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Pengantar Penerbit

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perjalanan dalam 
mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkemakmuran. 
Seringkali  proses  pemberdayaan  berjalan  cukup  Panjang, 

ataupun  sebaliknya,  proses  pemberdayaan  bisa  saja  berjalan dalam  
waktu  singkat.  Durasi  waktu  memang  tidak  bisa  dijadikan sebagai  
ukuran  keberhasilan.  Terkadang  sebuah  program  yang memakan  
waktu  panjang  mampu  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapai,  
namun  tidak  jarang  dalam  waktu  singkat  ada  saja  yang berhasil.

Terdapat  faktor-faktor  yang  memengaruhi  sebuah  program 
pemberayaan  dikatakan  berhasil  atapun  gagal.  Bukan  hanya 
sekedar  modal,  pemberdayaan  harus  dilihat  dari  berbagai 
kacamata  mulai  dari  pendekatan  yang  dilakukan,  subjek  yang 
melakukan  pendekatan,  kondisi  masyarakat  (sosial,  ekonomi, 
lingkungan)  yang  sedang  diajak  untuk  mandiri  dan  tentunya 
manajemen  tim  yang  menjalankan  proses  pemberdayaan 
masyarakat. Keempatnya merupakan faktor penentu berhasil atau 
tidaknya pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan.

      Buku ini mendeskripsikan berbagai bentuk program 
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  PT  Pertamina  Hulu 
Indonesia Regional 3 dengan latar belakang masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat di masing-masing  lokasi.  Ditulis  oleh  para  
pendamping  lapangan yang  mengetahui  betul  setiap  proses  
pemberdayaan  yang dilakukan,  mulai  dari  penentuan  masalah,  
perumusan  program bersama  masyarakat,  proses  belajar  
bersama  sampai  dengan dampak  yang  dihasilkan  dari  masing-
masing  program.  Semua dijelaskan dalam 20 judul tulisan yang 
nyaman dibaca.
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Sebagai  penutup,  harapan  kami  buku  ini  mampu  menjadi 
inspirasi setiap elemen bangsa yang sedang berkutat dalam proses 
pembangunan dimanapun di belahan bumi Indonesia untuk tetap 
bersemangat  dalam  berkarya  memunculkan  senyum-senyum 
kebahagiaan anak negeri. Bersama berjuang dalam tawa dan suka 
cita. Salam !!!

Yogyakarta, 30 Agustus 2022 
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Pengantar Manajemen

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, kami panjatkan sebagai rasa 
syukur atas penerbitan buku “Merangkai Senyum Anak Negeri 
di Tanah Borneo” yang berisi ragam program Tanggung Jawab 

Sosial & Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) - 
Regional 3 Kalimantan di Tahun 2021 – 2022.

Sebagai  anggota  masyarakat  yang  baik,  PHI  Regional 3 
Kalimantan  berkomitmen  dan  telah  melakukan  berbagai  aksi 
nyata untuk terus membantu pemerintah dalam memberdayakan 
masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan melalui berbagai 
program  TJSL  Perusahaan  di  bidang  ekonomi,  pendidikan, 
kesehatan,  dan  lingkungan.  Tidak  hanya  sekedar  menjalankan 
program tersebut, kami bersama para pemangku kepentingan terus 
melakukan inovasi sosial dan lingkungan yang mampu merespon 
dan turut menyelesaikan berbagai isu di sekitar kami.

Program-program   TJSL   kami   akan   terus   dikelola    dan 
dikembangkan  setiap  tahunnya  sebagai  program unggulan yang   
menghasilkan   dampak   signifikan   bagi   seluruh    pemangku 
kepentingan   dan   dapat   mendukung  pencapaian   Tujuan  
Pembangunan  Berkelanjutan  /  Social  Development  Goals  (SDGs).  
Program-program  ini  akan  terus  dikembangkan  menjadi  program 
CSR  Flagship  yang  dapat  dinikmati  manfaat  dan  nilainya  secara 
berkelanjutan  oleh  masyarakat  di  tanah  Borneo khususnya  dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya.

Harapan kami, buku ini menjadi inspirasi bagi pembaca untuk 
menghargai  pentingnya  kolaborasi  dalam  mengembangkan 
program  TJSL  yang  efektif  dan  mengenal  lebih  jauh  berbagai 
program unggulan PHI Regional 3 Kalimantan. Terima kasih kepada 
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seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan 
buku ini. Selamat membaca!

Jakarta, 30 Agustus 2022
PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan

Dony Indrawan
Manager Communication Relations & CID
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KEBUN KELULUT SANGATTA,
HADIAH INDAH DARI SANG PENCIPTA

4Oleh : Husnawati Djabbar

Lebah Kelulut yang Hampir Punah  
Selamat Datang di Kebun Kelulut Sangatta. Destinasi wisata 

edukasi ini  berlokasi di Km 4 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan 
Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Areanya berdampingan 
dengan  wilayah  Taman  Nasional  Kutai.  Disini,  pengunjung  bisa   
menikmati  pemandangan   rumah  lebah  di  sela-sela  pohon  
karet. Di atas lahan seluas dua hektar ini, ada banyak pelajaran   
tentang seluk  beluk  lebah  dan  manfaatnya  bagi  manusia.   
Seperti mengenal  beragam  jenis  lebah.  Menariknya,  pengunjung  
bisa merasakan  sensasi  meminum  madu  kelulut  langsung  dari 
sarangnya.

Lokasi wisata edukasi Lebah Keluut di Sangatta
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Tahun   ini,   Kebun   Kelulut   Sangatta   memang   disiapkan 
untuk  menjadi   sentra   pelatihan   budidaya   lebah   kelulut 
atau  Kelulut  Learning Centre (KLC) bagi warga Kutai Timur. 
Kelompok Tani  Trigona  Reborn  yang  akan  memandu  sekaligus  
mentransfer pengetahuan  mereka  tentang  lebah  kelulut  dan  
cara pembudidayaannya.  Lebah  yang  dibudidayakan  disini  
adalah  lebah jenis  Trigona  Sp.  Yakni  salah  satu  genus  dari  
jenis  Melponini  atau jenis  lebah  madu  yang  tidak  bersengat  
(stingless  bee).  Orang awam  lebih  mengenalnya  dengan  nama  
klanceng  di  Jawa   atau kelulut bagi warga Kalimantan.

Bagi petani Sangatta, lebah kelulut sebenarnya telah mereka 
ketahui  sejak  lama.  Namun  keberadaan  lebah  kelulut  sempat 
menghilang, akibat masifnya pembakaran sekam dan lahan usai 
panen padi oleh petani sekitar hutan. Hadi Prasetyo selaku anggota 
Kelompok Tani Trigona Reborn mengatakan, lebah kelulut habitat 
aslinya  di  Kalimantan.  Lebah  ini  bisa  dikatakan  hampir  punah, 
karena jumlahnya yang makin sedikit bisa ditemui di hutan. Saat 
Hadi menemui sekelompok lebah kelulut, dia mengamankannya 
dan mempelajari lebih banyak tentang madu ini di internet.

“Ternyata   kita   jauh   tertinggal.   Karena   Malaysia   sudah 
lama   membudidayakan  lebah  kelulut  untuk  diambil  madunya. 
Setelah  saya  pelajari  lebih  banyak,  manfaat  madu  kelulut  ini  
luar biasa bagi kesehatan kita. Nilai jualnya juga tinggi. Sejak saat 
itu,  setiap  ke  hutan,   saya   selalu   kumpulkan,   lalu   saya   buatkan 
rumah   supaya   mereka  bersarang.  Dan  ternyata  mudah,”   tutur 
pria   yang   bekerja  sebagai   PPL  Dinas  Pertanian  Kabupaten  
Kutai Timur untuk wilayah Sangatta.

Hadi mulai membudidayakan lebah kelulut ini tahun 2017 lalu. 
Dari  semula hanya tiga rumah lebah, bertambah banyak menjadi 
100 sarang. Hadi membudidayakan lebah kelulut ini di pekarangan 
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sekitar rumahnya. Dari pembudidayaan ini, Hadi sudah merasakan 
manisnya  hasil  panenan  madu.  Dalam  setahun,  madu   bisa  
dipanen selama  10  bulan.  Pergantian  dari  musim  hujan  menuju  
musim  kering, adalah masa lebah maksimal memproduksi madu. 
Dari tiga sarang lebah,  biasanya  Hadi  bisa  mengumpulkan  madu  
sebanyak  satu  liter. Karena masing-masing sarang tidak rata 
kapasitas madunya, Hadi biasanya memanen secara bergantian 
tiap akhir pekan.

Media budidaya lebah kelulut di antara pohon karet

“Misalnya pekan pertama 10 sarang. Pekan kedua ambil di 10 
sarang  berikutnya.  Saya  biasanya  ambil  sesuai  permintaan.  Kalau 
pas  ada  tamu  ingin  dibawa  buat  oleh-oleh  biasanya  belinya 
langsung  banyak.  Untuk  madu  kelulut  murni  ini,  saya  jualnya 
Rp600.000,00/liter.  Tapi  biasanya  pembeli  minta  di  botol  sedang 
kapasitas 250 ml itu saya jualnya Rp150.000,00,” aku Hadi.

Melihat  budidaya  lebah  kelulut  sudah  mendatangkan  hasil 
yang tak sedikit, para petani sekitar ikut tertarik dan menimba ilmu 
dari Hadi. Hingga terbentuklah kelompok tani Trigona Reborn yang 
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beranggotakan 25 orang. Mereka kemudian mengikuti jejak Hadi 
dengan membudidayakan lebah kelulut ini di lahan-lahan mereka. 
Seperti  yang  dilakukan  M  Hidayat  dan  Khairudin.  Sebelumnya, 
Hidayat memang sudah melakukan budidaya lebah, namun bukan 
jenis lebah kelulut. Dari ilmu yang didapat dari anggota kelompok 
yang lain, ternyata budidaya lebah kelulut cenderung lebih mudah 
daripada jenis lebah hutan yang lain.

“Dari kelompok ini saya belajar banyak. Termasuk menanam 
bunga-bunga   penghasil   nektar   di   sekitar   lahan   sebagai pakan   
lebah.  Cara  ini  mempercepat  madu  bisa  diambil.  Lalu bagaimana  
koloni  lebah  bisa  cepat  dibangun  sampai  cara pengambilan 
jangan sampai merusak sarang, bisa saya pelajari di kelompok ini,”  
kata Hidayat.

Prospek  berbisnis  madu  ini  makin  terasa  legit,  ketika  para 
pembeli kemudian menyatakan testimoninya. Seperti para pembeli 
Khairudin yang mengaku sembuh dari penyakit darah tinggi dan 
diabetes setelah terapi mengkonsumsi madu kelulut ini. Dengan 
testimony ini, Kepala Dusun Gunung Teknik Sangatta Selatan ini 
kemudian makin percaya diri meyakinkan calon pembelinya akan 
khasiat alami madu kelulut untuk meningkatkan imunitas tubuh.

“Kami bukan menjual madu semata. Tapi membagikan manfaat 
madu  yang  luar  biasa.  Ini  yang  membuat  kami  semangat 
mengembangkannya.  Selain  meningkatkan  taraf  ekonomi,  kami 
juga  bisa  membantu  banyak  orang.  Sudah  lebih  lima  orang 
memberikan  testimoni,  mereka  sembuh  lukanya  akibat  diabetes 
yang  dideritanya  setelah  mengkonsumsi  madu  kelulut  selama  
enam  minggu.  Lukanya  itu  bisa  sembuh  total.  Padahal  sudah  
berpuluh  juta  uangnya  habis,  bahkan  dokter  sudah  memberikan 
diagnosa  harus  amputasi.  Tapi  mereka  takut  meninggal  kalau 
sampai  operasi.  Lalu  datang  ke  saya  dan  saya  sarankan  konsumsi 
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madu  kelulut  ini.  Pekan  ke-6  minum  madu  ini,  saya  lihat  sudah 
bisa main voli lagi. Ini artinya bisa sembuh total to,” ungkapnya.

Pintu masuk lebah kelulut (Trigona) menuju sarangnya

Berbenah, Madu Kelulut Mulai Diangkut

Potensi  ini  masih  bisa  dikembangkan  lagi  dengan  beragam 
inovasi disertai prasarana pendukung. Pertamina EP Sangatta Field 
melihat peluang untuk  mengembangkan program Comdev  area 
Sangatta. Audiensinya kemudian dilakukan bersama pemerintah 
setempat. Dalam audiens itu dipaparkan  potensi pengembangan 
ekonomi  masyarakat  melalui  budidaya  lebah  kelulut.  Langkah 
tersebut  kemudian  disertai  dengan  survey  Sangatta  Field  ke 
kelompok tani “Trigona Reborn” sebagai kelompok existing yang 
melakukan budidaya lebah hingga menghasilkan madu yang siap 
dipasarkan.
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Pertamina  EP melihat,   usaha  budidaya  masih  dilakukan 
secara  individu.   Kelompok  berperan   sebatas   sebagai   media  
pembelajaran diskusi  perihal  budidaya   lebah.  Hal  tersebut  ialah 
modal  yang  dimiliki  kelompok  dan  dapat  dikembangkan  sesuai 
kapasitas  perusahaan.  Keberadaan  kelompok  sebagai  penerima 
manfaat,  mampu  memenuhi  karakteristik  program  Comdev  
yang ideal  yaitu  dari  sisi  visibilitasnya  maupun  keberlanjutan  
program. Dibanding  dengan  individu,  penerima  manfaat,  dalam  
bentuk kelompok  mampu  menjaga  keberlanjutan  program  
karena  tidak bergantung  pada  satu  orang  saja.  Dan singkat  
cerita,  terjalinlah kerjasama  program  budidaya  lebah  kelulut  
bertajuk  “Kebun Kelulut  Sangatta”  antara  kelompok  tani  Trigona  
Reborn  dan Pertamina EP Sangatta Field.

Melalui budidaya kelulut ini, setiap anggota kelompok mampu  
menghasilkan  madu  mentah  yang  siap  dipasarkan  setiap 
bulannya.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  cita-cita  Desa  Sangatta 
Selatan  menjadi  desa  penghasil  madu  kelulut,  menyusul 
dibangunnya  Tugu  Kelulut.  Saat  melakukan  survei,  ketua 
kelompok  menyatakan  bahwa  produktivitas  lebah  dalam 
menghasilkan  madu  bergantung  pada  nektar  bunga  yang 
dikonsumsi  lebah  itu  sendiri.  Vegetasi  alam  sekitar  sangat 
berpengaruh,  namun  bukan  berarti  tidak  dapat  dikendalikan. 
Untuk  itu,  kelompok  punya  cara  tersendiri,  dengan  menanam 
pohon-pohon  yang  memiliki  nektar  bunga  yang  tinggi  dan 
ditanam di sekitar stup lebah. Pengembangan kelompok budidaya 
ini  menjadi  potensial  dari  sisi  visibilitas  kelompok  tani  dan 
keberlanjutan program yang akan direncanakan.

Tahap  selanjutnya  adalah  memberikan  sarana  dan  prasarana 
pendukung,  serta  memberikan  pelatihan.  Berupa  pelatihan 
peningkatan  kapasitas,  pendapatan  ekonomi  dan  kemandirian 
masyarakat  melalui  program  Kebun  Kelulut  Sangatta.  Selain  itu, 
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Pertamina  EP  juga  mendorong  pelestarian  lingkungan  dengan 
penanaman  bunga  dan  buah  di sekitar Kebun Kelulut Sangatta 
serta  menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam 
pemanfaatan sampah 3R untuk kebutuhan Kebun Kelulut Sangatta.

Di   lahan   milik   salah   satu   anggota   tani   Trigona   Reborn, 
ditata  sedemikian  rupa  sarang  lebah  di  antara  pepohonan  
karet. Sebuah gazebo dibangun sebagai tempat anggota 
berkumpul untuk diskusi dan  berbagi  ilmu.  Beberapa  spot  selfie  
didirikan  untuk menarik  minat  wisatawan  datang.  Dan  satu  
keistimewaan  di Kebun  Kelulut  Sangatta,   pengunjung   bisa   
merasakan   sensasi menghisap   madu  langsung  dari  dalam  
sarang  lebah.  Amazing. Karena  pengalaman  seperti  ini  tidak  
dijumpai  di  tempat  lain.  Spot ini, punya misi khusus yang ingin 
disampaikan,   bahwa madu kelulut produksi kelompok tani Trigona 
Reborn dijamin kemurniannya!.

Beepolen sebagai tanda adanya ratu di koloni lebah kelulut
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“Konsep marketing ini sebenarnya kami pelajari ketika pembeli  
merasakan  madu  kelulut  yang  rasanya  didominasi  asam.  Karena 
masyarakat selama ini tahunya rasa madu itu pasti manis. Mereka 
menduga,  madu  kami  kadaluarsa  atau  dicampuri  bahan-bahan  
lainnya.  Nah  untuk  meyakinkan  mereka,  kami  suruh  merasakan 
dengan menghisap madu itu langsung dari sarangnya. Mereka bisa 
melihat sendiri, ketika sarang kami buka, akan tampak propolisnya, 
beepollennya di sarang yang ada ratunya. Dan kami menyediakan 
pipet supaya pembeli menghisap madu langsung dari sarang yang 
baru  kami  buka,”  tutur  Fuad,  anggota  termuda  kelompok  tani 
Trigona Reborn.

Tahun  2020  Kebun  Kelulut  Sangatta  siap  menjadi  destinasi 
wisata  edukasi.  Tempat  ini  representative  untuk  acara  keluarga, 
meeting  ataupun  arisan.  Pengunjung  akan  menikmati  kesegaran 
hutan  karet  dan  merasakan  sensasi  menghisap  madu  langsung 
dari sarangnya. Pulangnya, mereka bisa membawa oleh-oleh 
madu  murni  kelulut.  Kelompok  Tani  Trigona  Reborn  telah  
menetapkan tarif  berbagai  paket  wisata  edukasi  lebah  disini.  
Namun  pandemi Covid-19  melanda.  Sesuai  dengan  kebijakan  
pemerintah,  maka lokasi wisata ini ditutup sementara.

Intensitas pertemuan dikurangi untuk menghindari kerumunan.  
Namun  tidak  memutus  komunikasi  kedua  pihak  melalui 
telekomunikasi  dan  bila  bertemu  langsung  menerapkan  protokol 
kesehatan  yang  ditentukan  pemerintah.  Kegiatan  monitoring 
dilakukan  tiga  bulan  sekali  yang  dihadiri  oleh  anggota  kelompok 
Kebun  Kelulut  Sangatta  dan  pihak   Pertamina  EP  Sangatta  Field. 
Dalam  kegiatan  monitoring  dihasilkan  rekomendasi  perbaikan 
kegiatan dari program. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan 2 kali 
dalam setahun, untuk bersama-sama memberi masukan saran yang  
membangun  bagi  kemajuan  kelompok  Kebun  Kelulut  Sangatta. 
Pertemuan  rutin  diagendakan  minimal  sekali  dalam  sepekan. 
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Tujuan pertemuan rutin ini untuk memonitor progress rencana 
dan implementasi  kegiatan  yang  telah  disusun  bersama.  Juga  
sebagai media evaluasi kegiatan yang telah direalisasikan.

