depan umum.

Peran Perempuan dalam Perekonomian
di Batu Putih dan Biduk-Biduk
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Agar program berjalan dengan baik, 
Yayasan PEKA Indonesia melakukan so-
sialisasi kepada pemerintah daerah. So-
sialisasi di antaranya dilakukan dengan 
audiensi ke kantor-kantor pemerintah 
setempat, 13–19 September 2016. 

Pada kegiatan tersebut, PEKA berte-
mu dengan kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi, kepala Bappeda Berau, ke-
pala Badan Lingkungan Hidup, kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala 
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Per-
dagangan (Koperindak), dan Bupati Ka-
bupaten Berau. 

Dalam pertemuan itu, mereka men-
dukung segala aktivitas dalam pro-
gram ini, dengan syarat harus membe-
rikan dampak positif bagi masyarakat 
setempat. Apalagi program yang di-
jalankan memiliki kesamaan dengan 
visi-misi pemerintah Kabupaten Berau 
yang tertuang dalam Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Kabupaten Berau 2016-2020 yaitu, one 
village one product. 

Rencananya PEKA Indonesia akan 
mengembangkan produk unggulan di 
empat kampung, yaitu Kampung Batu 
Putih dengan komoditas terasi, Kam-
pung Sumber Agung dengan komo-
ditas terasi dan rumput laut, Kampung 
Giring-Giring dengan komoditas coco-
fiber dan coco peat, dan Kampung Te-
luk Sulaiman dengan komoditas briket. 

Sebagai bentuk dukungan yang di-

Sosialisasi Program di Empat Kampung

berikan, pemerintah Kabupaten Berau 
berkomitmen membantu segala hal 
yang menyangkut perizinan yang diper-
lukan untuk pelaksanaan program. 

Peka Indonesia juga melakukan so-
sialisasi kepada masyarakat dan peme-
rintah di Kampung Batu Putih, Sumber 
Agung, Giring-Giring dan Teluk Sulai-
man selama dua hari.

Pelaksanaan sosialisasi di Kam-
pung Sumber Agung dan Batu Putih, 
Kecamatan Batu Putih, dilaksanakan 
pada 23 September  2016 di 
balai pertemuan masing-masing kam-
pung. Sementara di Kampung Giring-
Giring dan Teluk Sulaiman, Kecamatan 
Biduk-Biduk, dilaksanakan pada 26 
September 2016 di balai pertemuan 
masing-masing kampung. 

Selain diikuti oleh puluhan masyara-
kat, sosialisasi dihadiri oleh pemerintah 
daerah. Seperti di Kampung Sumber 
Agung dan Batu Putih, sosialisasi dihadiri 
oleh camat Batu Putih, kepala kampung 
Sumber Agung, perwakilan Dinas Kope-
rasi, Perindustrian dan Perdagangan (Ko-
perindak) dan Dinas Pertambangan dan 
Energi. Untuk di Kampung Giring-Giring 
dan Teluk Sulaiman, sosialisasi dihadiri 
oleh perwakilan dari Dinas Koperindak 
dan Dinas Pertambangan dan Energi, 
serta hadir juga unit usaha ibu-ibu dan 
tokoh masyarakat. 

Melalui sosialisasi tersebut masya-
rakat menjadi tahu tentang pelaksa-

naan program yang akan dijalankan di 
kampungnya. Masyarakat memiliki ha-
rapan, program ini dalat meningkatkan 
perekonomian mereka. 

Tak hanya sosialisasi, PEKA juga 
memberikan pelatihan keuangan dan 
program bagi staf kecamatan. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan kapasi-
tas bagi para staf lapangan, khususnya 
staf administrasi dan keuangan. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 
15-16 September 2016, di Hotel Mitra, 
Jalan Gajah Mada Tanjung Redeb, Ka-
bupaten Berau ini diikuti oleh seluruh 
staf lapangan di Kecamatan Batu Putih 
dan Biduk-Biduk. 

Pelatihan hari pertama, diawali 
dengan pemaparan struktur program, 
kerangka logis program dan time line-
nya oleh koordinator lapangan. Pada 
hari kedua, dilanjutkan persentasi ko-
ordinator keuangan lapangan tentang 
Standart Operating Procedure (SOP) 
pengelola keuangan yang ada di level 
kecamatan dan kabupaten. Pada sesi 
ini, peserta diajak berdiskusi dan la-
tihan soal pembuatan pengajuan dan 
pertanggung jawaban uang muka. 

Setelah mengikuti pelatihan, staf 
program di tingkat kecamatan dan 
kabupaten menjadi paham dengan 
program yang akan dilaksanakan. Pe-
mahaman dalam membuat laporan 
kegiatan dan kuangan terkait program 
juga meningkat.

MCA Indonesia mengunjungi kelompok pembuat terasi di Batu Putih (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Listrik merupakan salah satu kebu-
tuhan yang sangat penting bagi ke-
hidupan manusia. Tidak hanya ber-
fungsi untuk penerangan, melainkan 
juga untuk melakukan aktivitas kehi-
dupan sehari-hari yang berhubungan 
dengan kegiatan sosial dan ekonomi 
masyarakat. Tak jarang, keberadaan 
jaringan listrik pada suatu daerah 
menentukan kemajuan dan perkem-
bangan daerah tersebut. Permasa-
lahannya, masih banyak daerah-dae-
rah terpencil di Indonesia yang tidak 
terjangkau oleh jaringan listrik.