Memasuki  tahun  2022,  pandemi  mulai  mereda.  Kegiatan 
masyarakat  sudah  tidak  pembatasan  namun  tetap  mematuhi 
protokoler  kesehatan.  Kegiatan  di  luar  ruangan,  bisa  melepas 
masker. Langkah pemerintah melonggarkan aturan pembatasan 
selama pandemi Covid-19 juga berdampak pada realisasi program- 
program perusahaan bersama masyarakat.

Pengunjung menikmati madu kelulut secara langsung

Kelulut  Sangatta  pun  mulai  bergerak.   Mereka membuka  
pelatihan  budidaya  lebah  kelulut  kepada  masyarakat umum.  
Melalui  Kelulut  Learning  Center  (KLC)  diharapkan  menjadi 
wadah  pembelajaran  kelulut  di  Kutai  Timur.  Pelatihan  pertama 
dilakukan pada tanggal 9 Juni 2022 dengan 20 orang peserta yang  
berasal dari warga desa Sangatta Selatan,  tempat program Kebun  
Kelulut Sangatta berada. Sebelumnya warga banyak yang antusias  
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mendaftar  pelatihan.  Namun  karena  gazebo  pelatihan  terbatas 
untuk 20 orang saja,  sehingga setiap pelatihan maksimal diisi oleh  
20 orang peserta. Pelatih/narasumber dalam pelatihan ini berasal 
dari kelompok tani Trigona Reborn sendiri yang merupakan mitra 
binaan  PT  Pertamina  EP  Sangatta  Field  dalam  program  Kebun 
Kelulut Sangatta.

Petani lebah sedang memanen menggunakan alat hisap

Gerakan   kelompok   tani   Trigona   Reborn   makin atraktif  
pascapandemi. Beberapa inovasi mereka lakukan seperti gerakan  
Aksi  SARAH,  yakni  gerakan  menanam  satu  orang  satu pohon.

Aksi  SARAH  (Satu  Orang  Satu  Pohon)  merupakan  bagian  tak 
terpisahkan  dari  program  Kelulut  Learning  Center  Kebun  Kelulut 
Sangatta.  Melalui  program  SARAH  ini,  setiap  peserta  pelatihan 
diharuskan menanam satu pohon di dalam maupun di luar lokasi 
Kebun  Kelulut  Sangatta.  Ini  untuk  meningkatkan  kesadaran 
pelestarian  lingkungan  kepada  setiap  peserta  pelatihan  dan 
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meningkatkan  vegetasi  yang  mendukung  sumber  pakan  lebah 
kelulut menghasilkan madu  berkualitas  tinggi. Aksi  SARAH  yang  
pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2022 di Kebun Kelulut 
Sangatta.

“Kami  punya  kewajiban  mengedukasi  peserta  pelatihan 
untuk berdamai dengan alam. Kemarin kami gagal panen 
karena ribuan sarang lebah kami dekat rawa, habis semua 
diterjang   banjir   bandang.   Kami   sadar   ini   adalah 
bentuk   alam   protes    karena   perbuatan   serakah 
manusia  yang  merusak  keseimbangan  alam.  Dengan 
aksi   SARAH   ini,   kami  ingin  menyemai  semangat 
menanam, menumbuhkan kesadaran untuk hidup 
berdamai dengan alam,” tukas Fuad menegaskan.

Proses pengemasan madu kelulut pascapanen

Tahun  2022  Pertamina  EP  bersama  mitra  binaannya 
mengajukan  paten  sederhana  untuk  inovasi  alat  panen  madu 
kelulut  oleh  kelompok tani  Trigona  Reborn.  Proses  pengajuan 
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paten  sudah  berlangsung  mulai  dari  awal  tahun  2022  hingga 
pertengahan  tahun  2022.  Diawal  tahun  2022  pada  bulan  Januari 
dimulai dengan workshop penyusunan dokumen pengajuan paten 
sederhana  bersama  DJKI  Kemenkumham  yang  digelar  secara 
offline di Balikpapan pada 13-14 Januari 2022. Dilanjutkan dengan 
presentasi verifikasi akhir pengajuan paten dan pemeriksaan paten 
tahap  I  alat  panen  madu  pada  tanggal  31  Mei  2022  yang  
digelar secara  online  melalui  zoom  meeting.  Pengajuan  paten  
sederhana kepada  Dirjen  Kekayaan  Intelektual  Kemenkumham  
Republik Indonesia ini telah melewati serangkaian pemeriksaan 
substantive.  Hingga  di  bulan  Juni   2022,  menerima  pemberitahuan  
bisa diberi Paten Sederhana.

Alat hisap madu ini merupakan inovasi baru. Kelompok tani 
Trigona Reborn sejak awal terbentuknya program, mulai merakit 
sendiri alat panen madu sesuai kebutuhan di lapangan yang saat 
ini digunakan di kebun kelulut sangatta. Sebenarnya alat sejenis ini 
sudah ada di pasaran. Alat panen madu yang beredar di pasaran 
dilengkapi dengan pompa hisap dan botol yang memungkinkan 
untuk menghisap madu tanpa melalui pompa hisap dan langsung 
masuk ke dalam wadah botol. Masalahnya, botol penampungan 
madu  itu  tidak  transparan.  Sehingga  ketika  petani  melakukan 
panen madu dalam waktu yang lama dan membutuhkan langkah 
penggantian wadah,  ternyata botol penampungan sudah penuh.

Masalah   lain   yang   ditemui   di   alat   panen   madu   di 
pasaran,   proses  penyaringan  tambahan  yang  harus  dilakukan 
setelah  panen  sehingga  membutuhkan waktu produsi yang 
panjang. Berdasarkan  permasalahan  itu,  perusahaan  dan  mitra  
binaan mengonfigurasi  suatu  alat  yang  dilengkapi  dengan  
deteksi  sensor ketinggian wadah penampung  dan  penempatan  
saringan  yang tidak  mengganggu  kinerja  hisap  terhadap  madu.
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Hasil Manis Madu Kelulut

Kehadiran  Kebun  Kelulut  Sangatta  telah  berdampak  positif 
bagi alam, ekonomi, sosial dan kemajuan petani lebah madu di 
sekitarnya.  Program  ini  menumbuhkan  semangat  pelestarian 
lingkungan  dengan  penanaman  pohon  dan  bunga.  Mereka 
juga memanfaatkan ban dan botol bekas sebagai media tanam 
vegetasi bunga dan buah-buahan di sekitar kebun. Pola tanam dan 
pascapanen petani sekitar juga lebih ramah lingkungan. Mereka 
tak lagi serakah membabat hutan untuk dibuka sebagai lahan baru. 
Taka ada lagi pembakaran sekam padi usai panen dan semangat 
reboisasi di sekitar rawa untuk menghindari potensi banjir bandang 
tak terjadi lagi.

Aneka produk olahan madu kelulut

Dampak   ekonominya,   melalui   budidaya   lebah kelulut,   
menambah   penghasilan   total   kelompok   tani   Trigona Reborn   
dari  penjualan  madu  kelulut  mencapai  sekitar Rp60.000.000,00/
bulannya.  Pendapatan   lain   juga   diperoleh anggota   yang   
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mengembangkan  usahanya  dengan  membuat beraneka  ragam  
olahan  pangan  yang  dicampur  madu  kelulut. Seperti susu kurma 
madu kelulut, emping madu kelulut dan cookies madu  kelulut.  
Selain  itu,  pendapatan  lain  kelompok  ini  juga didapatkan  dari  
pengelolaan  destinasi  wisata  di  Kebun  Kelulut Sangatta.

Dampak sosialnya, meningkatnya partisipasi anggota kelompok 
Tani Reborn agar program ini berkelanjutan. Mereka makin guyub 
untuk mengembangkan program dengan beragam inovasi yang 
mendatangkan manfaat, tak hanya bagi anggota kelompok namun 
juga warga sekitar.

Kemanfaatan  inilah  yang  menghantarkan  Program  Kebun 
Kelulut Sangatta meraih berbagai penghargaan. Tahun 2020 ada 
dua  penghargaan  yang  didapat,  yakni  Nusantara  CSR  Award 
dan Partisipasi dalam 4th International Dakwah Conference oleh 
UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Menyusul  tiga  penghargaan 
lainnya  pada  tahun  2021,  yakni  partisipasi  dalam  ajang  Bangga 
Gerakan Buatan Indonesia, apresiasi keikutsertaan dalam Asosiasi 
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) JCC di Jakarta, 
dan penghargaan dari Kominfo untuk Kutai Timur Smart City dalam 
Smart Branding Agrobisnis Lebah kelulut. Terakhir, tahun 2022 ini 
mendapatkan  penghargaan  dari  Bupati  Kutai  Timur  Smart City 
Dimensi Smart Branding “Agribisnis Lebah Kelulut”.
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KENTUNGAN PAK ABO DAN SI ABU BAKAR

4Oleh : Karina Austrina Putri dan Asih Soenarih

Daging Ayam Langka, Masyarakat Datangkan dari Luar Pulau

Warga yang mendiami Bunyu, ternyata tidak setiap hari bisa 
mengkonsumsi ikan. Padahal pulau kecil itu kelilingi lautan lepas. 
Namun ikan hanya mereka dapatkan ketika musim tangkapan yang 
biasanya terjadi menjelang akhir tahun. Tak heran, jika warga Bunyu 
justru lebih banyak mengkonsumsi daging ayam broiler walaupun 
selama ini banyak mengandalkan kiriman dari luar daerah.

Lokasi kandang budidaya ayam broiler kelompok tani harapan baru

Untuk menuju ke Pulau Bunyu, aksesnya sangat terbatas. Warga   
mengandalkan perahu kecil atau speed boat yang disewakan, jika 
ingin keluar dari pulau tersebut.  Dengan keterbatasan akses 
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tersebut, membuat  Bunyu  masih mengandalkan   pasokan   
sayur,  buah   dan   daging   dari   kiriman luar.   Bisa   dari   
Tarakan,   Samarinda  atau  bahkan  Surabaya,  Jawa Timur. Tak 
hanya akses yang menjadi faktor utama. Namun kondisi  tanah  di  
Bunyu  juga  kurang  kondusif  untuk   aktivitas   menanam. Kontur   
tanah   gambut   dengan   tingkat  kesuburan  tanah  yang rendah,  
membuat  hanya  beberapa  tanaman  yang   bisa   hidup. Seperti  
salak,  durian  dan  sayuran.  Seperti  sawi, selada,  tomat dan  cabai  
yang  mengandalkan  pemanfaatan  air  hujan.

Sedangkan  untuk  kebutuhan  daging  ayam,  ada  beberapa  
warga yang mempunyai kandang dengan populasi tak lebih dari 
100 ekor ayam. Itupun, pola pemeliharaannya belum sesuai dengan 
standar kesehatan ternak unggas. Sehingga tingkat kematian 
ternak ayam masih  di  kisaran  10%-15%.  Angka  melebihi  standar  
kesehatan pemeliharaan   ayam   dengan   tingkat   kematian   hanya   
5% dari  jumlah  populasi  kandang.  Minimnya  pengetahuan  
membuat  peternak  ayam  hanya  bertahan  daripada  tidak  ada  
kegiatan.  Kondisi ini sulit berkembang, karena sebagian besar 
sumber daya manusia di  Bunyu  hanya  lulusan  SD  sampai  SMP.  
Sementara,  dengan  kualitas pendidikan   seperti   itu,   mereka   
harus   menjadi   tulang punggung keluarganya.

Sementara   kebutuhan   daging   ayam   di   Bunyu   sangat 
tinggi. Adanya  permintaan  pasar  yang  tinggi  ini,  menjadi celah   
bagi   pengusaha  daging  ayam  dari  luar  untuk  masuk. Daging  
ayam  dari  luar   yang   masuk   ke   Bunyu   dijual   dengan harga   
lebih   murah   Rp5.000,00/kg.  Namun  kondisinya  sudah tidak 
segar, setelah dalam perjalanan pengiriman yang memakan waktu  
paling  sedikit  dua  hari  untuk  sampai  ke  Bunyu.  Saat  ini 
harga  daging  ayam  dari  luar   Rp48.000,00-Rp49.000,00/kg   di 
pasar   tradisional.   Sedangkan  di   kandang,   peternak menjualnya  
seharga  Rp43.000,00-Rp45.000,00/ kg.
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Penetapan harga daging ayam di pasar tradisional, mau tidak 
mau  menjadi  acuan  bagi  peternak  ayam  Bunyu  mengikutinya. 
Padahal  dengan  jumlah  populasi  sedikit,  biaya  operasionalnya 
lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  ternak  ayam  yang 
populasinya  besar.  Karena  dengan  populasi  besar,  kebutuhan 
pakan   lebih  banyak.  Pembelian  pakan  dalam  jumlah  besar,  jika 
dikalkulasi,  jatuhnya  lebih  murah  dalam  harga  per  kilogramnya. 
Jadi, dengan harga daging ayam yang dijual dari kandang kisaran 
Rp43.000,00-45.000,00/kg,  peternak  ayam  Bunyu  hanya 
memperoleh  keuntungan  sekitar  Rp5.000,00/kg.  Angka  ini  
tidak mampu  menutup  biaya  pakan  dan  operasional  selama  
masa pembesaran  sampai  panen,  yakni  35  hari.  Yang  menjadi 
kelebihannya  stok  daging  ayam  peternak  Bunyu  dijamin  segar 
karena  proses  pemotongannya  dilakukan  setiap  hari.  Mereka 
sengaja  memotong  ayam  dalam  jumlah  terbatas,  menyesuaikan 
jumlah pembelian.

Alat penghangat kandang Daniel selaku ketua kelompok tani 
harapan baru sedang mengatur 

penghangat kandang pembibitan 
ayam

Si Abu Bakar, Penghangat Ayam

Pertamina EP Bunyu Field menangkap permasalahan itu. 
PEP mempunyai  tanggung  jawab  untuk  turut  berkontribusi  
dalam pembangunan masyarakat di sekitar wilayah operasi 
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perusahaan. Satu  diantaranya  melalui  kegiatan  community  based  
development bidang  ekonomi.  Tahun  2019,  PEP  menggulirkan  
Program  Kentungan Pak  Abo  (Kantong  Keuntungan  Peternakan  
Ayam  Broiler).  Sebanyak 20   warga   kelompok   rentan   di   Jalan   
Serdang   Desa   Bunyu Timur,  Kecamatan   Bunyu   Kabupaten   
Bulungan   mendapatkan sosialisasi terkait program itu.

Dikategorikan  kelompok  rentan,  karena  didominasi  kaum 
lansia  dengan  minimnya  ilmu  pengetahuan,  namun  menjadi 
tulang  punggung  bagi  keluarganya.  Mereka  menggantungkan 
hidup  dari  hasil  ladang  yang  tak  produktif  panennya.  Sebagian 
lagi,  para  perempuan  ibu  rumah  tangga  yang  tidak  mempunyai 
aktivitas  produktif  selain  mengurusi  masalah  domestik  rumah 
tangganya.   Awalnya,  mereka  mendapatkan  pengetahuan  baru 
tentang  skema  beternak  unggas,  khususnya  ayam  broiler,   yang 
memenuhi standar pemeliharaan ternak.

Kelompok  sepakat  untuk  menggunakan  lahan  tak  terpakai 
milik  salah  seorang  anggota  dengan  sistem  bagi  hasil  yaitu 
pembagian  kotoran  ayam  untuk  pemilik  lahan.  Pertamina  EP 
Bunyu  Field  kemudian  membangunkan  kandang  semi  permanen 
dan  juga  mendatangkan  500  ekor  bibit  ayam  dari  Tarakan. 
Kebutuhan pakan, obat-obatan, vaksinasi serta treatment lain yang  
dibutuhkan  selama  proses  penggemukan  ayam  juga  disediakan 
oleh Pertamina EP.

Berbeda   dengan   budidaya   ayam   broiler   pada umumnya,  
kandang  Kentungan  Pak  Abo  dilengkapi  dengan  mesin   uap  
Si Abu  Bakar  (Inovasi  Alat  Brooder  Berbahan  Kayu  Bakar)  yang  
berfungsi   untuk    menghangatkan    ayam.    Adanya   inovasi  ini  
menjadikan   budidaya   ayam   lebih   efektif,  dimana   sebelum 
adanya    inovasi    ini   rata-rata   tingkat   kematian   ayam   pada  
peternakan ayam broiler di Bunyu cukup tinggi berkisar 10%-15%.



Kentungan Pak Abo dan Si Abu Bakar | 19

Dari sisi manajemen, sistem Kentungan ini merupakan skema 
bagi  hasil  dimana  anggota  menetapkan  jumlah  prosentase 
pembagian  keuntungan  40%  bagi  anak  kandang,  10%  untuk  
operasional,  30%  untuk  anggota  berdasarkan  pola  kerja  bakti 
sampai masa panen. Dan 20% wajib dimasukkan ke dalam kas.

Budidaya ayam broiler menggunakan sistem pemanasan dari kayu

“Seiring berjalannya waktu, anggota saat ini berjumlah 10 KK 
dengan  jumlah  14  orang.   Berdasarkan  skema  Kentungan  itu, 
mereka mendapatkan hasil dari point selama masa penggemukkan  
sampai panen.  Point ini dihitung dari tingkat kehadiran mereka 
ke    kandang.    Sekali    datang,  kami    hitung  dapatnya  dua  
point. Mereka  juga  mendapatkan  bagi  hasil  dari    40%    buat    
anak kandang    atau    yang    merawat    ayam,  dari  keuntungan 
penjualan. Jadi kalau di rata-rata, sekali panen dalam 35 hari 
atau maksimal  38  hari  itu,  kalau  dapat  untungnya  diatas 
Rp5.000.000,00,  maka  masing-  masing  anggota  mendapat 
penghasilan  di  atas  Rp300.000,00.  Kalau  keuntungan  di bawah 
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Rp5.000.000,00,  masing-masing  anggota  dapatnya  di  kisaran  
Rp100.000,00  sampai  Rp200.000,00”  Bendahara kelompok Tani 
Harapan Baru.

Pendapatan  dari  Kentungan  ini,  lanjut  Yudhit,  masih  bisa 
bertambah jika anggota bisa menjualnya sendiri kepada pembeli. 
Jika  harga  pembelian  dari  kandang  kisaran Rp43.000,00  -  
Rp44.000,00/kg,   maka   anggota   bisa  mendapatkan keuntungan  
pribadi  sampai  Rp5.000,00/kg  dengan  harga  daging ayam di 
pasaran Rp48.000,00 - Rp49.000,00/kg.

Yudith mengaku, sejak awal program yang terealisasi akhir tahun 
2019 sampai sekarang, kelompoknya sudah menikmati masa panen 
sebanyak 15 kali. Karena jumlah anggota menjadi 14 orang, maka 
Yudith membaginya menjadi dua kelompok, yang masing-masing 
beranggotakan 7 orang. Jadi, dua kelompok ini secara bergantian 
mendapatkan  keuntungan  selama  mereka  mendapatkan  giliran 
merawat ayam sampai masa panen tiba. Sistem keuntungan ini 
berkembang pesat. Keuntungan yang didapatkan kelompok juga 
meningkat. Hingga di awal tahun 2021, mereka mampu membuat 
satu lagi kandang baru.

Selain kandang baru, satu aktivitas lagi mereka kerjakan dari 
limbah kotoran ayam hasil aktivitas peternakan ayam broiler ini.

“Puji  Tuhan  program  ini  mendatangkan  berkah.  Kami  jadi 
punya dua kandang. Populasi ayamnya ditambah, dari semula 
500 ekor  sekarang  bisa  memelihara  600  ekor.  Jumlahnya  bisa  
dibagi dua  kelompok  dengan  adil,  rata  dan  seimbang.  Kami  
juga mengolah  kotoran  ayamnya  untuk  diolah  menjadi  pupuk  
organik. Sistemnya juga dibagi sama pemilik lahan. Misalnya, ada 
10 karung  kotoran ayam, yang tujuh itu buat pemilik lahan, yang 3 
kantung kami bagi rata kepada 14 orang anggota kelompok,” kata 
Daniel
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“Kalau dikelola perorangan, pasti segera tumbang. Tapi karena 
kami   mengelola   kandang   ini   secara   kolektif,   sehingga beratnya   
masalah  dipikul  bersama-sama  akan  terasa  ringan. Kegiatan  
kami  disini   ini,   kemudian   menjadi   inspirasi   bagi peternak  di  
daerah  lain  untuk  melakukan  hal  sama.  Pertamina   EP   dengan   
program   Kentungan   Pak   Abo   ini   benar-benar mencerahkan  
kami  yang  sebelumnya masa depan suram,” aku Daniel.

Pembersihan kandang harus rutin dilakukan pascapanen sebelum bibit ayam baru 
dimasukkan

Daniel  tidak  menampik  ada  beberapa  kendala  selama 
menjalani  program  ini.  Kendala  pertama,  masalah  harga  pakan 
konsentrat  atau  produk  pabrik  yang  cenderung  naik.  Kedua, 
sulitnya  mendapatkan pakan alternatif berupa jagung. Sedangkan 
lahan di Bunyu tidak mampu menghasilkan jagung dengan kualitas 
dan kuantitas memuaskan. Ketiga, tidak sebandingnya daya saing 
harga  jual  daging  ayam  broiler  dengan  pengusaha  ayam  yang 
mempunyai    kapasitas  populasi  yang  besar.  Namun  Daniel  dan 
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anggota kelompok lainnya punya keyakinan kuat, semua masalah 
akan bisa teratasi jika dihadapi bersama-sama.

Sementara, untuk meningkatkan daya saing penjualan dengan  
daging ayam dari luar, kelompok ini melakukan berbagai upaya. 
Seperti  menawarkan  secara  online  dengan  tagline  “daging  
ayam lebih segar, sehat dan halal”.  Satu kelebihan daging ayam 
broiler panen  kelompok  ini  adalah  dijamin  kesegarannya.  Karena  
proses pemotongan  dilakukan  setiap  hari  dan  langsung  dijual  
ke  pasar ataupun  diantarkan  langsung  kepada  pembeli.  Selain  
itu, kelompok ini juga memilih seorang anggota yang beragama 
Islam  dan  didaftarkan  untuk  mendapatkan  pelatihan  serta  
sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha) dari Kementrian Agama dan 
instansi terkait lainnya.

Usaha yang Tidak Menghianati Hasil

Program ini terus dikembangkan di tahun 2022 ini, diantaranya 
membuat Alat Si Abu Bakar (Inovasi Alat Brooder Berbahan Kayu  
Bakar)  sebagai  penghangat  dalam  budidaya  ayam.  Selama 
proses  pengembangan  program  berjalan,  dampak  positif  
sudah dirasakan.  Seperti  naiknya  tingkat  perekonomian  14  
anggota  yang merupakan  kelompok   rentan.   Ada   peningkatan   
pendapatan rata-rata  Rp9.100.000,00 tiap masa panen ayam bagi 
kelompok. Dan adanya  penghasilan  tambahan  uang  kas  dari  
panen  toga  serta sayuran sebanyak Rp2.000.000,00.

Meningkatnya  solidaritas  dari  penguatan  kelembagaan  dan 
terjalinnya  kerjasama  bisnis  dengan  tiga  pengusaha  di  Bunyu 
untuk  menyuplai  kebutuhan  daging  ayam  broiler.  Hal  ini  
juga meningkatkan  keterampilan  sistem  ternak  dan  organisasi  
semua anggota  kelompok.  Program  Pak  Abo  juga  lebih  ramah 
lingkungan,  karena  ada  pemanfaatan  dan  pengolahan  limbah 
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kotoran  ayam.  Serta  pemanfaatan  limbah  200  kg/tahun  serbuk 
gergaji kayu di media pembesaran ayam.

Keberhasilan  Program  Pak  Abo  sejalan  dengan  capaian 
Sustainable   Development   Goals   (SDGs)   nomor 1   untuk 
mengakhiri kemiskinan  dimanapun  dan  dalam  bentuk  apapun.  
SDGs  nomor 2,  mengakhiri  kelaparan,  mencapai  ketahanan  
pangan  dan  nutrisi  yang  lebih  baik  serta  mendukung  pertanian 
berkelanjutan.   SDGs   nomor   8,   mendukung   pertumbuhan  
ekonomi   yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  tenaga  kerja  penuh 
dan  produktif  dan  pekerjaan   yang   layak   bagi   semua.   Serta  
SDGs   nomor   12   yang   memastikan   pola   konsumsi   dan  
produksi yang berkelanjutan.

Higienitas tempat pakan juga 
harus diperhatikan untuk tumbuh 

kembang maksimal ayam

Peternakan ayam broiler yang 
dikembangkan warga untuk 

menjamin stok daging ayam segar
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SERGAP, 
ATASI MASALAH SUMUR LOSS DI PERTAMINA EP

4Oleh : Ratna Fitriana Dewi dan Asih Soenarih

Sumur Loss Pertamina EP

Setiap masalah selalu ada solusi, jika manusia mau berpikir. 
Begitu juga masalah yang terjadi di sumur Pertamina di Field 
Bunyu. Namun   kearifan   dan   potensi   alam   lokal   kembali 
membuktikan,   bahwa    sebenarnya   solusi   ditemukan   tak 
jauh-jauh   dari   akar   masalah  berada.  Masalah  sumur  loss  di 
Pertamina  EP  mendapatkan  solusi   dari   limbah   serbuk   gergajian 
kayu,  yang  selama  ini  hanya berakhir di tungku pembakaran.

Bunyu   merupakan   pulau   terpisah   dari   daratan Kalimantan  
dengan  luas  hanya  198,32 m2.  Pulau  sekecil  itu   jumlah   populasi   
penduduknya   sebanyak   11,44   jiwa.   Di pulau   ini,  Pertamina  
EP  Bunyu  Field  mempunyai  56  sumur  aktif yang  mampu  
memproduksi   minyak   mentah   sebanyak   4500 barel/hari   dan   
memproduksi   8  million standar cubic feet per day (MSCFD)  gas 
bumi.

Tipe  reservoir  yang  berada  di  Field  Bunyu  adalah  reservoir 
lensa  tertutup.  Salah  satu  karakter  reservoir  lensa  tertutup  
adalah tidak adanya supply tekanan yang mengakibatkan tekanan 
reservoir  turun sehingga   pengerjaan secondary cementing untuk 
menutup lapisan  produksi  existing.  Secondary cementing  ini  
adalah penyemenan  tahap  kedua,  atau  penyemenan  ulang  
untuk memperbaiki atau penyempurnaan tahap pertama. Reservoir 
yang rendah,  sering  mengakibatkan  sumur  loss.  Dalam  satu  



26 | Merangkai Senyum Anak Negeri Di Tanah Borneo

tahun, terjadi  sampai  25  kali  sumur  loss.  Sementara  penyemenan 
berulang, berdampak meningkatkan cost dan keekonomian sumur.

Selama   ini,   PEP   belum   menemukan   material   yang  
mampu   mengatasi   masalah  sumur  loss  secara  efektif  dan 
efisien.

Inovasi Serbuk Gergaji

Baru   pada   tahun   2020,   PEP   membuat   inovasi dengan   
menggunakan   material   limbah   serbuk   gergaji   kayu   untuk 
mengatasi  masalah  sumur  loss  ini.  Inovasi  ini  muncul,    ketika  
melihat banyaknya  limbah   serbuk   gergaji   kayu   atau   ketam,    
yang  dihasilkan    perajin   mebel   di   wilayah   ini.   Pemanfaatan  
ketam   ini  dipilih   setelah   melalui   serangkaian    uji    coba   
perbandingan  dengan     menggunakan   LCM  Kwick  seal  yang 
menelan  biaya  lebih  dari   Rp350.000.000,00,   dan   alternatif   
lain  dengan   menggunakan   CR  dengan   biaya    sekitar  
Rp475.000.000,00.   Dari   hasil   perbandingan   itu,  akhirnya  
dipilihlah  ketam,    karena  lebih  ekonomis  hanya membutuhkan  
biaya   Rp38.000.000,00,   namun   hasilnya   lebih    efektif.  Karena  
ketam   yang   dimasukkan   ke   sumur   dapat   mengatasi  loss  
circulation,    bonding    semen    lebih    baik     sehingga   tidak 
membutuhkan penyemenan ulang.

PEP  Bunyu  menggandeng  2  UMKM  mebel   untuk  menjadi 
penyedia  ketam  dan  Bank  Sampah  Manise.  Kerjasama  tersebut 
menghasilkan  Creating  Shared  Value  (CSV).  Sinergi  ini  terealisasi 
melalui  Program  SERGAP.  Akronim  dari  Serbuk  Gergaji  Atasi 
Sumur Loss. Program ini menyasar dua perajin mebel di Kelurahan  
Bunyu  Barat,   Kecamatan  Bunyu  dan  Bank  Sampah  Manise  di 
Bunyu. Limbah ketam dua perajin mebel ini, akan dijual   ke Bank 
Sampah  Manise  di  Kelurahan  Bunyu  Timur,  Kabupaten  Bulungan 
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Baru  Bank  Sampah  Manise  menyetorkan  ketam  yang  telah 
terkumpul kepada PEP.

Tahap inisiasi di tahun 2020 lalu dikembangkan pada tahun 
2021.  Pada  tahun  itu,  telah  dilakukan  kerjasama  secara  formal 
dengan   penerima   manfaat   dan   Bank   Sampah   Manise 
sebagai   supplier   ketam.   Kemudian   PEP   juga   membantu 
sarana   prasana   untuk   memisahkan   ketam   yang   dibutuhkan 
sesuai   ukuran.   Yakni  menggunakan   saringan   atau   ayakan 
berbahan   besi   ringan   untuk  memisahkan   serbuk   gergajian 
kayu  berdasarkan  ukuran  yang  dibutuhkan. Ada yang ukuran 
0,5cm, 1cm dan 1,5cm.

Kerjasama    ini    mendapat    sambutan    positif    dari    
dua pelaku    UMKM  mebel  di  Bunyu.  Bagi  mereka,  Program  
Sergap adalah berkah   dari   sampah   yang   sehari-hari   mereka   
hasilkan  saat  memproduksi   mebel.    Serbuk    gergajian    kayu    
itu,   sebelumnya  hanya   menumpuk  di  dekat  tempat  mereka 
memproduksi  mebel.   Jika   waktu   mereka   luang,    serbuk   
gergajian    kayu    akan  dikumpulkan   dan   berakhir   di  lubang 
pembakaran.

Yunus sedang memilah ketam sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
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Kalaupun bisa dimanfaatkan, adalah tetangga terdekat mereka 
yang masih memasak menggunakan tungku akan mengambilnya 
sebagai bahan bakar untuk memasak. Itu jika kondisinya kering. 
Akan berbeda cerita,  ketika tumpukan serbuk gergajian kayu atau 
ketam  ini   terguyur   air   hujan.   Justru   akan   menimbulkan 
masalah  baru.  Bau tak sedap ketam yang terkena air, akan meruar 
di sekitar lingkungan  mereka.  Tak  jarang,  ketam  juga  yang  
dituding  sebagai biang  munculnya  genangan  air  ketika  hujan  
deras datang,  dan  menutup saluran-saluran pembuangan air.

“Dulu   itu   kami   tidak   mendapatkan   keuntungan   sama 
sekali  dengan  adanya  limbah  ketam  ini.  Biasanya  malah  jadi 
masalah   kalau  hujan  tiap  hari  turun.  Tapi  sejak  adanya  Program 
Sergap,  kami  sangat  terbantu.  Masalah  limbah  saya  jadi  teratasi, 
mendapatkan  solusi.  Dapat  keuntungan  lagi.  Pokoknya  Program 
Sergap  ini  bagi  saya,   mengatasi   masalah   tanpa masalah,” 
ungkap  Agus,  pemilik  mebel  Rofili dengan tertawa.

Begitu  juga  dengan  pemilik  Mebel  Sederhana,  Rahmadi. 
Bagi  dia,  Program  Sergap  membuka  peluang  bisnis  baru  bagi 
kehidupannya.  Karena  selama  ini,  Rahmadi  menggantungkan 
hidup dari hasil penjualan mebel yang belum tentu ada pembeli 
setiap bulannya. Karena bisnis mebel-pun ternyata juga mengenal 
musim  panen.  Rahmadi  yang  mengaku  punya  modal  terbatas 
ini, biasanya akan memproduksi mebel menjelang Lebaran atau 
Tahun Baru Islam. Karena di dua momen itulah, penjualan mebel 
akan meningkat jika dibandingkan pada hari-hari lainnya. Baginya, 
memproduksi mebel baru adalah tabungan yang entah kapan bisa 
dicairkan. Namun sejak ada kerjasama dengan Program Sergap ini, 
Rahmadi menjadi lebih produktif karena perputaran modal bisa 
diandalkan dari penjualan ketam.
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“Karena modal saya terbatas, saya harus menyiasati menyediakan  
stok  terbatas  untuk  produk  mebel  saya.  Nanti  kalau  satu  produk 
laku, saya diamkan dulu uangnya, menunggu ada model baru yang 
biasanya   muncul   menjelang   Lebaran  dan   Tahun   Baru   Islam 
Kalau  tidak  saya  pakai  system  itu,  mebel  saya  menumpuk,  
uang mengendap gak muter. Tapi sejak adanya Program Sergap ini, 
tiap bulan  saya  memproses  kayu,  paling  tidak  saya  cicil  bagian  
demi bagian  mebel.  Karena  sekarang  ketamnya  laku  kan….  Nah  
uang penjualan  ketam  itu  bisa  saya  belanjakan  kayu  lagi  untuk 
membuat bagian mebel lainnya lagi. Lebih produktif saya jadinya. 
Ada  nilai  ekonomis  baru  yang  menjadi  ladang  penghasilan  baru 
dari program ini,” ujar Rahmadi.

Memasukkan ketam kedalam 
karung sesuai ukuran

Alat pengayak ketam untuk 
mendapatkan ukuran yang 

dibutuhkan sebagai material 
penambal sumur loss
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 Ketam yang dihasilkan dari proses produksi dua pelaku usaha 
mebel  ini,  akan  dikumpulkan  sesuai  tiga  ukuran  yang  menjadi 
standar material penambalan sumur.  Jika ada serbuk gergajian 
kayu  yang  ukurannya  lebih  besar  dari  ukuran  yang  ditetapkan, 
Agus dan Rahmadi akan menggergaji lebih kecil lagi. Namun jika 
ukuran serbuk gergajian kayu lebih kecil lagi, mereka masih bisa 
menyetornya  ke  Bank  Sampah  Manise  untuk  diproses  menjadi 
material campuran. Ketam tak ada yang terbuang.

Panen Manfaat Ketam  

Pengelola Bank Sampah Manise, Yunus mengatakan, Program 
Sergap  membuat  kemajuan  signifikan  di  unit  usaha  milik  
Kelurahan Bunyu  Timur  Kecamatan  Bunyu,  Kabupaten  Bulungan  
Kalimantan Utara  ini.  Pendapatan  yang  diterima  hasil  menyetor  
ketam ke  Pertamina   EP   membuat   usaha   ini   berkembang   
maju   menuju proses   kemandirian   usaha.   Dalam   catatan   Bank  
Sampah Manise,   selama   tahun   2021   lalu,   ada   sebanyak   1.110 
kg ketam  yang disetorkan.

“Selama  tahun  2021  lalu  itu,  kami  dari  Bank  Sampah  
Manise  menyetorkan  ketam  sebanyak  1.110  kg  ke  PEP.  Kami  
menjualnya  seharga  Rp10.000,00/kg  ketam.  Kami  senang  dengan  
Program Sergap ini, karena produktivitas bank sampah ini  makin 
meningkat.  Menurut  saya,  program  ini  mendorong  kami  semakin  
maju  dan mandiri,” kata Yunus.

Walaupun   belum   genap   satu   tahun   berjalan,   namun  
dampak  positif  Program  Sergap  ini  sudah  bisa  dirasakan  baik  
dari    sisi    ekonomisnya,    sosial    kemasyarakatan,    kebaikan   
untuk  lingkungan  dan   kesejahteraan   masyarakat   sekitar.   Dari  
segi  ekonomi,    bagi    Pertamina    EP    adanya    penghematan   
biaya  penanganan    sumur    loss   sampai   Rp434.000.000,00.  
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Sedangkan  bagi   penerima   manfaat,   dua   pengusaha   mebel  
yang   diajak  kerjasama   mendapatkan   penghasilan   tambahan  
dari   menyetorkan  ketam   kepada   Bank   Sampah   Manise.  
Sementara,    Bank    Sampah  Manise    juga    mendapatkan   
tambahan  pemasukan  sebesar Rp11.100.000,00/tahun.

Adanya  kerjasama  yang  melibatkan  dua  pelaku  UMKM  dan  
tiga pengurus bank sampah ini, menguatkan sosialisasi mereka  
dengan Pertamina.   Sehingga    tercipta   hubungan   mutualisme  
yang  saling  menguntungkan  antara  kedua belah pihak. Program  
Sergap  juga  telah  mengubah  perilaku para  penerima  manfaat  
untuk  melihat  limbah  sebagai  sesuatu   yang   masih   bisa  diolah  
kembali  dan  membawa  keuntungan baru.  Mereka  menjadi  lebih  
ramah  terhadap  lingkungan,  karena tidak  pernah  membakar  
sampah   yang   menimbulkan   polusi udara.   Setidaknya   hampir   
80%  limbah  yang  dihasilkan  dari aktivitas  produksi  mebel  ini  
bisa  dimanfaatkan  dan  mendatangkan pendapatan baru bagi 
penerima manfaat program.

Material penambal sumur loss 
membutuhkan ketam ukuran 0,5 

CM, 1 CM dan 1,5 CM.