Salah satunya, Kampung Giring-
Giring Kecamatan Biduk-Biduk. Ma-
syarakat hanya dapat menikmati alir-
an listrik pada malam hari, dari pukul 
18.00 sampai dengan 06.00 WITA yang 
bersumber dari Pembangkit Listrik Te-
naga Diesel (PLTD). 

Keterbatasan energi listrik di Kam-
pung Giring-Giring itulah, membuat 
Konsorsium PEKA Indonesia bekerja 
sama dengan Millenium Challenge 
Account Indonesia (MCA Indonesia) 

melaksanakan Program Pengelolaan 
Sumber Daya Alam Berbasis Masyara-
kat (PSDABM). Rencananya program 
ini akan berlangsung selama 18 bulan. 

PSDABM merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat dengan pengembangan usaha 
melalui sumber daya alam berbasis 
masyarakat yang menggunakan pe-
manfaatan energi terbarukan berupa 
tenaga surya. Nantinya akan diba-
ngun dua Pembangkit Listrik Tena-
ga Surya (PLTS) yang masing-masing 
berkapasitas 40 Kwh. 

PLTS sebagai salah satu energi 
yang terbarukan akan dimanfaatkan 
untuk menggerakan mesin-mesin pro-
duksi yang ada di dalam mini pabrik 
untuk mengolah limbah dari kelapa. 
Di Kecamatan Biduk-Biduk, kelapa me-
rupakan salah satu potensi alam besar 
yang dimiliki masyarakat. 

Sayangnya, masyarakat baru me-
manfaatkan buah kelapa untuk dijual 
saja, sementara limbah berupa sabut 
belum dimanfaatkan dengan baik. 

PLTS sebagai Harapan Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Kampung Giring-giring

Sosialisasi Program di Kampung Giring- Giring Kecamatan Biduk-Biduk

Padahal jumlah sabut di kampung ini 
melimpah. Ketidaktahuan masyarakat 
membuat sabut hanya dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar untuk membakar 
ikan. Maka dengan program tersebut 
diharapkan masyarakat dapat meman-
faatkan sabut kelapa menjadi coco 
peat dan coco fiber.  

Kedua produk tersebut memang 
masih asing bagi masyatakat di Kam-
pung Giring-Giring, namun apabila 
pendampingan dan pelatihan berjalan 
mulus maka akan dapat memberikan 
manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

Sebelum pelaksanaan program, 
Konsorsium PEKA Indonesia mela-
kukan sosialisasi kepada masyarakat. 
Sosialisasi telah dilaksanakan pada 25 
September 2016 di ruang pertemuan 
kantor Kampung Giring-Giring. Ada 
banyak harapan besar muncul dari 
masyarakat dengan adanya PLTS yang 
akan dibangun yaitu dapat meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat teruta-
ma untuk pengembangan usaha yang 
selama ini belum tersentuh. 

Peserta pelatihan BUMDes sedang berdiskusi (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis 
Masyarakat di Berau

Carilah foto-foto dengan kata kunci 
“Berau” di mesin pencarian google. 
Seketika akan tampak foto-foto indah 
laut yang berwarna biru. Berau memang 
indah. Setidaknya, foto-foto yang ber-
edar di internet memperlihatkannya. 
Pun dengan artikel-artikel yang muncul 
di halaman google menjelaskan Berau 
menyimpan sejuta pesona alam di bumi 
kandungnya. Mulai dari wilayah pesisir 
hingga alam bawah laut. 

Berau adalah salah satu kabupaten 
di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota 
kabupaten ini terletak di Tanjung Re-
deb. Memiliki luas wilayah 34.127, 47 
km2 dan jumlah penduduk 191.807 
jiwa. Terdiri dari 52 pulau besar dan ke-
cil dengan 13 kecamatan, 10 kelurah-
an, dan 96 kampung atau desa. 

Kabupaten Berau terdiri dari wila-
yah daratan dan pesisir pantai yang 
memiliki populasi dan keanekara-
gaman hayati yang sangat banyak 
dan bervariasi. Dua di antaranya yak-
ni Kecamatan Batu Putih dan Biduk-
Biduk. Bagaikan magnet, potensi 
Berau menarik banyak perusahaan-
perusahaan asing untuk berdatangan 
dan berinvestasi. Namun, keberada-
an perusahaan-perusahaan tersebut 
menjadi ancaman bagi Sumber Daya 
Alam (SDA) di Berau. 

Kunci mengatasi permasalah ter-
sebut adalah kesadaran masyarakat 
untuk menjaga sumber daya melalui 
pemanfaatan berkelanjutan alam serta 
pengelolaan SDA yang efektif. 