Limbah serbuk gergajian kayu 
(ketam) untuk mengatasi sumur 

loss
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Dilihat  dari  kemanfaatan  tersebut,  Program  Sergap  ikut 
mendukung tercapainya Sustainability Development Goals  (SDGs) 
yang  pertama,  yakni  menghapus  kemiskinan.  Yang  ke  delapan, 
terciptanya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDGs ke 
11 terkait kota dan komunitas yang berkelanjutan.   Serta capaian 
SDGs ke 17 yakni, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pertamina  EP  akan  terus  mengembangkan  dan 
menyempurnakan  Program  Sergap  ini.  Rencananya  tahun  2022 
pemanfaatan  limbah  serbuk  gergaji  kayu  ini  akan  diajukan 
paten  inovasi,  disamping  adanya  upaya  peningkatan  kualitas 
pemanfaatan  serbuk  gergaji  kayu  melalui  berbagai  studi banding.   
Program  ini  juga  akan  meningkatkan  kapasitas  para penerima  
manfaat.  Tahun  2023  mendatang  direncanakan pengembangan  
produk  serbuk  gergaji  kayu  menjadi  material tambahan  LCM  
yang  tidak  merusak  porforasi  sumur.  Dan  tahun 2024 produk 
serbuk gergajian kayu sebagai material  LCM dapat diproduksi  dan  
dipasarkan  ke  perusahaan  eksplorasi  migas  On Shore yang ada 
di Indonesia.
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BOLA SAMPAH PENYELAMAT LINGKUNGAN, 
HARAPAN BARU PETANI RUMPUT LAUT 

PANTAI MAMOLO

4Oleh : Nida khoirun Nisa, dan Ken Retno Budi Pratiwi

Mamolo, Kampung Kumuh Sentra Rumput Laut        

Jorok.  Itulah  kesan  yang  tampak  ketika  melihat  kampung 
Mamolo  di  Kelurahan  Tanjung  Harapan,  Kecamatan  Nunukan 
Selatan,  Kabupaten    Nunukan.  Hamparan  botol  plastik  bekas, 
menutupi  seluruh  daratan  di  bawah  rumah  panggung  warga. 
Seakan, hanya tersisa sedikit celah bagi bumi untuk bernafas. Jutaan 
botol plastik  tersebut adalah bekas media tanam rumput laut yang 
selama ini dipakai warga sebagai mata pencaharian utama.

Habir menunjukkan lautan sampah plastik dibawah rumah penduduk
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Mamolo, merupakan daerah sentra penghasil rumput laut dan 
menjadi  supplier  utama  kebutuhan  rumput  laut  se-Kalimantan 
Utara.  Selama  ini,  warga  mengandalkan  botol  bekas  air  mineral 
sebagai  bentangan  media  tanam  rumput  lautnya.  Dan  plastik 
bekas  oli  dengan  kapasitas  5  liter  sebagai  pondasi  media 
tanamnya.  Warga  Mamolo  menyebutnya  dengan  geleng.  Ribuan 
botol bekas air mineral isi 1,5 liter itu, akan dirangkai dengan cara 
mengikatnya  menggunakan  tali  nilon.  Bentangan  akan  dipasang 
di atas permukaan air laut secara memanjang.

Proses pencucian botol air mineral 
untuk digunakan kembali sebagai 

bentangan media tanam rumput laut

Penggunaan bola pelampung 
sebagai pondasi media tanam 

rumput laut

Antara  bentangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  akan 
diikatkan di satu pondasi yang diberi warna sesuai kesepakatan 
antara  petani  rumput  laut.  Warna  yang  berbeda-beda,  akan 
menunjukkan lokasi kepemilikan areal rumput laut dari masing-
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masing  pemilik.  Di  areal  seluas  100  m2  saja,  petani  rumput  laut 
membutuhkan sekitar 170   botol oli bekas sebagai pondasi yang 
dipasang per tiga meter bentangan botol bekas air mineral. Satu 
bentangan   sepanjang   100   m,   setidaknya   petani   rumput   laut 
membutuhkan 100 botol bekas air mineral. Padahal, setiap petani 
rumput  laut  di  Mamolo  mempunyai  lebih  dari  dua  hektar  
areal tanam.  Bayangkan,  berapa  juta  botol  plastik  yang  mereka 
butuhkan agar bisa menanam rumput laut di sana. Tak heran, jika  
plastik   pascapakai    ini   berubah   menjadi   daratan   baru   di 
bawah pemukiman mereka.

Penjemuran rumput laut

Data  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Nunukan 
mencatat,  sebanyak  2  ton  sampah  per  hari,    dihasilkan  hanya 
dari  aktivitas  penanaman  rumput  laut  di  Mamolo.  Sampah 
plastik  itu  dibuang  berserakan,  karena  belum  ada  penanganan 
dan  pengelolaan  sampah  memadai.  Namun  ironisnya,  disaat 
daratan  sampah  plastik  terus  meluas,  petani  rumput  laut  terus 
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mendatangkan   botol-botol   plastik   lagi   dengan   mendatangkan 
dari  Malaysia.  Pasalnya,  botol-botol  plastik  itu  tak  bisa  mereka 
gunakan lagi sebagai media tanam jika kondisinya sudah bocor. 
Botol plastik yang  bocor    sudah  tak  bisa  mengambang  dengan 
sempurna,  sehingga  akan  merusak  kualitas  rumput  laut yang   
ditanam.   Rumput  laut  yang  tenggelam  akan  rentan terserang  
penyakit  dan  berkualitas  buruk.  Rumput  laut,  akan tumbuh 
berkembang dengan sehat  jika  masih  mendapatkan  sinar matahari   
cukup   di   dalam   air.  Kondisi  ini  menjadi  lingkaran  setan bagi  
lingkungan,   jika  tak  segera  mendapatkan  penanganan  yang 
optimal.

Proses memanen rumput laut dengan melepaskanya dari bentangan

Belum  terpikirkan  menangani  sampah  plastik  pascapakai, 
masalah  baru  timbul.  Malaysia  sebagai  supplier  plastik  bekas  
oli,  menaikkan  harga  cukup  tinggi.  Barang  Pun  menjadi  langka.  
Petani  rumput  laut  pun  kelimpungan.  Mereka  tak  sempat 
memikirkan   alternatif  lain  untuk  mencari  bahan  pengganti 
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pondasi media tanam. Secara perlahan, areal penanaman rumput 
laut  yang  medianya  rusak,  tak  mereka  gunakan  lagi  untuk 
menanam.  Luasan  lahan  rumput  laut makin  menyempit.  Petani 
rumput  laut  makin  terjepit,  ketika  harga  panenan  rumput  laut 
hanya  dihargai  Rp7.000,00/kg.  Padahal  sebelumnya, ketika  stok  
rumput   laut   melimpah   dan   stok   plastik   aman,  1kg rumput 
laut bisa disetor ke pabrik seharga Rp35.000,00.

“Kami banyak yang kolaps saat itu. Besar pasak daripada tiang.  
Rumput  laut  hanya  dihargai  Rp5.500,00-Rp6.000,00/kg.  Padahal 
buat  beli  satu  geleng  saja  Rp17.000,00.  Diperparah  ada  pandemi 
Covid-19, rasanya kami ini hidup segan mati tak mau. Tapi disaat 
kepepet  itu  kami  baru  bisa  berpikir  yang  lain  jadinya.  Pertama, 
mata  kami  langsung  tertuju  pada  plastik-plastik  pascapakai  yang 
berserakan itu. Kotor-kotor kami kumpulkan lagi lalu kami jual ke 
luar  pulau.  Laku  tapi  gak  mahal.  Nah  dari  situ,  kami  sering 
kumpul-kumpul lagi, mikir bersama gimana caranya supaya plastik  
pascapakai  ini  punya  nilai  jual  tinggi.  Kami  akhirnya  membuat  
Bank Sampah Karya Bersama,” kata Habir, seorang petani rumput  
laut warga setempat.

Aliansi Kerja Bebas Sampah

 PT  Pertamina  EP  Tarakan  Field,  peduli  akan  masalah  yang 
dihadapi  warga.  Program  Aliansi  Kerja  Bebas  Sampah  digulirkan 
atas  komitmen  bersama  petani  rumput  laut.  Kegiatan  ini 
merupakan  pemberdayaan  masyarakat  Pesisir  Pantai  Mamolo, 
melalui  budidaya  rumput  laut  yang  ramah  lingkungan.  Diinisiasi 
Bank  Sampah  Karya  Bersama,  program  pelatihan  daur  ulang 
sampah  plastik  pascapakai  dilakukan.  Peran  Bank  Sampah  Karya 
Bersama  antara  lain  menjadi  pengelola  yang  bertanggung  
jawab mengumpulkan, memilah, dan mengolah sampah plastik 
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menjadi pelampung  rumput  laut  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  
pengelola  Bank Sampah Bersama   juga   melakukan   sosialisasi   
serta penyuluhan  kepada  masyarakat  Mamolo  untuk  mengurangi 
jumlah   produksi   sampah   botol   plastik   mereka   dengan 
mengganti  pelampung  rumput  laut  mereka menjadi pelampung  
rumput laut yang ramah lingkungan.

Program  pelampung  rumput  laut  ramah  lingkungan  dimulai 
pada  tahun  2020,  dan  direncanakan  akan  exit  di  tahun  2024. 
Dalam  proses  pelaksanaan  program  pendampingan  masyarakat, 
setiap tahunnya PT Pertamina EP Tarakan Field melakukan Focus 
Group  Discussion  (FGD)  bersama  dengan  mitra  binaan.  Yakni,  
Bank  Sampah  Karya  Bersama  dan  stakeholder  lain  yang  terlibat, 
baik  dari  lembaga  pemerintah,  kelompok  masyarakat  dan 
perusahaan  lain.  Pengadaan  infrastruktur  penunjang  mulai 
dipersiapkan.  Pertama,   menyulap  gudang  rumput  laut  menjadi 
gudang  Bank  Sampah  Karya  Bersama.  Alih  fungsi  gedung  ini 
berdasarkan  persetujuan  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Nunukan, 
selaku  pemilik  bangunan.  Kedua,  mesin  pencacah  plastik,  yang 
merupakan  alat  untuk  mengolah  bahan  baku  mentah  menjadi 
siap produksi,  merupakan dukungan Kelurahan Tanjung Harapan. 
PT Pertamina EP Tarakan Field kemudian memberikan dukungan 
seperangkat  alat  produksi  pelampung  rumput  laut  ramah 
lingkungan, yang terdiri dari mesin extruder, moulding, kompresor,  
genset,  gawangan  dan  chain  block.  Alat-alat  penunjang  dapat 
terealisasi pada bulan Oktober 2021 dan Januari 2022. Selain itu, 
dikarenakan kebutuhan produksi pelampung rumput laut, Tarakan  
Field juga memfasilitasi renovasi bangunan gudang rumput laut 
minor.

April  2022,  pengelola  Bank  Sampah  Karya  Bersama  dan 
pendamping  teknis  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten 
Nunukan  mendapatkan  pelatihan  penggunaan  alat-alat  yang 
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sudah  disediakan  untuk  dibuat  menjadi  pelampung  ramah 
lingkungan.  Pemateri  merupakan  produsen  dan  teknisi  dari  IDE 
Teknik, Solo, Jawa Tengah yang dihadirkan ke Mamolo, Nunukan. 
Pelatihan dilakukan selama 2 hari, dengan materi pelatihan antara 
lain,   penggunaan  alat,  maintenance  alat,  cara  produksi,  
dan perhitungan  harga  pokok  produksi  (HPP).  Pelatihan  ini 
menghasilkan 25 pelampung rumput laut ramah lingkungan yang 
saat  ini  sedang  diuji  coba  di  laut  dalam  dan  laut  dangkal   
yang  memiliki 2 jenis arus, yaitu arus kencang dan arus lambat.  

 Jadi  prosesnya,   plastik  harus  dipilah  dulu  berdasarkan  jenis 
dan warnanya. Hanya plastik jenis HDPE yang bisa diolah kembali 
menjadi bola pelampung. Yakni plastik dengan karakteristik keras 
hingga  semi  fleksibel,  tahan  bahan  kimia  dan  kelembaban. 
Permeabel  terhadap  gas,  permukaan  berlilin  (waxy),  buram 
(opaque),  mudah  diwarnai,  diproses  dan  dibentuk  serta  melunak 
pada  suhu  75  derajat.  Sedangkan  sampah  plastik  jenis  PEP  
yang berwarna  bening,  akan  dicacah   kemudian  dikirim  ke  
Makassar, Surabaya dan Jakarta.

Sampah  plastik  jenis  HDPE  masih  dipilah  lagi  berdasarkan 
warna  dasarnya.  Kemudian  sampah  dipanaskan  menggunakan 
genset  berbahan  bakar  solar,  sampai  meleleh.  Adonan  plastik 
kemudian  dimasukkan  ke  dalam  alat  yang  membentuknya 
bulat-bulat dengan diameter sekitar 20 cm, berat 140 gr dengan  
ketebalan 1,15 ml. Bola-bola inilah yang fungsinya menggantikan 
peran  geleng  sebagai  pondasi  media  tanam  rumput  laut. 
Menurut  Andi  Alu,  selaku  Koordinator  Produksi  bola  pelampung, 
dibutuhkan  waktu  dua  menit  untuk  memproduksi  satu  bola 
pelampung  ini.  Dengan  kebutuhan  solar  subsidi  dalam  satu  
jam sebanyak  Rp42.000,00.  Sedangkan  untuk  pemanasan 
membutuhkan biaya solar subsidi sebesar Rp68.000,00.
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“Kalau  kami  hitung,  harga  bola  pelampung  ini  Rp3.450/biji, 
kalau  pakai  solar  subsidi.  Tapi  sekarang  solar  subsidi  kan  susah 
dapatnya,   ya   terpaksa   kami   pakai   solar   industry. Jadi harganya 
menyesuaikan, menjadi Rp8.000,00/biji,” ungkapnya.     

Dalam sehari, Andi Alu mengaku bisa memproduksi sebanyak 
150-200   bola   pelampung.   Dia   biasanya   bekerja   selama   
tujuh jam  dalam  sehari,  menyesuaikan  pasokan  solar  industri  
yang didapatnya  kemarin.   Satu   kilogram   sampah,   lanjutnya,   
bisa dicetak   menjadi  empat  bola  pelampung  dengan  ukuran  
sama. Walaupun  program  pembuatan  bola  pelampung  ini  masih 
berjalan tiga bulan, namun Andi  telah  memproduksi  sebanyak 
6.515  pelampung  yang  bisa  mendatangkan  pendapatan  bagi  
Bank  Sampah  Karya  Bersama  sebanyak Rp80.000.000,00 juta.

Banyaknya penjualan bola pelampung ramah lingkungan ini 
berkat masifnya sosialisasi yang dilakukan kepada petani rumput 
laut. Agenda sosialisasi pelampung rumput laut ramah lingkungan 
dilakukan selama tiga kali pada tahun 2022. Pada tanggal 7 Juni 
2022, sebanyak 200 buah pelampung rumput laut ramah lingkungan 
dibagikan kepada 40 petani rumput laut. Selain itu, pengurus Bank 
Sampah  Karya  Bersama  secara  aktif  melakukan  sosialisasi  dan 
promosi kepada petani rumput laut di wilayah Mamolo, baik secara 
langsung maupun melalui media sosial. Selama masa 3 bulan masa 
produksi  sudah  lebih  dari  200  petani  rumput  laut  telah  beralih 
menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan di areal 
tanamnya.

Bola Plastik Penghasil Rupiah (Murah, Awet dan Indah) 

Walaupun  terbilang  masih  seumur  jagung,  namun  Program 
Aliansi  Kerja  Bebas  Sampah  sudah  menampakkan  dampak  
yang signifikan. Baik bagi alam, lingkungan, ekonomi dan sosial 
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warga Mamolo.  Bagi  alam,  volume  sampah  plastik  pascapakai  
telah berkurang.  Setidaknya,   sebanyak  700  kg  sampah  plastik 
pascapakai  didaur  ulang  menjadi  bola  pelampung  ramah  
lingkungan.  Secara  ekonomi,  pendapatan  kelompok  yang 
tergabung  dalam  Bank  Sampah  Karya  Bersama  naik  sebanyak 
Rp26.000.000,00/bulan.  200   petani  rumput  laut  berkontribusi 
pada  pelestarian  lingkungan  laut  Nunukan,  dengan  beralih 
memakai  bola  pelampung  ramah  lingkungan  di  areal  tanam 
rumput laut mereka.

Proses pengolahan sampah plastik menjadi bola pelampung

 Sementara  bagi  Habir  pribadi,  program  Aliansi  Kerja  Bebas 
Sampah ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan para petani  
rumput  laut  di  Mamolo  pada  khususnya,  dan  Nunukan  pada 
umumnya. Kesulitan mereka mendapatkan geleng yang mahal 
dan  langka  sekarang  mendapatkan  solusi  dengan  biaya  lebih  
rendah dan  mudah  didapat.   Karena  satu  buah  geleng  seharga 
Rp17.000,00, sekarang bisa berhemat dengan membeli satu buah 



42 | Merangkai Senyum Anak Negeri Di Tanah Borneo

bola  pelampung  seharga  Rp8.000,00.  Kualitas  geleng  juga  cepat 
pecah, karena pemakaian maksimal dua pekan, harus diganti lagi 
dengan yang baru. Sedangkan kualitas kekuatan bola pelampung 
ramah lingkungan ini, mampu bertahan sampai 90 hari.

“Bola  pelampung  ramah  lingkungan  ini  meringankan  beban 
kami. Lebih murah, lebih awet, warna bisa menyesuaikan pesanan. 
Kami  sekarang  juga  akan  membuat  pelampung  yang  bisa 
menggantikan  botol  air  mineral  di  bentangan  itu.  Bagi  kami  
bola pelampung  tak  hanya  menyelamatkan  lingkungan,  tapi  juga 
tempat  kami  menyemai  harapan  baru  bagi  petani  rumput  laut  
di Mamolo,”pungkasnya.

Proses merapikan bola pelampung Bola pelampung rumput laut 
pengganti plastik bekas oli
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KELINGAN, SAATNYA PEREMPUAN
BERDAYA KALA PANDEMI CORONA

4Oleh : Mutiara majida, Ken Retno Budi Pratiwi

Semua Gara-gara Covid-19

“Pandemi ini moment bagi perempuan untuk lebih eksis, 
lebih berdaya dan bermanfaat. Tak hanya bagi dirinya sendiri, 
namun juga bagi keluarganya, masyarakat sekitarnya dan 
lingkungannya,” tandas Vita. 

Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan 
warga  dunia.  Banyak  korban  meninggal  dan  melemahnya 
perekonomian  seluruh  negara.  Tatanan  baru  memaksa  manusia 
untuk  berubah  sesuai  protokoler  kesehatan,  agar  korban  tidak  
bertambah.  Kondisi  ini  menumbuhkan  sikap  empati  dan  simpati 
yang mulai luntur dalam sosialisasi warga. Gotong royong kembali  
hidup  untuk  menyokong  kehidupan  para  penyintas,  karena 
mereka  wajib  menjalani  karantina  ketika  terdeteksi  positif 
Covid-19. Saat itulah peran perempuan berada di garda terdepan 
penanganan  keluarganya  ataupun  warga   sekitarnya  yang 
terdampak  pandemi.  Perempuan  menjadi  pahlawan  selama 
pandemi,  bagi  dirinya  sendiri,  keluarga  dan  warga  di  lingkungan 
terdekatnya.

Awal  Covid-19  mewabah  di  seantero  negeri  ini, gerakan-
gerakan  sosial  bermunculan  dimotori  oleh  kaum perempuan.  
Kebijakan  pemerintah  pusat  dengan  menerapkan aturan  ketat  
sesuai  protokoler  kesehatan  (prokes),  banyak membatasi  
ruang  gerak  dan  mobilitas   para  penyintas.  Namun tidak  
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bagi  perempuan,  pun  ketika  mereka  harus  berdiam  diri  di 
rumah karena terinfeksi Covid-19 atau merawat keluarganya yang 
terdampak  wabah  namun  tidak  mengalami  gejala  klinis  yang 
parah.  Ada  saja  yang  dilakukan  di  ruang  domestik  keluarganya 
itu,  sebagai  upaya  meningkatkan  imunitas  tubuh  anggota 
keluarganya  dan  dirinya  sendiri.  Seperti  menyiapkan  masakan 
yang  sehat  untuk  meningkatkan  imunitas  ,   membuat  ramuan 
jamu tradisional, atau menanam tanaman obat keluarga di lahan 
sekitar rumahnya.

Proses screening pendatang saat pandemi di kampung enam

Tingkat  kesadaran  warga  untuk  menjaga  kebersihan 
lingkungan  dan  meningkatkan  kekebalan  tubuhnya,  seperti 
menjadi gerakan serentak   yang harus dilakukan bersama-sama,  
karena  virus  ini  sifatnya  mudah  menular  secara  massif  dalam 
waktu relatif   singkat. Gerakan sosial   ini juga dilakukan warga di 
Kelurahan  Kampung  Enam,  Kecamatan  Tarakan  Timur  ,  Kota 
Tarakan  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Pemerintah  Kota  Tarakan 
merilis, kasus pertama yang terjadi pada bulan April 2020. Sebagai  
kota  transit  dan  salah  satu  pintu  masuk  menuju  Kaltara,  Kota 
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Tarakan mencatat jumlah kasus yang cukup tinggi. Salah satunya 
di Kampung enam terdapat  lebih  dari  590  warga  terkonfirmasi 
positif Covid-19, sebanyak 17 warga meninggal dunia dan lainnya 
dinyatakan  sembuh.  Angka  kematian  yang  dikategorikan  tinggi 
ini,  didominasi  kalangan  manula  dengan  penyakit  bawaan  atau 
komorbid.

Warga  Kampung  Enam  tidak  diam.  Berbagai  upaya  mereka 
lakukan  secara  bersama-sama  untuk  pencegahan,  penanganan 
sampai  perawatan  warga  terdampak.  Gerakan  sosial  ini  dimotori 
ibu-ibu  rumah  tangga,  bermula  saling  support  tetangga 
terdekatnya  yang  menjadi  korban  wabah  Covid-19.  Mereka  
yang terkonfirmasi  positif  Covid-19,  wajib  menjalankan  karantina 
mandiri  jika  gejalanya  ringan.  Karena  tidak  boleh  keluar  rumah, 
ibu-ibu  sekitarnya  berinisiatif  mengantarkan  bahan  makanan 
maupun  masakan  siap  makan,  agar  para  penyintas  tercukupi 
kebutuhan makanan dan nutrisinya.

Protokoler kesehatan di kampung 6

Agar  wabah  tidak  meluas,  upaya  preventif  juga  mereka 
lakukan.  Awalnya,  hanya  kaum  perempuan  yang  bergerak  untuk 
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melakukan  penyemprotan  disinfektan.  Namun  karena  wilayah 
yang  harus  disterilkan  makin  luas,  para  bapak-bapak  akhirnya 
turun  tangan  melakukannya.  Apalagi,  ketika  kaum  pria  banyak 
yang menganggur, karena adanya pemutusan hubungan kerjanya 
di sektor swasta. Kebijakan pembatasan mobilitas warga dan work 
from home (WFH) juga membuat kegiatan di rumah tangga makin 
berwarna. Ada yang mencari kegiatan bertanam bunga, menanami  
lahannya  yang  selama  ini  tidak  dimanfaatkan  dengan  jahe  dan 
empon-empon  lainnya.  Banyak  juga  munculnya  usaha  rumahan 
baru  yang  berorientasi  menghasilkan  produk  untuk   menjaga 
kesehatan, seperti pembuatan jamu tradisional.

Semua Stakeholder Bersinergi

“Warga Kampung Enam merealisasikan instruksi Kapolri untuk  
membangun  kampung  tangguh  penanganan  Covid-19  disini. 
Berbagai  sarana  prasarana  penunjang  prokes  diberikan  didukung 
oleh Pertamina EP, hingga terbentuklah Kampung Trengginas dan 
diawali Program Kelingan sejak tahun 2020 lalu. Awalnya memang 
ibu-ibu yang bergerak, tetapi setelah melihat mereka menyemprot  
desinfektan  begitu  kasihan,  akhirnya  bapak-bapak  turun 
membantu.  Apalagi  banyak  dari  bapak-bapak  itu  yang  di  PHK  
di tempat kerjanya,” kata Ketua Kampung Trengginas, Yusuf.

PT  Pertamina  EP  Tarakan  Field  mendukung  terbentuknya 
Kampung  Peduli  Penanggulangan  Covid-19  atau  Kelingan 
Covid-19. Kelingan beranggotakan 10 orang warga yang memiliki 
kepedulian  dalam  penanggulangan  Covid-19  di  Kelurahan 
Kampung  Enam.  Dengan  dukungan  dan  pemberdayaan  dari 
Tarakan  Field,  kelompok  ini  menjadi  salah  satu  ujung  tombak 
penanganan Covid-19 di wilayah kelurahan Kampung Enam.
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      Penanganan   pandemi   Covid-19,   Kelingan   mengusung  
semangat Beyond Emergency Response yang diimplementasikan  
dalam  empat   program   terpadu   sebagai   respon   atas   pandemi  
Covid-19.  Empat   program   terpadu   tersebut  adalah  pelayanan  
sosial,  kampanye  kesehatan,  dukungan  infrastruktur,  dan 
pengembangan  unit  usaha  masyarakat.  Fokus  Program  Kelingan 
adalah  mewujudkan  masyarakat  tangguh  dan  tanggap  selama 
masa  pandemi   dan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya 
pemulihan  ekonomi.  Program  ini  bekerja  sama  dengan  Satgas 
Covid-19 dan instansi lain yang terkait.

Kegiatan  Kelingan  meliputi  pembagian  vitamin  pada 
masyarakat lanjut usia (lansia) dan anak-anak, pembagian masker, 
serta  pembuatan  dan  pembagian  disinfektan.  Selain  itu,  Kelingan 
juga menginisiasi penyemprotan di fasilitas-fasilitas umum seperti 
rumah  ibadah  dan  di  sekitar  rumah  warga  yang  terkonfirmasi 
Covid-19.  Penyemprotan  disinfektan bersama dengan tim  Satgas 
Covid-19  RT  dan  kelurahan.  Kampung  Enam  juga  telah  memiliki 
Posko Covid-19 yang didukung oleh Sistem Penanganan Covid-19 
terpadu  di  Kampung  Enam  yang  secara  langsung  melibatkan  
87 multi-stakeholder.

Sasaran   program   ini   ditujukan   kepada   sebanyak   7.069 
warga   di   Kelurahan   Kampung   Enam   dengan   penerima 
manfaat   langsung   program   Kelingan   ( jaepongan   10   orang, 
KWT  Cahaya Mandiri  10 orang, Satgas Covid-19 Kampung Enam 
25 orang).

Kelingan memanfaatkan total 134 m2 lahan kosong menjadi 
pekarangan sehat yang digunakan untuk tanaman obat keluarga 
(toga). Seperti jahe, kencur, kunyit, serai, temulawak, yang akan 
menjadi bahan baku untuk minuman kesehatan Jae.pongan. Lahan 
ini juga menjadi lahan budidaya tanaman hidroponik, termasuk 
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kangkung,  tomat,  dan  melon.    Dalam  setahun,  sebanyak  82  kg 
pupuk kompos dari KSM Ramah Lingkungan dimanfaatkan untuk 
pekarangan sehat ini.

Kegiatan warga pasca pandemi dengan memanfaatkan lahan untuk bertanam 
sistem hidroponik

Selain  pemanfaatan  lahan  pekarangan  untuk  budidaya  toga, 
Kelingan  juga  terlibat  aktif  bersama  masyarakat  dalam  upaya 
ketahanan pangan di masa pandemi. Tahun 2020 seluruh sumber 
daya Kelingan diarahkan untuk memerangi kondisi tahun pertama 
pandemi. Minuman kesehatan jae.pongan,   diberikan gratis untuk 
warga  kontak  erat  dan  pasien  terkonfirmasi  positif.  Hasil  kebun 
berupa sayur dan buah juga diberikan secara gratis untuk bantuan 
logistik  bahan  makanan  untuk  warga  yang  melakukan  isolasi 
mandiri di rumah.

“Kami   jadi   banyak   kegiatan   selama   diam   di   rumah.  
Nanam toga,  bantu  istri  bikin  jamu,  bantu  ngantar  masakan  
istri  ke tetangga.  Memang  perempuan  banyak  idenya  selama  
pandemi  ini,  kami  para  suami  hanya  bantu-bantu  saja.  Seperti 
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bikin instalasi   memanfaatkan  air  hujan   untuk  menyirami  toga  
di  halaman. Sosialisasi  taat  prokes   dan  penanganan  Covid-19  
banyak   kami lakukan,   untuk   menghapus   stigma   negative   bagi  
para   penyintas.  Program   Kelingan   ini,   kami  sama   Pertamina 
juga   diajak   belajar   memanfaatkan   sampah   organik   untuk  
dijadikan   kompos.   Jadi   toga  yang  ditanam  ibu-ibu  ini  organik 
semua,” imbuhnya.

Upaya  penanganan Covid-19, Kelingan juga mengembangkan  
produk  minuman  kesehatan  Jae.pongan  untuk  mendukung  daya 
tahan  tubuh  masyarakat.  Produk  yang  dikembangkan  berbahan 
dasar rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, serai  
dan kayu manis, serta jahe.  Makin banyak kegiatan bersama yang 
dilakukan  kaum  perempuan.  Apalagi.  Mereka  yang  tergabung 
dalam  Kelompok  Tani  Wanita  (KWT)  mengembangkan  produk 
minuman  kesehatan.  Menurut  Ketua  KWT,  Vita  Nurashmah  
(Vita), mereka  bisa  menjual  lebih  dari  100  bungkus  jamu/
bulan.   Jumlah itu  naik  sampai  tiga  kali  lipat  saat  ada  lonjakan  
tajam  kasus Covid-19  pada  tahun  2021  lalu.  Untuk  harga  jamu  
kemasan  ini, mereka menjual Rp15.000,00/pcs.

Tanaman toga sebagai bahan baku jaepongan
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“Kami selalu sedia stok karena permintaan jamu masih tinggi 
sampai saat ini. Sehari, bisa dua kali produksi. Jamu kami ini sudah 
bersertifkasi, ada PIRTnya dan HALAL MUI jadi pembeli makin yakin 
akan  kebersihan  produk  dan  merasakan  manfaatnya.  Biasanya 
sekali  beli,  akan  memesan  lagi.  Produk  Jae.pongan  ini  menjadi 
produk  unggulan  Tarakan  dan  Kaltara,  ini  yang  membuat  
kami  bangga. Produk  kami  terkenal  dan  kami  dapat  tambahan  
penghasilan,” tutur Vita.

Selain  untuk  dipasarkan  di  luar,  jamu  ini  juga  dibagikan 
kepada  masyarakat  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang  sedang 
isolasi dan atau memiliki keluarga riwayat kontak erat. Jae.pongan 
kini  sudah  memiliki  sertifikasi  PIRT  dan  telah  dipasarkan  ke 
masyarakat  umum,  bahkan  hingga  Tanjung  Selor,  Kalimantan 
Utara  dan  menjangkau  skala  internasional  yaitu  ke  India  serta 
Singapura. Bagi Vita, banyak hikmah yang dipetik ketika Covid-19 
mewabah. Rasa persaudaraan makin tumbuh kuat diantara sesama  
warga,  banyak  tumbuh  usaha-usaha  rumahan  yang  dapat 
menaikkan taraf ekonomi keluarga dan adanya perubahan stigma 
terhadap perempuan. Jika selama ini ibu-ibu rumah tangga tidak 
mendapatkan  penghasilan  sendiri,  mereka  lebih  tergantung  dari 
penghasilan  sang  suami.  Namun  pandemi,  membuat  ibu-ibu 
rumah  tangga  lebih  berperan  aktif  untuk  menopang  kehidupan 
keluarga.

Jaepongan Ditengah Pandemi Covid-19

Kelingan  mampu  menekan  penyebarluasan  Covid-19  hingga 
Kampung Enam menjadi salah satu wilayah yang mampu bertahan  
di  zona  hijau  saat  banyak  wilayah  zona  merah  dan  saat  di  
zona merah  mampu  melakukan  penurunan  kasus  dengan  cepat. 
Dengan  kampanye  dan  sosialisasi  dari  anggota  kelompok 
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Kelingan, lebih dari 7.347 orang teredukasi mengenai pencegahan  
Covid-19,  protokol  kesehatan,  dan  new  normal  sehingga 
kewaspadaan  masyarakat  terhadap  bahaya  wabah  Covid-19 
meningkat.

Pembuatan jamu tradisional oleh 
kelompok tani wanita (KWT) 

Kelingan

Pengemasan pruduk jamu 
tradisional

Kemasan produk jamu tradisional
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Program  Kelingan  berkontribusi  membuat  kegiatan  dan 
lahan  warga  Kampung  Enam  menjadi  lebih  produktif.  Karena 
memanfaatkan  11  halaman  rumah  warga  sebagai  lahan  sehat. 
Sebanyak  5521  liter  air  hujan/  tahun  yang  dimanfaatkan  untuk 
pengairan  lumbung  panga,  82  kg  pupuk  kompos  yang  setiap 
tahun digunakan warga untuk berkebun di pekarangan sehat dan 
deplot  pertanian.  Hasil  panen  pekarangan  warga  ini  menjadikan 
Kampung  Enam  sebagai  supplier  bahan  pangan  di  pasar 
tradisional Tarakan.  Sementara dari diversifikasi produk minuman 
kesehatan Jae. pongan  buatan  KWT,  bisa  mendatangkan  
pendapatan  rata-rata Rp1.200.000,00/bulan.  

Program  Kelingan  juga  mendukung  terciptanya  Sustainable 
Development  Goals  (SDGs)  nomor  3  terkait  kesehatan  yang  baik 
dan  kesejahteraan.  Kelingan  secara  berkala  melakukan  edukasi 
kepada  masyarakat,  agar  tetap  patuh  menjalankan  protokoler 
kesehatan dan menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah dan 
menanggulangi  pandemi  Covid-19.  SDGs  nomor  5  terkait 
kesetaraan  gender.  Keberadaan  Kelingan  di  Kelurahan  Kampung 
Enam, memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh 
dan  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  penanganan 
pandemi  Covid-19.  Sedangkan  SDGs  nomor  8  menciptakan 
pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi,  Kelingan  melalui 
program  lumping  pangan  dan  produk  Jae.pongan  mendukung 
kegiatan  produktif,  menciptakan  lapangan  kerja  yang  layak, 
kewirausahaan dan inovasi di masa pandemi.
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KAMPUNG BEGAWI, PESONA GEMULAI TANGAN 
PEREMPUAN MENGANYAM PERADABAN KUTAI 

LAMA YANG TERPENDAM

4Oleh : Ihsan Tri Rengganis, Riana Rahmaningrum

Legenda Naga Kutai Lama

Pagi hari, para perempuan berkumpul di sebuah rumah. Di  
tangan  mereka,  seuntai  daun  nipah  sedikit  demi  sedikit 
teranyam  oleh  gemulai  tangan  nan  penuh  pesona.  Para 
perempuan ini menularkan cara menganyam kepada anak 
cucunya, sebagai upaya mengenalkan kembali peradaban 
Kutai Lama yang terpendam.

Rumah  Jurahma  di  Kutai  Lama,  pagi  ini  tampak  berwarna. 
Seraong atau topi khas Kalimantan tampak berjejer dalam proses 
finishing  pembuatan.  Gemulai  tangan  Jurahma,  memasang  satu 
per  satu  manik  berwarna  merah  di  bagian  atas  Seraong. 
Manik-manik disulam dengan benang memutar hingga terbentuk 
tiga  putaran  warna  yang  berbeda,  yakni  warna  merah,  hijau  
dan kuning.  Lalu  di  bagian  tengah  luar  seraung,  juga  disulam 
manik-manik  berwarna  kuning  pola  bintang  di  puncak  Seraong 
yang  di  tengahnya  dipasang  jambul  dari  benang  sulam,  sebagai 
simbol mahkota naga di bagian kepala. Mereka menyebut motif ini  
sebagai sisik naga.

Menurut  Jurahma,  motif  ini  diambil  dari  cerita  rakyat  yang 
turun  temurun  disampaikan  nenek  moyang  mereka  kepada 
generasi berikutnya. Legenda ini, sebenarnya mereka nilai sebatas 
mitos, namun diyakini kebenarannya oleh warga Kutai Lama. Jadi 
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pada   zaman   dulu,   hidup   sepasang   suami   istri   yang   sudah 
lama   menginginkan   keturunan.   Sang   suami   Bernama   Ki 
Narang  beristrikan   Nyai   Minak   Lampi,   orang-orang   yang 
pertama  kali  mendiami  wilayah  Kutai  Lama  atau  pada  saat  
itu disebut   dengan  Tepian Batu. Berbagai upaya telah mereka 
lakukan untuk mendapat keturunan,   namun   upaya  itu   belum   
juga membuahkan  hasil.  Harapan dari pasangan ini terkabul, 
mereka  menemukan  seorang  bayi   perempuan   yang   diberi   
nama   Putri Karang  Melenu,  kelak  ia menjadi ibu dari raja-raja di 
tanah Kutai Kartanegara.

Sang permaisuri dikisahkan muncul secara misterius dari dasar  
Sungai Mahakam. Bayinya terbaring di atas sebuah gong dengan 
dijunjung  oleh  seekor  naga  yang  muncul  dari  buih  pusaran  
air, oleh  karenanya  sebagian  orang  memanggilnya  dengan  Putri 
Junjung Buih. Naga tersebut kemudian mengantarkan Sang Putri ke  
hadapan  seorang  petinggi  Hulu  Dusun  yang  telah membesarkan  
sang  naga.  Sang  pembesar  kemudian  menjadi orangtua angkat 
yang membesarkan sang putri hingga dewasa.

“Ini  motif  sisik  naga  diambil  dari  mitos.  Bukan  mitos  sih 
karena  kami  yakin  kebenarannya.  Tiap  tahun  itu  ada  acara  
adat  namanya   Erau,   melabuh   naga   di   sungai   Kutai   Lama.   
Jadi  ada patung  naga  dari  kertas  yang  dibikin  panjang.  Saat  
ritual  Erau,   bagian  kepala  kami  potong  untuk    dikembalikan  
ke Tenggarong,  nah   badannya   yang   penuh   sisik   dibuang   ke  
sungai. Karena menurut nenek moyang, sang naga ini sebenarnya 
pangeran dari Tenggarong,” begitu tutur ibu berusia 42 tahun ini.