Permasalahan lain di Berau adalah 
kesenjangan pasokan listrik di masya-
rakat. Pasokan listrik yang terbatas 
telah menghambat upaya untuk me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat 
selama bertahun-tahun. Pilihan bisnis 
yang terbatas menyebabkan penda-
patan rendah, sementara biaya pro-

duksi tinggi. Ini membuat mereka ha-
rus membayar tingginya biaya akuisisi 
energi. Juga berdampak pada kurang-
nya teknologi pendukung bertenaga 
listrik untuk memproses hasil-hasil po-
tensi yang ada. 

Kondisi di atas menunjukan perlu-
nya kesempatan kerja baru bagi ma-
syarakat setempat dalam rangka me-
ningkatkan pendapatan mereka. Jika 
kondisi ini tidak diperbaiki, maka akan 
menyebabkan kerusakan kekayaan 
alam di kedua kecamatan tersebut.

Karena itu, Yayasan PEKA Indone-
sia  dengan dua anggota konsorsium 
yaitu Yayasan Penyu Berau (YPB)  dan 
Yayasan Lamin Segawi bekerja sama 
dengan Millenium Challenge Account 
Indonesia (MCA Indonesia) melaksa-
nakan program Pengelolaan Sumber 
Daya Alam Berbasis Masyarakat (PS-
DABM) di Kecamatan Biduk-Biduk 
dan Batu Putih. Program ini akan di-
laksanakan di kampung Giring-Giring 
Kecamatan Biduk-Biduk dan kampung 
Sumber Agung Kecamatan Batu Putih. 
Rencananya, program akan berlang-
sung selama 18 bulan dari Juli 2016 
hingga Desember 2017.  

PSDABM merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat dengan pengembangan usaha 
melalui sumber daya alam berbasis 
masyarakat yang menggunakan pe-
manfaatan energi terbarukan berupa 
tenaga surya. Nantinya akan dibangun 
dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) yang masing-masing berka-
pasitas 40 Kwh. PLTS akan langsung 
dialirkan ke pabrik mini untuk meng-
hidupkan unit teknologi di dalam 
pengolahan berbahan dasar limbah 
kelapa yang diolah menjadi coco peat, 
coco fiber dan briket batok kelapa. 
Coco peat dan coco fiber merupakan 

Atas: menjemur terasi. Selama ini masih 
mengandalkan hanya terik matahari dengan alas 

papan. Bawah: terasi berbungkus daun, khas 
Batu Putih. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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bentuk pengolahan limbah sabut kela-
pa yang dapat digunakan untuk bahan 
jok mobil, matras dan media tanam.

PLTS juga akan dialirkan ke pabrik 
mini untuk menghidupkan unit tekno-
logi di dalam pengolahan berbahan 
dasar udang rebon yang diolah men-
jadi terasi serta berbahan rumput laut 
yang akan diolah menjadi tepung 
rumput laut. 

Pengelolaan PLTS dan mini pab-
rik ini akan dilakukan oleh kelompok 
pengelola yang melibatkan 13 ke-
lompok penerima manfaat pengo-
lahan kelapa, di antaranya 11 kelom-
pok untuk proses pembuatan  terasi 
dan rumput laut yang berada di ke-
camatan Batu Putih serta sembilan 
kelompok perempuan  yang berada 
di Kecamatan Biduk-Biduk. Pelibat-
an kelompok perempuan akan terus 
dilakukan dalam setiap tahapan pe-
laksanaannya. Hal ini dilakukan untuk 
memberikan ruang bagi kaum pe-
rempuan terlibat dalam setiap proses 
pembangunan kampung.

Selain meningkatkan kesejahtera-
an rakyat, program tersebut bertuju-
an untuk mengurangi ketergantungan 
masyarakat pada bahan bakar fosil. 
Harapannya mereka akan beralih me-
makai energi surya untuk meningkat-
kan pendapatan dan mengurangi emi-
si. Serta meningkatkan pengelolaan 
sumber daya alam berkelanjutan dan 
berbasis masyarakat untuk meningkat-
kan produktivitas dan pendapatan me-
lalui kesempatan kerja baru. 

Selama program berjalan, kelom-
pok-kelompok yang telah terbentuk, 
akan selalu mendapat pendampingan 
dari Konsorsium PEKA Indonesia. Dari 
bagaimana mengelola usaha serta 
membangun jaringan pasar dari hasil 
produksi tersebut.

Menjemur rebon, bahan terasi. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Sosialiasi MCA Mendapat Tanggapan Positif

Masyarakat Kampung Sumber 
Agung, Batu Putih, Berau mengikuti 
sosialisasi program MCA-I, Jum’at, 16 
September 2016 di Balai Pertemuan 
Kampung Sumber Agung. Sosialiasi 
yang dilaksanakan oleh PEKA Indo-
nesia itu mendapatkan tanggapan 
positif dari pemerintah setempat dan 
masyarakat. 

Hadir perwakilan Dinas Pertam-
bangan dan Energi (Distamben), Di-
nas Perindustian, Perdagangan, dan 
Koperasi (Disperindagkop), Kepala 

Kampung, tokoh agama maupun to-
koh masyarakat, ibu-ibu PKK dan yang 
tergabung dalam Dasa Wisma. 

Baik pemerintah maupun masyara-
kat yang hadir terlihat sangat antusias 
mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka 
menyimak penjelasan PEKA Indonesia 
dengan seksama, dari gambaran pro-
gram, tujuan, sasaran, apa saja kegiat-
an yang akan dilakukan dan lama pro-
gram dilaksanakan. 

Di Sumber Agung, jangkauan un-
tuk usaha listrik yang dipakai oleh 
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rumah tangga hingga saat ini  belum 
ada. Dengan adanya PLTS diharapkan 
bisa menjadi solusi atas masalah ter-
sebut. Dibangunnya PLTS bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui mini pabrik yang 
mengolah SDA dan potensi kampung. 

Masyarakat sangat berharap, ada-
nya PLTS bisa dirasakan langsung 
manfaatnya. Seperti yang diungkap-
kan oleh salah satu peserta pelatihan, 
“Mudah-mudahan bisa membawa per-
baikan ekonomi kita.” 

Searah jarum jam: Spesilais SGIP sedang memberikan pelatihan tentang gender dan iklusi sosial di 
kampung Sumber Agung; Narasumber menjelaskan hasil diskusi kelompok terkait BUMDes; Tim 
Konsorsium Peka Indonesia melakukan pertemuan awal untuk rapid assesment; Pelatihan SGIP.
(FOTO: PEKA INDONESIA)
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha 
desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa 
dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes di-
bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 
Keberadaan BUMDes merupakan amanah dari Undang-
Undang Desa No. 6A Tahun 2014. Undang-undang desa ini 
menjadi payung hukum bagi pendirian BUMDes sebagai 
pelaku ekonomi untuk mengelola potensi desa secara ko-
lektif guna meningkatkan kesejahteraan desa dan warganya. 

Berdasarkan Permendesa No. 4 tahun 2015, BUMDes 
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meng-
optimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 
masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pe-
ngelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan renca-
na kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, 
menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 
kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan 
pendapatan asli desa.

Kampung Giring-Giring, kecamatan Biduk-Biduk dan 
Sumber Agung, kecamatan Batu Putih telah mendirikan 
BUMDes. Kedua kampung tersebut menjadi lokasi program 
MCA-Indonesia yang dilaksanakan oleh Konsorsium PEKA 
Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelo-
laan BUMDes di dua kampung tersebut, Konsorsium PEKA 
Indonesia mengadakan pelatihan untuk memberikan wa-
wasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan BUMDes 
yang baik. Harapannya, BUMDes berjalan dengan baik dan 
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat desa. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Ka-
bupaten Berau, menyambut baik adanya kegiatan pelatihan 
ini dan berharap kedua kampung tersebut bisa menjadi con-
toh bagi BUMDes di semua kampung di wilayah kabupaten 
Berau. Pada pelatihan tersebut, DPMK menyampaikan pada 
2017 ini ditargetkan akan lahir 100 Badan Usaha Milik Kam-
pung (BUMK). Dengan terbentuknya BUMK di kampung-
kampung, akan dapat memberikan kontribusi bagi kesejah-
teraan masyarakat. 

BUMDes memiliki klasifikasi sesuai dengan jenis usaha-
nya. Sehingga pengelola, masyarakat dan stakeholder desa 
dapat menentukan klasifikasi mana yang akan dijalankan. 
Ada enam klasifikasi jenis usaha yaitu renting, brokering, 
serving, banking, trading dan holding. 

BUMDes: Perkokoh Ekonomi Desa,
Sejahterakan Rakyatnya
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Pada jenis klasifikasi renting, 
BUMDes menjalankan bisnis penye-
waan untuk melayani kebutuhan ma-
syarakat setempat dan sekaligus un-
tuk memperoleh pendapatan desa. 
Ini sudah lama berjalan di banyak di 
desa, terutama desa-desa di Jawa. 
Contoh jenis usaha Renting yaitu pe-
nyewaan traktor, perkakas pesta, ge-
dung pertemuan, rumah toko, tanah, 
dan sebagainya.

Pada brokering, BUMDesa menjadi 
“lembaga perantara” yang menghu-
bungkan komoditas pertanian dengan 
pasar agar para petani tidak kesulitan 
menjual produk mereka ke pasar. Atau 
BUMDesa menjual jasa pelayanan ke-
pada warga dan usaha-usaha masyara-
kat. Contoh jenis usaha brokering yaitu 
jasa pembayaran listrik, Perusahaan Air 
Minum (PAM), telepon, dan jasa per-
panjangan pajak kendaraan bermo-
tor. Desa juga dapat mendirikan pasar 
desa untuk memasarkan produk-pro-

duk yang dihasilkan masyarakat.
Sedangkan pada serving, BUM-

Des menjalankan ”bisnis sosial” yang 
melayani warga, yakni dapat melaku-
kan pelayanan publik kepada masya-
rakat. Dengan kalimat lain, BUMDes 
ini memberikan keuntungan social 
kepada warga, meskipun tidak mem-
peroleh keuntungan ekonomi yang 
besar. Contoh jenis usaha serving 
yaitu usaha air minum desa baik pe-
ngelolaan air bersih maupun penge-
lolaan air minum (suling), usaha listrik 
desa, dan lumbung pangan.