Dalam ritual ini kedua replika naga, yaitu Naga Bini dan Naga 
Laki  dibawa  dari  Keraton  Kutai  menuju  Kutai  Lama  untuk 
dilemparkan  ke  sungai.  Sepanjang  perjalanan,  kapal  yang 
membawa replika naga ini akan singgah di sejumlah tempat untuk 
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memberi  kesempatan  pada  dewa  (wanita  pengabdi  ritual)  dan  
belian (pria pengabdi ritual) untuk melakukan ritual berkomunikasi  
(memang) dengan dunia gaib. Sesampainya di Jaitan Layar, Kutai 
Lama, kapal akan berputar sebanyak tujuh kali sebelum akhirnya 
merapat ke tepian.

Saat  itulah  bagian  kepala  dan  ekor  naga  dipisahkan dari   
badannya.  Bagian  kepala  dan  ekor  dibawa  kembali  ke  Keraton 
untuk Festival Erau di tahun-tahun berikutnya, sedangkan bagian 
tubuh  naga   dilaboh (diturunkan) dari   atas   kapal   ke   sungai. 
Masyarakat  akan   berlomba-lomba   mendapatkan   bagian 
sisik   dari   naga   yang   dipercaya   memiliki   kekuatan   untuk 
mewujudkan  harapan  pemiliknya.

Ritual Erau yang menginspirasi motif sisik naga budaya asli kutai lama. 
sumber httpswww.visitmyborneo.comcultural-festivals
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Situs  Kemendikbud  RI  menyebutkan  Erau  berasal  dari  
kata eroh  yang  artinya  keramaian,  keriuhan  yang  penuh  suka  
cita. Ritual ini merupakan salah satu upacara tertua di Nusantara. 
Erau sendiri pertama  kali dilaksanakan pada upacara Tijak Tanah 
atau mandi  di  tepian  sungai,  ketika  Aji  Batara  Agung  dewa  
sakti berumur  5  tahun.  Setelah  dewasa  dan  diangkat  menjadi  
Raja Kutai Kartanegara (Kukar) yang pertama tahun 1300-1325 
Masehi,  juga digelar upacara Erau. Sejak itulah ritual Erau selalu 
diadakan setiap  terjadi  pergantian  atau  penobatan  raja-raja  
Kutai Kartanegara.  Pelaksanaan  Erau  terakhir  kali  menurut  tata  
cara Kesultanan  Kukar  pada  tahun  1965,  ketika  pengangkatan  
Putra Mahkota H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat.

Menurut  Pak  Munir  selaku  Ketua  Adat,  wilayah  Kutai  Lama 
merupakan  lokasi  dimana  Kerajaan  Kukar  bermula,  yakni  sekitar 
abad 15 Masehi. Rentang waktu yang begitu lama, menguburkan 
beberapa  peninggalan  seni,  termasuk  seni  kriya.  Seraong  Sisik 
Naga, adalah salah satu upaya memunculkan kembali peninggalan  
Kutai Lama melalui seni kriya.  Upaya ini didukung Pertamina 
Hulu  Mahakam  (PHM)  melaksanakan  tanggungjawab  sosial  
dan lingkungan  melalui  Program  Kampung  Begawi.  Akronim  
dari bekantan,  mangrove  dan  widya  wisata.   Kutai  Lama  
menjadi sasaran  program  ini  dengan  mengedepankan  aspek 
kebudayaannya.

Bersama Melestarikan Budaya Leluhur

Jurahma  merupakan  salah  satu  anggota  UKM  Naga  Lestari 
yang dibentuk tahun 2018 lalu. Kelompok yang beranggotakan 20 
ibu-ibu rumah tangga ini, telah mendapatkan pelatihan sejak awal 
tahun 2019. Kehadiran kelompok ini, turut meramaikan kegiatan 
pariwisata  di  situs  Makam  Raja  Kutai  di  Kutai  Lama.  Salah  satu 
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inovasi mereka untuk mengenalkan kembali peradaban Kutai Lama, 
dengan membuat produk anyaman bermotif Sisik Naga. Motif ini  
tak   hanya   diaplikasikan   dalam   bentuk   Seraong.   Namun  juga  
tas, tempat tisu dan tempat sirih.      

Jamalia salah satu anggota yang bersyukur dengan adanya 
kegiatan  ini.  Selain  mendapat  penghasilan  tambahan,  produk 
mereka juga makin dikenal luas karena bisa menjadi oleh-oleh dari  
lokasi  wisata  yang  ada  di  Kutai  Lama.  Seperti  saat  ini, kelompok 
mereka mendapatkan pesanan 60 pcs Seraong dalam satu  bulan.  
Pesanan  tersebut  rutin  dilakukan  oleh  pelanggan dari  luar  kota  
sejak  awal  tahun  2022.  Menurut  Jamalia, membuat  motif  Sisik  
Naga  menciptakan  ciri  khas  sendiri  bagi Kutai Lama.

Empat generasi penganyam di kutai lama

“Ini khas Kutai Lama. Kalau khas Dayak beda kan. Nah jangan 
sampai kami menjiplak atau mendapat keuntungan dari hak orang 
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lain, Dayak maksudnya. Jadi kami harus menggali ciri khas Kutai  
Lama   ya   terinspirasi   dari   ritual  Erau   itu.   Lalu   kami   ke 
Tenggarong  untuk   minta   izin   kesultanan   dan   disetujui. Dengan  
begini,  kami  merasa  kembali  menguatkan  jati  diri kami   sebagai   
lokasi   awal   Kesultanan  Kutai  Kartanegara.  Kami  punya  budaya  
sendiri.  Buktinya  ya  ini,  motif  sisik  naga,” ujarnya.

Gemulai jemari perempuan 
kampung begawi 

menganyam daun nipah
Berbagai produk anyaman

UKM  Naga  Lestari  bekerjasama 
dengan  UKM  Nipah  Pesisir  untuk 
pengadaan daun nipah sebagai 
bahan  anyaman.  UKM  yang  berada  
di  Desa Handil  Terusan   ini  hanya  
berjarak sekitar  5  km  dari  Kutai  
Lama. Masyarakat  di  Desa  Handil  
Terusan, hidup  berdampingan  
dengan ekosistem mangrove nipah 
atau Nypa Fruticans. Tanaman ini 
banyak tumbuh  di  sekitar  wilayah  
tersebut  dan menjadi  bagian  dari  
kehidupan budaya masyarakat pesisir.

“Seperti tas dan Seraong ini 
bahannya dari daun Nipah. Kami 
kerjasama dengan UKM dari Desa Aktivitas ibu-ibu di handil darat 

menganyam daun nipah
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Handil Terusan karena sama-sama binaan PHM. Karena disana 
banyak daun Nipah. Sana yang bikin dasarannya Seraong, kami 
yang menghiasnya. Alhamdulillah bisa kami jual Rp 250 ribu kalau 
yang besar. Kalau yang kecil ini kami jual Rp 80 ribu,” kata  Jamalia.  

Sebelum  adanya  plastik,  anyaman  daun  nipah  ini  banyak 
dibuat  sebagai  tas,  topi,  keranjang  dan  barang-barang  lainnya. 
Sementara  UKM  Nipah  Pesisir  adalah  sekelompok  perempuan 
yang  memiliki  visi  melestarikan  keterampilan  menganyam  yang 
sudah mulai hilang. Padahal keahlian inilah yang menjadi kearifan 
lokal dan mampu menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang. 
UKM Nipah Pesisir yang mulai dibentuk pada tahun 2021 ini terus 
melakukan inovasi sembari mempelajari teknik-teknik anyam dari 
nenek-nenek  mereka.   Kelompok  ini  beranggotakan  15  orang, 
mulai perempuan muda sampai lansia. Bahkan ada satu keluarga 
dengan empat generasi, menjadi bagian dari kelompok ini. 

Namanya  nenek  Ande. 
Perempuan ini masih Nampak 
bugar dan  sehat  walaupun  sudah  
berusia 80  tahun.  Tangannya  yang  
keriput termakan  usia,  tetapi  masih  
gemulai  dan  cekatan  menganyam  
daun  nipah.  Nenek  Ande  datang 
bersama  anak,  cucu  dan  cicitnya 
yang  perempuan  semua.  Kepada 
semua  anggota  kelompok  Nipah 
Pesisir,  nenek  Ande  dengan  sabar 
dan  tekun  mengajarkan  bagaimana  
menganyam  daun  nipah  menjadi 
beraneka  barang.  Motif anyaman  
warisan  dari  leluhurnya  dia tularkan 
kepada semua anggota. 

Nenek Ande 80th, yang 
mengajarkan anyaman 

gila warisan nenek moyang 
kutai lama
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“Seperti   ini   namanya   anyaman   orang   gila.   Dulu   kata   
nenek   saya,  yang bikin   memang   orang   gila.   Ini   anyaman 
paling susah   yang   saya    ajarkan    kepada    mereka.   Kalau    
salah   anyam   sejak    awal    buat,    gak   bakalan   jadi  apa-apa,”  
ucap  Nenek  Ande   dengan suara lirihnya.   

Reka,   cicit  nenek  Ande  terlihat  tampil  cantik  dengan  
hijab gelapnya.  Perempuan  berusia  20  tahun  ini  juga  tampak  
sangat terampil  menganyam.  Sebuah  keranjang  anyaman  telah 
diselesaikannya  separuh  jalan.  Bagi  Reka,  kegiatan  menganyam 
sudah  dikenalinya  sejak  balita.  Keseharian  perempuan  yang 
memilih  menikah  muda  ini  tak  lepas  dari  aktivitas  menganyam 
untuk  menambah  penghasilan  keluarga  kecilnya.  “Nenek  Ande 
yang  ngajari.  Tapi  saya  masih  terbatas  bentuk  anyamannya.  
Sekarang  setelah  berkeluarga  sendiri,  saya  mau  lebih  serius 
menekuni anyaman ini. Alhamdulillah bisa menambah penghasilan  
suami,” tuturnya dengan tersenyum manis.

Bagi Nani selaku Ketua UKM Nipah Pesisir mempunyai mimpi 
yang  tinggi  dengan  budaya  anyaman  ini.  Dia  melihat  anyaman 
nipah  produksinya  belum  maksimal  hasilnya.  Dari  segi  warga, 
warna  asli  daun  nipah  dinilainya  kurang  menarik  minat  calon 
pembeli karena terlihat agak kusam. Dari segi ketahanan, anyaman 
daun nipah sekarang tidak tahan lama seperti hasil anyaman kuno 
nenek  moyangnya.  Formula  rahasia  untuk  membuat  anyaman 
nipah  itu  tahan  lama,  belum  terkuak  hingga  saat  ini.  Sehingga, 
kualitas anyaman nipah sekarang ini akan berjamur seiring waktu. 
Saat  ini  hasil  kerajinan  masih  menggunakan  bahan  pewarna 
sintetis dengan tujuan membantu agar mencegah jamur tumbuh 
dan mempercantik warna dari produk kerajinan, Namun demikian 
Nani mengaku terus  mencoba agar dapat menemukan cara untuk 
mewarnai produk kerajinan dengan pewarna alami yang juga dapat 
mendukung ketahanan produk yang dibuatnya.



 | 61Kampung Begawi, Pesona Gemulai Tangan Perempuan Menganyam 
Peradaban Kutai Lama Yang Terpendam

Proses pembuatan seraong 
bermotif sisik naga khas kutai 

lama

Menyulam manik sisik naga di 
bagian luar seraong

Motif sisik naga, icon kutai lama

 “Kami sudah coba, daun nipahnya dimasak dulu baru dijemur 
sampai kering. Kalau dengan begitu warna sintetis yang kami pakai 
bisa lebih meresap ke daunnya. Cuma ternyata hanya bagian luar 
daunnya saja. Bagian dalam belum nemu juga ini gimana caranya. 
Ini sama PHM kami terus mencari inovasi untuk memaksimalkan 
kualitas dan kuantitas produk kami,”keluh Nani sambal tertawa.
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Nani tak henti mencari pengetahuan tentang anyaman dan 
beragam  bahan  di  sekitarnya  yang  bisa  dimanfaatkan.  Seperti 
sekarang ini, selain daun nipah, Nani dan kelompoknya mencoba 
mencari  bahan  alternatif  selain  daun  nipah.  Diantaranya  daun 
kompek atau purun sungai. Sejenis rumput yang vegetasinya di 
sepanjang pinggiran Sungai Mahakam dan anak Sungai Mahakam. 
Ada juga memakai Pela-pela, tanaman sejenis rumput yang menjadi 
sebutan bagi Suku Bugis, namun bentuknya lebih besar dan isinya 
lebih berair. Mirip gedebog pisang.

“Saya tidak berhenti  memotivasi mereka untuk terus berkarya. 
Daripada tidur, lebih baik berkarya untuk dapat penghasilan. Ini 
juga   upaya   kami   agar   budaya   menganyam   ini   tidak 
tenggelam  oleh zaman. Kami tidak ingin seperti peradaban Kutai 
Lama  yang  terpendam  sehingga  tidak  dikenali  anak  cucu  lagi. 
Karena menurut saya,  janganlah  sampai  lupa  sejarah  nenek 
moyang   kita.   Dari   mereka  kita  belajar  untuk  maju,  tidak 
mengulang  kesalahan  agar  menjadi  bangsa  yang  makin  besar. 
Kalau  kita  ndak  menjadi  jati  diri  kita  sendiri,  gampang  nanti 
dikuasai pihak lainnya,” pungkasnya.
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BERKAT PANEL SURYA, KAMPUNG MUARA PEGAH 
MENJADI BERSINAR

4Oleh : Karina-Pramesti Utami, Kris Radityorini

Gelap Gulita, Sejak Indonesia Merdeka Masyarakat belum 
Menikmati Listrik

Kampung Muara Pegah adalah kawasan permukiman nelayan 
yang berpenduduk sekitar 50 kepala keluarga (KK). Akses menuju 
kampung  ini  hanya  bisa  dilakukan  melalui  jalur  sungai  yang 
bermuara  di  Delta  Mahakam  menggunakan  perahu.  Sarana 
transportasi  berupa  perahu  juga  sangat  terbatas,  karena  hanya 
perahu fasilitas karyawan dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 
dan perahu kecil milik warga sekitar. Tidak ada moda transportasi 
umum disana. Kalaupun ada, sifatnya menyewa milik warga dengan 
tarif yang tinggi.

Kampung Muara Pegah
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Wilayah Kampung Muara Pegah bisa dikategorikan terpencil, 
dari Handil Darat perjalanan menggunakan perahu membutuhkan  
waktu  sekitar  1,5  jam.  Wilayah  ini  merupakan  gugusan pulau  
kecil  yang  dikelilingi  rimbunan  pohon  nipah.  Jika  air surut tak  
ada  perahu  yang  mampu  menjangkau  Kampung  Muara Pegah.  
Jadi  warga  biasanya  memilih  waktu  pagi  sampai  siang, sekitar 
pukul 14.00 WIB jika akan menuju wilayah itu.

Memasuki  Kampung  Muara  Pegah,  pemandangan  warna-
warni   cerah  mulai  terlihat.  Dari  kejauhan,   kampung nelayan  
di  Kecamatan  Muara  Jawa  ini  memang  tampak  berbeda dari 
kampung nelayan pada umumnya. Pemandangan berwarna  nan  
cantik  ini  mulai  ada  sejak  warga  menerima  bantuan  Solar Home  
System  (SHS)  dari  Pertamina  Hulu  Mahakam  (PHM). Peradaban  
masyarakat  mulai  mengikuti  perkembangan  zaman. Beberapa  
peralatan  elektronik  baru  akhirnya  terbeli.  Dan  yang bakal  
menjadi  catatan  sejarah,   menjelang  Kemerdekaan Indonesia  ke-
77  tahun  ini,  warga  Muara  Pegah  baru  bisa menikmati segarnya 
es blender, istimewa!.

Mulainya Perubahan Peradaban 

Melalui Program Kembang Bersinar, tahun 2019 lalu PT 
Pertamina Hulu Mahakam memberikan CSR berupa SHS atau 
panel surya kepada 3 wilayaMelalui  Program  Kembang  Bersinar,  
tahun  2019  lalu  PT Pertamina  Hulu  Mahakam  memberikan  CSR  
berupa  SHS  atau panel  surya  kepada  3  wilayah  pemukiman  
di  Kelurahan  Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa. Lokasinya 
berada di pesisir delta Mahakam yaitu Muara Pegah, Muara Ulu 
Besar dan Muara Ulu Kecil. Diperlukan waktu 40-80 menit melalui 
jalur air (sungai) untuk dapat sampai ke wilayah tersebut. Tiga 
kampung nelayan itu,  sebelumnya  tidak memiliki akses listrik 
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dari PLN.  Masyarakat memanfaatkan genset untuk penerangan 
di malam hari. Dengan adanya bantuan SHS  ini,  masyarakat    
bisa  menghemat  penggunaan  solar  untuk genset. Solar yang 
sebelumnya dipakai untuk menyalakan genset, bisa  dialihkan  
penggunaannya  untuk  bahan  bakar  perahu  saat mereka melaut.

Sudirman yang sudah 30 tahun tinggal di Muara Pegah sangat  
bersyukur dengan hadirnya SHS di wilayahnya tersebut. Ketua RT 
11 sekaligus Ketua Badan Pengelola Listrik Tenaga Surya (BPLTS) 
Pegah  Bersinar  mengakui,  sebelum  adanya  panel  surya, 
kampungnya  tidak  bersinar.  Apalagi  kalau  malam  hari,  seakan  
kehidupan  berakhir  di  kampung  ini.  Tak  ada  aktifitas  warga.  
Jika malam  menjelang,  kampung  nelayan  ini  berubah  mati.  
Namun sejak panel surya terpasang, suasana kampung menjadi 
berwarna. Denyut  kehidupan  kampung  nelayan  sangat  terasa  
baik  siang maupun malam.

 

“Sangat senang orang sini menerima tenaga surya ini. 
Seperti kehidupan itu jauh lebih terbuka. Orang bisa nonton 
tivi siang atau malam sekarang. Bahkan sejak 30 tahun saya 
tinggal disini, baru tahun ini bisa merasakan segarnya es 
blender. Karena ada tetangga yang beli blender hahaha,” 
elak Sudirman terasa lepas.

Pemanfaatan panel surya penghasil energi listrik
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Itulah kehidupan yang mulai berwarna, mengikuti peradaban 
yang berkembang pesat di luar sana. Karena sejak adanya panel 
surya, warga tak perlu repot berhitung.  Berapa uang solar yang 
harus  mereka  keluarkan  hanya  sekedar  memenuhi  kebutuhan 
tersier,  seperti  menonton  televisi  atau  memutar  mesin  blender. 
Dulu,  kehidupan  warga  Muara  Pegah  sangat  tergantung  pada 
genset. Satu genset dimanfaatkan untuk lima keluarga. Dari lima 
keluarga itu, mereka urunan membeli solar yang dalam sehari bisa  
menghabiskan  dana  sekitar  Rp100.000,00.  Kehidupan  warga 
semakin  terasa  berat,  ketika  keberadaan  solar  menjadi  langka. 
Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas dan dijual dengan 
harga  sangat  tinggi.  Menurut  Sudirman,  jika  sebelumnya  solar  
mahal, tiap keluarga ditarik iuran Rp250.000,00/bulan. Namun 
sejak solar mahal  dan  stoknya  terbatas,  iuran  itu  naik  sampai 
Rp1.000.000,00/keluarga sebulan.