Sementara pada banking BUMDes 
menjalankan ”bisnis uang”, yang me-
menuhi kebutuhan keuangan masya-
rakat desa dengan bunga yang lebih 
rendah daripada bunga uang yang 
didapatkan dari para rentenir dan 
bank konvensional. Contoh jenis usaha 
banking yaitu bank desa, lembaga per-
kreditan desa, lembaga keuangan mik-
ro desa, dan unit usaha dana bergulir.

Pada klasifikasi trading, BUMDes 
menjalankan bisnis yang berproduksi 
dan berdagang barang-barang ter-
tentu untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat maupun dipasarkan pada 
skala pasar yang lebih luas. Contoh je-
nis usaha trading antara lain pabrik es, 
pabrik asap cair, hasil pertanian, dan 
sarana produksi pertanian.

Terakhir klasifikasi holding, BUM-
Des sebagai ”usaha bersama”, atau 
sebagai induk dari unit-unit usaha 
yang ada di desa, di mana masing-
masing unit yang berdiri sendiri-sen-
diri diatur dan ditata sinerginya oleh 
BUMDesa agar tumbuh bersama. 
Contoh jenis usaha holding yaitu ka-
pal desa yang berskala besar untuk 
mengorganisir dan mewadahi nela-
yan-nelayan kecil dan desa wisata 
yang mengorganisir berbagai jenis 
usaha dari kelompok masyarakat se-
perti makanan, kerajinan, sajian wisa-
ta, kesenian, dan penginapan.

FOTO: PEKA INDONESIA
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Mengenal Lebih Jauh PLTS

Apa itu PLTS?

Persoalan listrik di Kabupaten Berau 
masih belum selesai hingga saat ini. 
Pemadaman listik yang seringkali di-
lakukan oleh PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) di Berau masih sering 
terjadi. Bahkan banyak kampung 
yang ada di Berau belum mendapat-
kan aliran listrik dari PLN dan masih 
mengandalkan Pembangkit Listrik 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang 
disingkat PLTS adalah pembangkit listrik 
yang mengubah energi surya menjadi 
listrik. Pembangkit listrik ini merupakan 
salah satu bentuk pemanfaatan energi 
matahari (energi surya) menjadi salah 
satu sumber energi alternatif yang ra-
mah lingkungan (energi terbarukan).  

Indonesia sebagai negara yang 
terletak di kawasan khatulistiwa, 
memiliki potensi energi surya yang 
melimpah.  Matahari yang bersinar 
sepanjang tahun diperkirakan dapat 
menghasilkan energi surya hingga 4.8 

KWh/m2, atau setara dengan 112.000 
GWp. Sayangnya pemanfaatan salah 
satu jenis energi terbarukan ini masih 
belum maksimal.

Umumnya pemanfaatan energi ma-
tahari melalui PLTS digunakan pada 
daerah pedesaan dengan skala kecil 
yakni menggunakan Solar Home Sys-
tem (SHS), yaitu pembangkit listrik ska-
la kecil yang dipasang secara desen-
tralisasi (satu rumah satu pembangkit). 
Listrik harian yang dihasilkannya berki-
sar antara 150-300 Wp.

Sedangkan untuk PLTS skala besar, 

1. PLTS di Kabupaten Karangasem, 
Bali dengan kapasitas 1 MW.

2. PLTS di Kabupaten Bangli, Bali 
dengan kapasitas 1 MW.

3. PLTS di Pulau Gili Trawangan (NTB) 
berkapasitas 600 kWp.

4. PLTS di Pulau Gili Air (NTB) 
dengan kapasitas 160 kWp.

5. PLTS di Pulau Gili Meno (NTB) 
dengan kapasitas 60 kWp.

6. PLTS di Pulau Medang, Sekotok, 
Moyo, Bajo Pulo, Maringkik, dan 
Lantung dengan total kapasitas 
900 kWp.

7. PLTS Raijua (Kabupaten Sabu 
Raijua, NTT) dengan kapasitas 150 
kWp.

Tenaga Diesel (PLTD). Di Kampung 
Giring-Giring Kecamatan Biduk-
Biduk, masyarakat hanya bisa menik-
mati aliran listrik dari PLTD di malam 
hari, dari pukul 18.00 sampai dengan 
06.00 WITA. 

Kondisi tersebut mendapatkan 
perhatian dari Yayasan Peka Indo-
nesia. Berkonsorsium dengan Yaya-

jumlahnya masih sangat sedikit. PLTS 
di Indonesia yang telah beroperasi 
tersebut hanya mampu memproduksi 
puluhan hingga ratusan kiloWattpe-
ak (kWp) listrik. Dua PLTS terbesar di 
Indonesia, yakni di Karangasem dan 
Bangli, Bali masing-masing kapasi-
tasnya hanya 1 MW. Sementara PLTS 
Kabaena, Sulawesi Tenggara memiliki 
kapasitas 200 kWp. 