Anggota sedang memperbaiki panel 
surya yang rusak

Penempatan panel surya di atas 
rumah warga muara pegah

Energi panel di simpan di aki 
yang kemudian di salurkan ke 

barang elektronik
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“Sejak pakai panel surya, kami tidak lagi mengeluarkan biaya 
besar untuk dapat listrik. Karena selain penerangan, sebenarnya 
genset itu kami buat es batu untuk menyimpan ikan tangkapan 
yang belum bisa dijual karena pasar lagi penuh. Atau menyimpan 
makanan yang kami beli di Handil darat agar tahan lama sebelum 
kami memasaknya,” terang pria berusia 53 tahun ini.

Saat ini, ada sebanyak 50 KK yang telah terpasang panel surya.  
Awalnya,  BPLTS  Pegah  Bersinar  menarik  iuran  Rp100.000,00/KK. 
Dana  yang  terkumpul,  akan  dipakai  untuk  memperbaiki  dan 
membeli peralatan yang rusak. Seiring berjalannya waktu pasang 
surut  hasil  melaut,  para  nelayan  merasa  keberatan  dengan  
iuran sebesar  itu.  Berdasarkan  kesepakatan  bersama,  akhirnya  
iuran diturunkan menjadi Rp30.000,00/KK. Dengan konsekuensi, 
warga harus mau belajar memperbaiki sendiri panel suryanya 
yang rusak.  Oleh  sebab  itu,  PHM  menyelenggarakan  pelatihan  
kepada masyarakat  di  Muara  Pegah  dan  Muara  Ulu  untuk  
memperbaiki SHS,  pelatihan  dilaksanakan  di  Joglo  Muara  Pegah.  
Sedangkan sparepart  telah  disiapkan  pengelola,  agar  warga  tak  
perlu  keluar jauh untuk belanja sparepart yang mereka butuhkan.

Jika  cuaca  cerah,  energi  listrik  panel  surya  yang  disimpan  
di accu  akan  banyak.  Warga  lebih  leluasa  memanfaatkan  energi 
listrik ini untuk menyalakan lampu, televisi bahkan kipas angin 45 
watt  sehari  semalam.  Namun  jika  cuaca  mendung  atau  musim 
hujan, terpaksa warga berhemat dan lebih selektif menggunakan 
listrik untuk keperluan yang penting saja.

“Ya  masih  terbantu  juga  walaupun  cuaca  mendung. 
Setidaknya biaya operasional untuk mengawetkan ikan tangkapan  
bisa  turun  sampai  80%.  Nelayan  lepas  seperti  kami  ini  kan  gak 
tentu hasilnya. Kadang musim panen, kadang gak ada tangkapan 
sama  sekali.  Kalau  dulu,  gak  ada  tangkapan  ya  istilahnya  gelap  
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rumah  kami.  Tapi  sekarang,  banyak  sedikit  tangkapan,  balik  
ke  rumah  wajah   keluarga   masih   terlihat   cerahlah,   karena   
ada  penerangan  lampu  yang  tetap  menyala,”  katanya  sambil 
tersenyum bahagia.

Habis Gelap Terbitlah Terang

Adanya  listrik  dari  panel  surya  juga  membuat  bermunculan 
inovasi warga membuat olahan pangan turunan dari ikan. Mereka 
akhirnya  membeli  peralatan  elektronik  untuk  mendukung  proses 
pengolahan berbagai produk tersebut. Seperti ada yang membeli 
mixer,  oven  sampai  blender.  Istri-istri  nelayan  lebih  variatif 
mengolah produk turunan ikan itu menjadi kerupuk, nugget, petis  
dan  ikan  berbumbu  yang  siap  dimasak.  Inovasi  ini,  menjadi 
penghasilan tambahan bagi keluarga nelayan. Seperti yang diakui 
Juarna, yang memanfaatkan mesin blendernya untuk berjualan es 
saset.

30 tahun warga muara pegah baru bisa menikmati es blender dan membeli 
peralatan elektronik
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“Alhamdulillah   saya   ada   penghasilan   sendiri   sekarang. Jadi  
kalau  Subuh,  blender  ini  saya  pakai  menghaluskan  daging  ikan 
untuk saya bikin nugget. Nanti siangnya, saya bersihkan, lalu saya 
pakai  jualan  es  blender.  Waaah, semua  orang  pada  seneng saya 
jualan   es   blender   ini.   Tidak   hanya   anak-anak   yang  sangat   
suka,   orang  tua  juga  pada  suka.  Dalam  sehari  itu,  bisa sampai 
30 saset  minuman  es  blender  saya  jual.  Bahkan  ada  yang  suka  
pesan banyak untuk acara pengajian,” ungkapnya. 

Warga bisa menonton TV di siang hari

Selain  di  Kampung  Muara  Pegah.  PHM  juga  memberikan 
bantuan  SHS  sebanyak  24  KK  di  Muara  Ulu  Besar.  Mereka 
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mendapatkan  pendampingan  dan  beragam  pelatihan  agar  bisa 
mandiri  mengelola  SHS  dan  memperluas  jangkauan  pemasangan 
jika  ada  keluarga  baru  yang  membutuhkan.  SHS  membuat 
kehidupan  kampung  nelayan  lebih  berwarna,  seperti  Kampung 
Muara Pegah yang mengekspresikan lewat cat-cat rumah mereka 
yang  berwarna-warni.  Warna-warni  cerah  selain  menciptakan 
cantik  suasana  kampung,  juga  membangkitkan  semangat  para 
nelayan untuk hidup semakin maju mengikuti perkembangan dan 
peradaban  zaman  yang  begitu  cepat  berjalan.  Mereka  mengejar 
ketertinggalan  dari  peradaban  luar,  dengan  memegang  teguh 
kearifan  lokal.  Tetap  menjadi  nelayan,  seperti  nenek  moyang 
mereka Suku Bugis yang dikenal sebagai penguasa lautan.

Keceriaan anak anak muara 
pegah setelah adanya listrik 

melalui panel surya

Warna warni kampung muara 
pegah
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KUBEDISTIK, DARI BATIK KAUM DISABILITAS 
TARAKAN MENJADI ADA

4Oleh : Muhammad Abrar Putra Siregar

Potensi Batik dan Disabilitas

Batik   adalah  salah  satu  kebanggaan  budaya  Indonesia. 
UNESCO  menetapkan  batik  sebagai  warisan  kemanusiaan  untuk 
budaya lisan dan budaya tak benda. Atau Masterpieces of the Oral 
and  Intangible  Heritage  of  Humanity  pada  2  Oktober  2019  
lalu. Penghargaan   ini  menjadi  berkah  bagi  para  perajin  batik  
yang selama  ini  mati  suri.  Pun  bagi  penyandang  disabilitas  
yang mendapatkan  kesempatan  menunjukkan  eksistensinya  
di masyarakat. Dari batik, kaum 
disabilitas menjadi ada.

Penghargaan  dari  UNESCO 
ini pun kemudian ditindaklanjuti 
dengan kebijakan di daerah yang  
lebih  membumi,  dengan terbitnya  
peraturan  gubernur dan  walikota  
atau  bupati.  Tak terkecuali  di  Kota  
Tarakan, Kalimantan  Utara.  Pemda 
mewajibkan   pemakaian   kain 
batik sebagai seragam di instansi  
pemerintah maupun swasta dan 
acara-acara  formal.  Kebijakan 
lokal  ini  membuat  pesanan  kain 
batik  melonjak.  Tarakan  yang 
saat  itu  masyarakatnya  belum Kain batik karya di fabel sedang 

di jahit untuk di jadikan tas
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mengenal  batik,  kemudian 
membelinya   dari   perajin   batik 
di  Yogyakarta.

Namun  melihat  potensi 
budaya  daerah  yang  bisa 
dikembangkan  sebagai  motif 
baru  batik,  Pemerintah  Kota 
Tarakan  membuka  seleksi 
pelatihan  batik  bagi  masyarakat 
umum.  Tahun  2011,  seleksi  itu 
diikuti sebanyak 140 orang. Dari 
hasil  seleksi,  hanya  lolos  20 
orang,  yang  satu  diantaranya 
bernama Sony Lolong. Pria yang 
saat ini 60 tahun itu,   berprofesi 
di bidang advertising yang sama 
sekali buta soal batik. Namun dia 
mengaku  berminat  ikut  pelatihan  dengan  dasar  dua  alasan. 
Pertama,   sebagai  anak  negeri  dia  merasa  mempunyai  kewajiban 
melestarikan,  mempertahankan  dan  mengembangkan  warisan 
budaya  bangsa  ini.  Kedua,  warga  Kelurahan  Kampung  Satu, 
kecamatan  Tarakan  Tengah  ini    melihat  peluang  bisnis  yang 
menjanjikan  seiring  makin  maraknya  pemakaian  batik  di  semua 
kalangan masyarakat.

Pak  Sony  diberangkatkan  ke  Yogya  untuk  mendapatkan 
pelatihan teknik dasar membatik selama lima hari. Karena memang  
sudah  diwarisi  darah  seni  yang  kental  dari  nenek  moyangnya, 
dengan  cepat  Sony  mampu  membuat  batik  dengan  bahan  
alami, menggali  kearifan  lokal  dan  budaya  suku  Tidung  dalam  
karya batiknya.   Hingga  terciptalah  enam  motif  batik  yang  
sudah dipatenkan  HAKInya.  Pemkot  Tarakan  mendukung Sony 

Lina penyandang disabilitas 
sedang membatik
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Lolong   mematenkan   motif   batik   karyanya   yang   kemudian 
dikembangkan  sebagai  potensi lokal baru di Kalimantan Utara.

Mencairkan lilin dengan pemanas 
untuk batik cap

Soni lolong sedang mengerjakan 
batik cap

“Saya   mendapatkan   banyak   pesanan.   Di   saat   ada   rejeki  
yang saya terima, saya juga punya kewajiban untuk menyebarkan 
ilmu  membatik  ini  bagi  yang  membutuhkan.  Karena  ilmu 
membatik  ini  saya  dapatkan  secara  gratis  dari  Pemerintah  Kota 
Tarakan, maka  saya   niatkan   membaginya   kembali   secara gratis 
kepada   warga Tarakan  yang  benar-benar  membutuhkan dan 
mampu mengerjakan pekerjaan ini,” ucap Sony.      

Saat itu Sony melihat kaum disabilitaslah yang membutuhkan 
keterampilan  membatik  ini.  Pemikiran  Sony  tersebut  dilandasi, 
banyaknya  kaum  disabilitas  di  sekitar  tempat  tinggalnya  dan 
mereka  menggantungkan  hidup  dari  keluarga  besarnya.  Jumlah 
mereka  yang  terbilang  tinggi  untuk  kota  Tarakan,  namun 
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penyerapan  tenaga  kerja  bagi  kaum  marginal  ini  sama  sekali 
belum  ada.  Dengan  peralatan  seadanya,  Sony  menularkan  ilmu 
membatiknya  pada  seorang  penyandang  disabilitas  di  dekat 
rumahnya.  Melihat  ada  penyandang  disabilitas  yang  mampu 
menangkap dan mengerjakan bagian dasar pekerjaan membatik, 
Sony  kemudian  mencari  lagi  beberapa  penyandang  disabilitas 
lainnya. 

Soni Lolong menunjukkan motif batik yang telah mendapat hak paten (HAKI)

“Penyandang  disabilitas  itu   sebenarnya  punya  kuota  untuk 
mendapatkan  pekerjaan  di pemerintah  maupun  swasta.  Itu 
dilindungi  Undang-Undang.Tapi kenyataannya  kan  tidak.  Lalu  
saya juga  prihatin  tingginya  angka disabilitas  di  Kota  Tarakan  
ini,  lalu saya  mencoba  merangkul  mereka,” tuturnya.            

Di saat  semangat  berbagi  ilmu membatiknya tinggi, Sony 
terhambat sarana-prasarana. Terbatasnya modal,  membuat Sony 
membatasi kegiatan bersama  kelompok  marginal  ini untuk  
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beberapa  saat.  Hingga akhirnya,  
potensi  yang  bisa  dikembangkan  
ini  diketahui  PT Pertamina  EP  
Tarakan  Field.  Melalui  diskusi  
dan  komunikasi  yang intens, 
Pertamina EP yang punya tanggung 
jawab pengembangan potensi  di  
wilayah  operasinya  kemudian  pada  
tahun  2019 membuat  Program  
Pemberdayaan  Usaha  Bersama  
Disabilitas Tarakan  (Kubedistik)  
Kerajinan  Batik  Ramah  Lingkungan.  

      Program  ini  didasarkan  data  
dari  Dinas  Perindustrian  Pemkot  
Tarakan  yang  mencatat  minimnya  
pengrajin  batik  di  Tarakan. Tingginya angka disabilitas di Kota 
Tarakan yang mencapai  278  orang  dari  jumlah  populasi  penduduk  
sekitar  242,786  jiwa. Dari 278 penyandang disabilitas ini terdiri 
58% laki-laki  dan  42%  perempuan.  Kurangnya  pemahaman  
dan  pemanfaatan  potensi lokal  serta  minimnya  pengetahuan  
masyarakat  pada  seni  budaya batik.

Bergandeng Tangan, Bergerak Bersama

Melalui  Program  Kubedistik,  Pertamina  menggandeng  Sony 
sebagai  mentornya  dan  berkolaborasi  dengan  instansi  terkait  
di Pemerintah  Kota  Tarakan.  Melalui  media  sosial,  dibukalah 
kesempatan  pelatihan  inklusif.  Sarana  prasarana  penunjang 
pelatihan  dilengkapi  oleh  Pertamina  EP  Tarakan  Field.  Sebuah 
rumah  juga  disewa  karena  tempat  tinggal  Sony  kurang 
representative  untuk  menampung  alat  dan  jumlah  peserta  yang 

Proses pengolahan limbah 
batik
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banyak.  Dari  informasi  yang  disebarluaskan  melalui  media  sosial, 
ada  20  kaum  disabilitas  yang  mendaftar.  Mereka  mendapatkan 
pelatihan  dasar  teknik  membatik  selama  lima  hari.  Selain  itu, 
Sony juga menularkan ilmu proses pembuatan pewarna alami dari 
limbah   kulit   kayu   bakau   yang   banyak   ditemui   di wilayah 
Tarakan.

Proses pewarnaan dasar 
menggunakan kuas

Proses pengeringan setelah pewarnaan dasar

Dalam  Program  Kubedistik  ini,  awal  program  dilaksanakan 
dengan sosialisasi batik ke sekolah luar biasa (SLB).  Pembentuk dan 
pelatihan kelompok batik disabilitas, mengikutkan karya mereka 
dalam berbagai ajang pameran serta pembuatan desain motif batik 
Pertamina. Kemudian berjalannya program ini di tahun kedua, ada 
pembuatan canting cap motif Pertamina, penguatan dan pelatihan 
manajemen kelompok serta studi banding ke Yogyakarta tentang 
pengelolaan limbah batik berwawasan lingkungan.

Tahun  2021,  program  ini  makin  dikembangkan  dengan  
menjalin kerjasama  pihak  swasta,  yakni  Persatuan  Hotel  
Indonesia dan   Asosiasi  Travel  Indonesia  (Asita), Tour  Wisata  
Tarakan  dan Kamar  Dagang   Indonesia   (Kadin)   cabang   Tarakan   
untuk menyerap  batik karya kelompok disabilitas ini.
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Kreatifitas yang Berbuah Manis         

“Batik karya teman-teman disabilitas ini sudah menjadi ikon 
Pertamina dan Kota Tarakan. Batik kami, menjadi oleh-oleh setiap 
tamu yang datang ke Pertamina EP Tarakan Field, juga menjadi 
supplier   seragam   bagi   OPD   di   Pemkot   Tarakan   dan Pemprov  
Kalimantan Utara,” tutur Sony dengan bangga.

Cap motif batik khas Tarakan

Makin  banyaknya  pesanan,  membuat  Sony  harus  mengajarkan 
batik cap dan mengembangkan pewarnaan alami menjadi serbuk 
pewarna.   Selain   itu,   kelompok   ini   juga   berproses   mendaur 
ulang limbah  pewarna  alami  menjadi  pupuk  cair  organik yang   
bisa   dimanfaatkan  untuk  tanaman  sekitar.  Enam  motif  batik 
khas  Tarakan  juga  telah  memegang  hak  cipta,  seperti  motif  
Pagun Patra dengan nomor HAKI 0001185837, kemudian motif 
Enggang Sejoli  dengan  nomor  HAKI  0001182147  dan  motif  Rig  
Patra dengan  nomor  HAKI  0001185835.  Selain  itu  ada  juga  
motif  Pakis Pesisir, Telaga Patra dan Burung Enggang.
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“Kami juga membuat inovasi baru, berupa canting dan alat cap 
yang ramah kaum disabilitas. Karena mereka terbatas gerakannya, 
supaya biar lebih aman ketika mengerjakan kain batik,”  ungkap 
Sony.

Berbagai  kemajuan  kelompok  disabilitas  dengan  karya 
batiknya mendapatkan apresiasi dari semua kalangan. Bahkan tiga 
menteri  mengunjungi  Tarakan,  khusus  untuk  melihat  langsung 
proses  membatik  komunitas  disabilitas.  Yakni  Menteri  Sosial  Tri 
Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga 
Hartarto  dan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Sandiaga 
Uno.  Tiga  kementerian  ini  mendukung  program  pengembangan 
dan  ikut  memasarkan  produk  batik  kaum  disabilitas  dengan 
mempromosikannya  ke  ajang  pameran  baik  dalam  maupun  
luar negeri.

“Kemenparekraf   mendukung   penuh   lahirnya   designer 
muda  yang  dapat  melestarikan  budaya  batik.  Khususnya  motif 
tradisional Tarakan,” kata Sandi ketika berkunjung ke Tarakan.

Keberhasilan  Program  Kubedistik  mendapatkan  berbagai 
penghargaan  dan  publikasi.  DIantara  penghargaan  itu  adalah 
Sertifikat  Pelatihan  Membatik,  Sertifikat  Pelatihan  Ekspor-Impor, 
Sertifikat Daya Saing Usaha dan Indonesia Green Awards kategori 
Pelopor  Lingkungan.  Program  ini   juga  telah  dipublikasi  di  10  
media nasional  berbagai  platform,  baik  cetak,  radio,  online  dan 
televisi.

Kubedistik Tarakan telah mendatangkan manfaat.  Bagi  alam, 
ada  360  kg/tahun  limbah  bakau  yang  dimanfaatkan  sebagai 
pewarna  alami,  6600  kg  CO2e/tahun  berkurangnya  emisi  
efek pengolahan  limbah  dan  aktivitas  membatik  yang  ramah 
lingkungan  ini.  Kemudian  juga  ada  360  kg/tahun  limbah  sisa 
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pewarnaan yang diolah menjadi pupuk kompos oleh KSM Ramah 
Lingkungan.

Kubedistik telah memberdayakan  22  kelompok  inklusif  yang 
menjadikan  mereka  sebagai  pelopor  batik  khas  Tarakan.  Dan 
pionir pembatik ramah lingkungan.  Dampak ekonomisnya, sebanyak 
Rp143.000.000,00/tahun menjadi pendapatan kelompok disabilitas 
ini.  Dimana juga mendatangkan penghasilan Rp1.300.000,00/
orang rata-rata per bulan  dari  produksi  batik. Serta  ada  efisiensi  
pengelolaan  biaya  lingkungan  sampai Rp17.500.000,00/tahunnya.