Di antara beberapa Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya di Indonesia ter-
sentralisasi yang memiliki skala besar 
antara lain adalah:

8. PLTS Nule (Kab. Alor, NTT) dengan 
kapasitas 250 kWp.

9. PLTS Pura (Kab. Alor, NTT) dengan 
kapasitas 175 kWp.

10. PLTS Solor Barat (Kab. Flores 
Timur, NTT) dengan kapasitas 275 
kWp.

11. PLTS Morotai (Maluku Utara) 
dengan kapasitas 600 kWp.

12. PLTS Kelang (Maluku) dengan 
kapasitas 100 kWp.

13. PLTS Pulau Tiga (Maluku) dengan 
kapasitas 75 kWp.

14. PLTS Banda Naira (Maluku) 
(Maluku) dengan kapasitas 100 
kWp.

15. PLTS Pulau Panjang (Maluku) 
dengan kapasitas 115 kWp.

16. PLTS Manawoka (Maluku) dengan 
kapasitas 115 kWp.

17. PLTS Tioor (Maluku) (Maluku) 
dengan kapasitas 100 kWp.

18. PLTS Kur (Maluku) dengan 
kapasitas 100 kWp.

19. Kisar (Maluku) dengan kapasitas 
100 kWp.

20. PLTS Wetar (Maluku) dengan total 
kapasitas 100 kWp.

21. PLTS Kabaena (Sulawesi Tenggara) 
dengan kapasitas 200 kWp.

san Penyu dan Lamin Segawi serta 
bekerja sama dengan MCA-I, Yaya-
san PEKA melaksanakan program 
PSDABM untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat dengan pe-
ngembangan usaha SDA berbasis 
masyarakat  menggunakan peman-
faatan energi terbarukan berupa te-
naga surya, PLTS. 



Budidaya Rumput Laut dan Nilai Ekonomisnya

Jika orang bertanya tentang dari mana 
kita mendapatkan energi listrik, maka 
jawaban umumnya adalah dari bahan 
bakar fosil. Sampai saat ini bahan ba-
kar fosil masih digunakan dan dian-
dalkan. Berdasarkan penelitian para 
ilmuwan, cadangan minyak di seluruh 
dunia akan habis, sebab bahan bakar 
fosil merupakan sumber energi tak ter-
barukan. Hal ini yang membuat manu-
sia harus terus mencari sumber energi 
alternatif lainnya. 

Saat ini sudah dikembangkan te-
naga surya sebagai pembangkit listrik. 
Beberapa negara sudah mulai meman-
faatkan tenaga ini. Surya atau matahari 
adalah salah satu sumber energi ter-

barukan yang jauh lebih murah, ramah 
lingkungan dan hemat. Meskipun be-
lum dalam kapasitas besar, energi al-
ternatif yang satu ini sudah mulai dite-
rapkan di Indonesia. Penggunaannya 
mulai dari lampu emergency, lampu 
jalan dan masih banyak lagi. 

Lantas, bagaimana cara kerjanya?
Cara kerja dari pembangkit listrik jenis 

ini cukup sederhana. Komponen utama 
dari sumber energinya adalah sel foltovo-
taik. Sel tersebut memiliki peranan untuk 
menangkap panas matahari yang kemudi-
an akan diubah menjadi energi listrik. Jika 
dibandingkan dengan pembangkit listrik 
yang lain, jeni pembangkit listrik ini diklaim 
lebih ramah lingkungan, murah dan ham-

pir tidak memiliki polusi ataupun limbah. 
Setelah panas matahari ditangkap 

oleh sel foltovotaik, panasnya akan 
digunakan untuk memanaskan cairan. 
Dari proses tersebut menghasilkan uap 
yang setelah dipanaskan oleh genera-
tor akan menghasilkan listrik. Umum-
nya prinsip kerja dari pembangkit listrik 
jenis ini hampir sama seperti cara kerja 
pembakaran bahan bakar fosil dalam 
pengolahannya. 

Yang membedakan dari pembang-
kit listrik bahan bakar fosil dengan 
pembangkit listrik tenaga surya adalah 
uap yang dihasilkan bukan dari pem-
bakaran fosil, melainkan tenaga surya 
atau matahari. 

Agar-agar. Tentu kita tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Agar-
agar mengandung berbagai unsur gizi dan sifat-sifat yang menurunkan 
kadar kolesterol dan gula darah. Jadi, bahan pangan ini bisa mencegah 
terjadinya penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes melitus.

Bahan pembuatan agar-agar, yakni rumput laut. Di Indonesia, rumput 
laut banyak dijumpai di lautan dan sudah banyak masyarakat yang mem-
budidayakannya. Di beberapa negara, seperti Jepang dan Cina, rumput 
laut sejak ribuan tahun lalu telah menjadi bahan pangan. Lalu apa sebe-
narnya rumput laut itu?

Rumput laut merupakan tumbuhan laut jenis ganggang, masyarakat 
Eropa mengenalnya dengan sebutan seaweed. Berdasarkan pigmen (zat 
warna) yang dikandung, ganggang diklasifikasikan menjadi empat kelas, 
yaitu ganggang hijau (Chloropheceae), ganggang hijau biru (Cyanophy-
ceae), ganggang coklat (Pheaceophyceae) dan ganggang merah (Rho-
dophyceae). Ganggang hijau dan ganggang hijau biru banyak hidup dan 
berkembang biak di air tawar, sedangkan ganggang coklat dan gang-
gang merah memiliki habitat laut yang biasanya lebih dikenal dengan 
rumput laut.

Ganggang cokelat lebih dikenal sebagai rumput karang atau rock-
weed, sering dimanfaatkan untuk industri alginat, karbohidrat dari gang-
gang laut yang dipakai dalam pembuatan es krim. Sedangkan ganggang 
merah merupakan sumber bahan baku bagi industri agar-agar, carragen-
an dan fulcellaran serta produk-produk lainnya. Rumput laut atau seawe-
ed merupakan bagian terbesar dari rumput laut yang tumbuh melekat 
erat pada substrat yang terdapat di lautan seperti batu-batuan, karang 
dan bangkai kulit karang.

Untuk membudidayakan rumput laut ada beberapa metode yang 
bisa digunakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan bernilai eko-
nomi tinggi.

Indonesia, melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun masih berusaha menambah jumlah PLTS di Indonesia. 
Baik menambah jumlah pembangkitnya maupun kapasitas listrik yang dihasilkannya. PLTS-PLTS baru tersebut 
akan dibangun di pulau-pulau kecil Indonesia.
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Atas: Kepala Kampung Sumber Agung menunjukkan 
hasil panen pertama rumput laut. Bawah: Salah satu jenis 
rumput laut yang dibudidayakan oleh petani di Sumber 
Agung. (FOTO: PEKA INDONESIA)
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Penyediaan benih dapat diperbanyak secara 
generatif dan vegatif. Persyaratan bibit ada-
lah harus mempunyai angka pertumbuhan 
harian baik dan keadaan biologi yang baik. 
Bibit yang baik memiliki ciri-ciri masih muda, 
bersih, dan segar.Penyediaan benih dapat 
diperbanyak secara generatif dan vegatif. 
Persyaratan bibit adalah harus mempunyai 
angka pertumbuhan harian baik dan keada-
an biologi yang baik. Bibit yang baik memiliki 
ciri-ciri masih muda, bersih, dan segar.

Yang perlu dilakukan dalam memelihara rumput laut adalah mengawasi 
konstruksi sarana budidaya dan tanamannya. Apabila ada kerusakan 
patok, jangkar, tali ris dan tali ris utama yang disebabkan ombak yang 
besar, harus segera diperbaiki. Pemeliharaan dilakukan baik pada om-
bak besar maupun pada aliran laut tenang.

Kotoran atau debu air yang melekat pada tanaman juga harus selalu 
dibersihkan. Kotoran yang melekat dapat menganggu proses metabo-
lisme sehingga pertumbuhan tanaman menurun. Beberapa tumbuhan 
penempel yang merusak, seperti ulva, hypnea, chaetomorpha, dan en-
teromorpha dikumpulkan dan dibuang ke darat.   

Beberapa jenis hewan herbivora pemangsa tanaman rumput laut 
adalah bulu babi, ikan dan penyu. Serangan bulu babi dapat diatasi de-
ngan cara diusir dari lokasi budidaya. Lumut juga perlu biasanya dipa-
sang jaring di sekeliling lokasi budidaya. Lumut juga perlu disingkirkan 
karena menghalangi sinar matahari yang masuk sehingga pertumbuhan 
akan terhambat.

Pemupukan hanya dilakukan untuk rumput laut jenis Gracilaria. Pu-
puk yang digunakan adalah campuran urea, TSP dan ZA dengan per-
bandingan 1:1:1 sebanyak 20 Kg/Ha. Pemupukan ini dilakukan secara 
teratur 15 hari sekali, sesaat setelah penggantian air.  

Beberapa jenis hewan herbivora pemangsa tanaman rumput laut 
adalah bulu babi, ikan dan penyu. Serangan bulu babi dapat diatasi de-
ngan cara diusir dari lokasi budidaya. Lumut juga perlu biasanya dipa-
sang jaring di sekeliling lokasi budidaya. Lumut juga perlu disingkirkan 
karena menghalangi sinar matahari yang masuk sehingga pertumbuhan 
akan terhambat.

1. Metode Lepas  Dasar
Pada metode ini bibit diikatkan pada batu-
batu karang yang kemudian disebarkan pada 
dasar perairan. Metode ini cocok untuk da-
sar perairan yang rata dan tidak ditumbuhi 
karang dan tidak berpasir. Selain itu caranya 
mudah, sederhana dan tidak memerlukan sa-
rana budidaya yang besar. 

2. Metode Rakit Apung
Penanaman dengan metode ini menggu-
nakan rakit apung yang terbuat dari bambu 
berukuran antara 2,5 x 2,5 m2 sampai 7 x 7 
m2. Tergantung pada kesediaan bahan bam-
bu yang dipergunakan. Supaya rakit tidak 
hanyut terbawa arus, digunakan jangkar se-
bagai penahanan atau diikat pata patok kayu 
yang ditancapkan di dasar laut. Pemasangan 
tali dan patok harus memperhitungkan faktor 
ombak, arus dan pasang surut air.

3. Metoda Lepas Dasar atau Tali Gantung
Pada penanaman dengan metoda lepas da-
sar, tali ris yang telah berisi ikatan tanaman 
direntangkan pada tali ris utama. Pengikatan 
tali ris pada tali ris utama sedemikian rupa se-
hingga mudah dibuka kembali. Tali ris utama 
yang terbuat dari bahan polyetilen berdia-
meter 8 mm direntangkan pada patok. Jarak 
tiap tali ris dengan tali ris utama 20 cm.

Patok terbuat dari kayu berdiameter 5 cm se-
panjang 2 meter dan runcing pada salah satu 
ujungnya. Untuk menancapkan patok di da-
sar perairan diperlukan linggis atau palu besi. 
Jarak tiap patok untuk merentangkan tali ris 
utama 2, 5 meter.

Sama dengan metoda rakit apung, metoda 
ini cocok untuk perairan dengan kedalaman 
kurang 1,5 meter dan dasarnya terdiri dari 
pasir atau pasir berlumpur.

Pengadaan dan Pemilihan Bibit

Penanaman Rumput Laut

Pemeliharaan Rumput Laut
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Beberapa jenis mangrove mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terha-
dap salinitas – tingkat kadar garam yang terlarut dalam air laut  . Salah satunya 
dengan kelenjar khusus pada daun yang dapat mengeluarkan garam. Lapisan 
mangrove paling depan (mengarah ke laut) biasanya mempunyai kemampuan 
beradaptasi dengan salinitas tinggi. Semakin ke belakang areal mangrove se-
makin tawar. Dengan adanya kemampuan ini, hutan mangrove dipercaya bisa 
mencegah intrusi air laut.

Mencegah Intrusi Air Laut

Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan manusia. 
Hutan ini memiliki banyak fungsi mulai dari penyedia sumber makanan, bahan 
baku industri, mencegah banjir, mencegah erosi, hingga fungsi rekreasi. Berikut 
ini beberapa fungsi utama hutan mangrove.

Pohon mangrove mempunyai kemam-
puan untuk menahan sedimen lumpur 
yang dibawa dari arah daratan. Akar-
akar mangrove mampu mengikat dan 
menstabilkan substrat lumpur, sehing-
ga terjadi konsolidasi sedimen di hutan 
mangrove. Sifat memerangkap sedimen 
ini dihubungkan dengan kemampuan 
hutan mangrove untuk menciptakan da-
ratan baru. Pertumbuhan hutan mengro-
ve yang terus merangsek ke laut disinya-
lir bisa menambah luas daratan, meski 
hal ini masih diperdebatkan.

Hutan mangrove merupakan sum-
ber plasma nutfah dan keanekara-
gaman hayati. Selain ikan, hutan 
ini menjadi habitat hidup berbagai 
satwa mulai yang umum hingga sat-
wa langka. Mulai dari jenis-jenis bu-
rung hingga primata.

Dari penjelesan fungsi hutan mangro-
ve di atas, menunjukkan hutan mang-
rove memiliki peranan penting bagi 
keberlangsung hidup manusia. Untuk 
itu, mari bersama-sama melestarikan 
hutan mangrove, untuk kehidupan 
yang lebih baik di masa depan dan 
demi anak-cucu kita nanti.

Sudah diketahui sejak lama bahwa hutan mangrove merupakan tempat berkem-
bang biak ikan, udang, kepiting, moluska dan hewan-hewan lainnya. Keberada-
an mangrove berkorelasi positif dengan produksi perikanan setempat. Ikan-ikan 
bernilai komersial tinggi banyak yang mengandalkan mangrove sebagai tempat 
regenerasi. Selain sumber makanan, mangrove juga diambil kayunya untuk ba-
han bangunan dan industri. Konon pulp yang diambil dari kayu mangrove me-
rupakan bahan untuk kertas premium. Kayu bakar dari mangrove juga terkenal 
bermutu tinggi. Selain itu, mangrove dimanfaatkan untuk diambil taninnya.

Mangrove tumbuh di sepanjang garis pantai seakan-akan memisahkan antara 
lautan dan daratan. Keberadaan mangrove menghambat gelombang dan angin 
yang datang dari arah laut agar tidak langsung membentur daratan. Di daerah-
daerah yang memiliki tutupan mangrove hampir tidak ditemukan aberasi parah. 
Bahkan di daerah-daerah tertentu keberadaan mangrove melindungi pemukim-
an, pertanian dan fasilitas lain yang terdapat di belakangnya.

Fungsi Hutan Mangrove Membentuk Lahan Baru

Sumber keanekaragaman hayati

Menyediakan Makanan dan Material

Menahan Aberasi

Lestarikan Hutan Mangrove
Hutan bakau atau hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan 
yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang 
menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan 
dengan laut. Di Indonesia mangrove tumbuh di atas tanah lumpur aluvial di daerah pantai atau muara sungai yang 
dipengaruhi pasang surut air laut. Jenis-jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia antara lain Aicennia, Sonneratia, 
Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarpus, Aegiceras, Scyphyphora dan Nypa.

FOTO: PIXABAY.COM