Secara sosial dampaknya sangat dirasakan kaum disabilitas 
di Kota  Tarakan.  Adanya program ini membuat 12% angka 
penyandang disabilitas usia produktif berdaya.  Satu diantara 
penerima manfaat  program  Kubedistik  adalah  Arlina.  Bagi 
perempuan  cantik  berhijab,  mengenal  batik  telah  membuka 
cakrawala  dunia  baru  dalam  kehidupannya.  Sebelum  mengenal 
batik,  hidup  Arlina  banyak  dihabiskan  dari  kamar  menuju  dapur 
dan tidak ada aktivitas berarti yang membuatnya bisa mandiri.

Arlina  memang  pernah  mencoba  berjualan  online  dengan 
menerima  jasa  dropship,  namun  itu  tak  bertahan  lama.  Hingga 
melalui  media  sosial,  dia  melihat  peluang  dan  kesempatan  baru 
dengan  dibukanya  pelatihan  membatik  bagi  kaum  disabilitas  
di Tarakan.  Arlina  merasa,  walaupun  kondisi  fisiknya  terbatas  
untuk bergerak,  namun  dia  yakin  bisa  mengerjakannya.  Apalagi  
sejak kecil, ketertarikannya  di dunia melukis sangat tinggi.

“Saya   punya   keyakinan   bisa   melihat   adanya pelatihan   
membatik  ini.  Awalnya  saya  ingin  membuat  motif  batik karena  
saya  suka  menggambar  sejak  kecil.  Tapi  ternyata kemampuan  
gerakan  tangan   saya   terhambat.   Akhirnya   saya belajar  
mencanting,  dan  kata Pak Sony, hasilnya lebih bagus di canting.  Ya  
membatik  jadi  pekerjaan  saya  sampai  sekarang.  Ini Alhamdulillah 
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sekali, saya jadi ada kegiatan gak Cuma melamun dari pagi bangun 
tidur, hanya menunggu gelap untuk tidur lagi,” tuturnya dengan 
raut bahagia.

 Jika   mendapatkan   pesanan   banyak,   Arlina   bisa   membawa 
pekerjaannya pulang ke rumah. Namun secara rutin, dia datang ke 
workshop  Sony  mulai    pukul  09.00-16.00  WITA.   Dari  aktivitas 
barunya  ini,  Arlina  mengaku  bangga  punya  penghasilan  sendiri. 
Awal  bergabung,  dia  mendapatkan  penghasilan Rp15.000,00/
lembar  sekarang  naik  menjadi  Rp20.000/lembar. Selain mendapat 
aktivitas baru dan penghasilan sendiri, Arlina juga  sering  diajak  ke  
luar  daerah  untuk  mendapatkan  pelatihan peningkatan kapasitas 
sesama penyandang disabilitas. Dari forum itu, dia mendapatkan 
teman-teman dan pergaulan baru.

“Dulu saya merasa tidak berguna, hanya merepotkan orang lain   
dan   menyusahkan   keluarga   saya   saja.   Saya   seperti tidak   bisa   
apa-apa.   Sejak   belajar   dan   bisa   membatik   ini, saya   punya   
kepercayaan diri. Saya bisa membanggakan diri saya karena  sudah  
punya   penghasilan   sendiri.   Dunia   seakan terbuka  lebar  untuk  
kami para penyandang disabilitas ini. Kami  mendapatkan  ruang  
dan  kesempatan  untuk  menunjukkan kemampuan kami. Program 
Kubedistik ini, membuat kami menjadi “ada”,” pungkasnya bangga.
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MAHAKAM WINNERS, GELIAT PELAKU UMKM 
BERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

4Oleh : Karin Pramesti Utami, Kris Radityorini

 

Potensi UMKM

Matahari  begitu  terik  di  Kecamatan  Muara  Jawa.  Meskipun 
demikian,  rimbunan  pohon  nipah  tumbuh  subur  di  kiri  kanan. 
Terlihat sebuah lapak di pinggir jalan tampak memajang berderet 
ragam  olahan  jajanan  di  showcase  terbuka.  Sebuah  kotak  mungil 
berwarna coklat tua bertuliskan Nipah Creeps Chocolate menarik 
perhatian.  Lapak  bertuliskan  Nipah  ini  merupakan  binaan  PT 
Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Selain memajang Nipah Creeps 
Chocolate  sebagai  produk  andalan,  ada  puluhan  produk  UMKM 
lain  yang  dipajang.  Seperti  amplang  sebagai  camilan  khas 
Kalimantan, keripik pisang, keripik tempe dan beragam kue kering 
lainnya.  Produk-produk  itu  dikemas  dalam  plastik  kedap  udara 
ditempeli nama masing-masing produsen beserta nomor telepon 
yang bisa dihubungi untuk pemesanan langsung.

PHM  membina  kelompok  UMKM  ini  sejak  tahun  2018  lalu 
melalui  Program  Mahakam  Winners.  Ada  sebanyak  30  pelaku 
UMKM  yang  menjadi  anggota  komunitas  dibawah  binaan  
PHM ini. Pembinaan itu berupa bantuan peralatan memasak, 
pelatihan memasak  diferensiasi  produk  olahan  berbahan  nipah, 
pengemasan  sampai  pemasaran  secara  online.  PHM  juga 
mendampingi  pelaku  UMKM  ketika  mereka  mengurus  legalisasi 
produk, sebagai persyaratan untuk masuk ke pasar-pasar modern. 
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Bantuan mesin saran produksi UKM

Beberapa produk Mahakam 
Winner

Cookies creeps, produk andalan 
Mahakam Winner berbahan 

buah nipah

Program  Mahakam  Winners  menampung  berbagai  macam 
olahan  produk  yang  dibuat  oleh  kelompok  UMKM  Sinergi  dan 
tidak menutup juga untuk semua UMKM yang ada di Muara Jawa 
.  Mereka  yang  berminat,  bisa  bergabung  dalam  satu  wadah 
pemasaran  ini  yang  disebut  dengan  Outlet  Nipah  Urang  Handil. 
Berbagai olahan makanan dari kue kering sampai basah dan juga 
makanan berat juga disediakan oleh kelompok UMKM ini. Dengan  
adanya ini menjadikan satu wadah yang bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat  di  Muara  Jawa  untuk  mengenal  dan  mencoba 
berbagai  olahan  makanan  yang  dibuat  oleh  kelompok  UMKM 
ibu-ibu di Muara Jawa.

Tidak hanya untuk menjual kue kering dan basah saja, Outlet 
Nipah   Urang   Handil   juga   bisa   menjadi   tempat   untuk 
membeli  oleh-oleh  yang  khas  di  Muara  Jawa  misalnya  ada 
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dodol nipah dan creeps nipah. Banyaknya buah nipah yang ada di 
Muara Jawa ini menjadikan masyarakat bisa berfikir untuk menjual  
makanan  yang  tidak  biasa  karena  bahan  bakunya  terbuat  dari 
buah  nipah.  Kendalanya  adalah  ketika  hujan  turun  masyarakat 
tidak berani untuk mengambil buah nipah karena harus masuk ke 
rawa-rawa  yang  mana  tetesan  air  hujan  ini  sama  seperti  mata 
buaya.  Uniknya  disini  masyarakat  menyebut  buaya  ini  dengan 
sebutan nenek agar tidak terlalu seram dan dirasa bisa aman jika 
hendak mengambil buah nipah, daun serta lidi nipahnya.

Siti  Asiyah  selaku  Ketua  kelompok  Usaha  Peningkatan 
Pendapatan  Keluarga  Akseptor  (UPPKA)  SInergi   ini  sejak  lama 
telah berkecimpung di dunia kuliner. Siti menerima bantuan oven 
dari  PHM  ketika  pesanan  kuenya  melonjak  tinggi  menjelang 
Lebaran. Bantuan ini sangat membantu proses produksinya, 
karena  selama  ini  oven  lama  miliknya  hanya  berkapasitas  dua  
loyang. Namun  oven  berkapasitas  besar  bantuan  PHM  ini  bisa 
menampung  satu  resep  dengan  durasi  produksi  lebih  cepat  
dari biasanya.

”Kemarin pas lebaran itu pesanan kan banyak sekali. Dengan 
memakai   oven   bantuan   PHM   ini   saya   bisa   bikin   tujuh 
resep   langsung.  Waktu  produksi  juga  lebih  pendek,  itu  masak 
sekalian packagingnya lho ya. Biasanya satu resep saya kerjakan 
seharian.  Kalau   banyak   pesanan   sampai   menolak-nolak karena  
gak  ada  tempat  buat  mengerjakannya.  Sekarang,  sejak   adanya   
bantuan   oven   dari   PHM   ini,   mau   ada   pesanan berapapun   
saya   terima.   Produk saya juga masih ada yang bisa saya titipkan 
ke toko-toko,” kata Cece panggilan akrabnya.

Menurut Cece, selain oven, anggota yang lain juga ada yang 
mendapat  bantuan  blender  dengan  kapasitas  besar.  Selain 
bantuan  prasarana  untuk  menunjang  proses  produksi,  PHM  juga 
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memberikan  bantuan  pengurusan  IRT.  Sebuah  foodtruck  juga  
disediakan  setiap  weekend  untuk  memajang  produk  mereka  di 
Pantai  Dura  Pamedas  dan  hadir  dalam  berbagai  acara.  Seperti 
pasar  malam  yang  digelar  di  tiap  daerah.  Dengan  adanya 
foodtruck  harapannya  bisa  menjangkau  pemasaran  produk 
olahan dari UMKM yang ada tidak hanya di Muara Jawa.

Belum  lama  ini  UMKM  binaan  PT  Pertamina  Hulu  Mahakam 
juga  mengikuti  acara  festival  UMKM  yang  diadakan  oleh  KNPI 
Muara  Jawa  dari  tanggal  30  Mei  –  8  Juni  2022  bertempat  di 
lapangan  Sudirman  Handil.  Di  acara  festival  UMKM,  stand  PT 
Pertamina  Hulu  Mahakam  menyediakan  berbagai  makanan  dari 
kue  kering  sampai  makanan  basah  dan  makanan  berat  serta 
berbagai  macam  kerajinan  yang  terbuat  dari  bahan  dasar  buah, 
daun, dan lidi nipah. Tidak hanya UMKM yang PT Pertamina Hulu 
bina  akan  tetapi  ada  juga  1  buah  foodtruck  yang  merupakan 
bantuan dan binaan PT Pertamina Hulu Mahakam.

Stand Mahakam Winner di festifal UMKM Delta Mahakam 2022
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“Sejak banyak ikut pameran, dapat banyak promosi, dibantu 
perizinannya, produk kami menjadi lebih terkenal. Tidak berhenti 
muter   di   sekitar   sini   saja.   Produk   kami   sekarang   bisa   jadi 
oleh- oleh untuk dibawa keluar daerah. Banyak juga yang menelpon 
dari  daerah-daerah  lain  yang  menelpon  minta  pesan  banyak. 
Seperti  dari  Bontang,  Balikpapan  dan  Samarinda.  Tapi  saya 
benar-benar  pesan   kepada   semua   anggota,   jangan   melayani 
pesanan  curah  yang  kemudian  dipasang  label  pemesan.  Kalau   
ada   bagusnya,   pemesan   yang   dapat   nilai   baiknya.   Tapi 
kalau  dapat  buruknya,  keracunan misalnya, pasti pihak berwajib  
menelusurinya sampai ke sini,” ungkapnya.

Mulai Menapak Menjadi Juara

Hadirnya  outlet  Nipah  juga  menjadi  jalan  pembuka 
komunikasi langsung antara pembeli dengan penjualnya. Karena 
ketika  di  pameran,  pembeli  melihat  label  Sinergi,  kini  mereka 
langsung  datang  ke  outlet  Nipah  untuk  memesan  langsung 
kepada  produsennya.  Selain  penjualan  secara  langsung. 
Kelompok  UMKM  juga  menawarkan  produknya  melalui  digital 
marketing. Dengan semakin banyak produk yang terjual, otomatis  
meningkatkan  pendapatan  para  pelaku  UMKM.  Cece  bahkan 
mengaku, omsetnya per bulan naik sampai tiga kali lipat. Pesanan  
juga terus mengalir dari berbagai daerah. Namun untuk ekspor, 
pihaknya masih terkendala izin halal. Karena semua negara yang 
sebenarnya  berminat  dengan  produk  yang  dipamerkan, 
mewajibkan produk yang dikirim harus halal.

“Sejak  mendapat  pembinaan  PHM,  omset  kami  naik  tiga  kali 
lipat per bulan. Banyak sebenarnya pesanan online itu datang dari  
negara tetangga. Seperti Brunei, Malaysia sampai Singapura. Ada 
juga pesanan dari Timur Tengah. Tapi begitu belum ada halalnya 
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semua dicancel. Mentoknya kami ke izin halal. Sedangkan dari 28 
anggota   itu   hanya   delapan   orang   yang   sudah   pegang   izin  
halal. Padahal 20 orang itu semua produktif,” ungkapnya.

Outlet andalan Mahakam Winner Outlet Mahakam Winner display 
produk UKM

Setiap  usaha  pasti  menemukan  kendala,  namun  program 
Mahakam  Winners  berupaya  terus  berbenah  dan  mencari 
pengalaman  baru  untuk  mendapatkan  solusi  dari  semua 
permasalahan yang dihadapi. Peningkatan kapasitas  produksi dan 
manajemen  usaha  makin  gencar  diberikan,  untuk  menguatkan 
potensi UMKM yang ada. Mahakam Winners akan menjadi wadah 
soliditas para pelaku UMKM untuk maju dan sejahtera bersama.
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SEDAPNYA MENCECAP KOPI LUWAK
DI KEBUN PRANGAT BARU

4Oleh : Azis Rahmat Pratama, Vivi Apriliyani, Asih 
Soenarih

“Bantuan  dari  PHKT  DOBU  ini  sangat  mendukung kawan-
kawan  petani.  Bahwasanya,  jangan  pernah menyerah untuk 
hasil yang luar biasa. Bukan sekedar biasa.   Selain  karena  
aroma  dan  cita  rasanya  yang  khas,  hasil  panennya  kopi  
luwak  Liberoid  juga  bernilai  fantastis,” pungkasnya

Perjalanan dari Samarinda menuju arah utara di pesisir timur 
Kalimantan sangat melelahkan. Namun itu semua terbayar, 
ketika singgah di Kebun Kopi Prangat baru, Kecamatan 

Marang Kayu,  Kutai  Kartanegara.  Di  sini,  kita  bisa  mencecap  
kenikmatan kopi luwak dengan suasana kebun yang asri dan hijau.

Kebun  Kopi  Luwak  lokasinya  berada  di  tepi  jalan  utama  
ke arah Bontang. Lokasinya yang cukup strategis, membuat banyak 
orang  berkunjung  untuk  melepas  penat  selama  perjalanan.  
Memasuki  areal  kebun  kopi,  pengunjung  akan  disambut  dua 
gazebo  berbahan  kayu  ulin  beratap  ijuk  daun  nipah. Pohon-
pohon  kopi  yang  sedang  berbuah,  seakan  ikut menyambut 
kedatangan pengunjung.

Suasana   akrab   langsung   tercipta   oleh   sambutan Rindhoni,   
selaku  pemilik  kebun  kopi  luwak  sekaligus  Ketua Kelompok  
Tani  Kampung   Kopi   Luwak.   Suguhan   segelas  kopi luwak   
yang   panas   terhidang,  ditemani  jagung  manis  dan  ketela  
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pohon  rebus.  Aroma   kopi  yang  meruar,  menjadi  sensasi  
tersendiri  diantara   harum   bunga kopi yang semerbak wangi. 
Tubuh  menjadi  rileks,  dan  otot-otot  yang  tegang  selama  di 
perjalanan seketika menjadi tenang.

Kenikmatan  rasa  kopi  luwak,  terasa  saat  cecapan  pertama. 
Bagi pecinta kopi, cita rasa kopi luwak memang berbeda dengan 
kopi  tanpa  campur  tangan  luwak  dalam  proses  fermentasinya. 
Rasa pahit khas kopi hitam tubruk yang lebih kuat, membuat mata  
kembali  terbuka  segar.  Beberapa  pengunjung  mengatakan, 
mereka  yang  pernah  mencecap  kopi  luwak  disini  tak  akan  
bisa pindah ke lain kopi. Rasanya yang khas, mengikat penikmat 
kopi untuk kembali.

“Kami   bersahabat   dengan   luwak   sekarang. Ada   
hubungan  simbiosis  mutualisme  dari  persahabatan  ini. 
Kopi  hasil  kebun  ini,  menjadi  punya  nilai  ekonomis  
tinggi  setelah  ada   campur   tangan   luwak   dalam  proses  
fermentasinya,”   kata  Rindhoni  mengawali  obrolan hari ini.

Hijrah Membawa Kopi 

Perjalanan  kebun  kopi  ada  sejak  tahun  1997  lalu.  Kala  itu 
Rindhoni  merupakan  pendatang  baru  di  Desa  Prangat  Baru 
sebagai transmigran dari Lamongan, Jawa Timur. Ketika berangkat 
ke  Kalimantan  untuk  menjadi  peserta  transmigrasi,  Rindhoni 
membawa  biji  kopi  terbaik  dari  Jember  dan  Banyuwangi.  Biji  itu 
akan  dijadikan  bibit  untuk  ditanam  di  lahan  transmigrasi,  karena 
bagi orang Jawa Timur yang mempunyai budaya ngopi, menanam 
kopi  adalah  memegang  filosofi.  Ngopi  atau  meminum  kopi 
bersama-sama,  sebagai  media  komunikasi  yang  menyatukan 
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anggota keluarga, sanak saudara dan tetangga. Dengan membawa  
bibit kopi, Rindhoni berharap akan mendapatkan keluarga baru di  
pulau  Kalimantan.  Bahkan  ada  mitos  di Kalimantan  Timur, kopi 
menjadi salah satu hidangan yang tidak boleh ditolak ketika sudah 
disajikan oleh tuan rumah.

Budidaya kopi liberoid di prangat baru

Saat  itu,  setiap  kepala  keluarga  mendapatkan  jatah  lima 
hektare  lahan  yang  sudah  ditanami  karet.  Rindhoni  kemudian 
menanam  bibit  kopinya  itu  di  antara  pohon-pohon  karet  yang 
menjadi  lahan  barunya.  30  bibit  kopi  yang  dibawanya  dari  
Jawa, ternyata  bisa  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  di  
dataran rendah  dengan  kontur  tanah  gambut.  Dari  30  bibit  
ditanam,  tak lebih 20 pohon yang bertahan hidup. Dalam jangka 
waktu enam tahun, pohon kopi mulai berbuah dan bisa dipanen. 
Ketika buah kopi  matang,  saat  itulah  para  luwak  dari  dalam  
hutan  mulai berdatangan. Mereka dengan sigap memakan biji 
kopi yang telah matang  dengan  sempurna,  lalu  mengeluarkan  
fesesnya  yang bercampur  biji  kopi  itu  di  sekitar  lahan.  Awalnya,  
Rindhoni menganggap luwak ini sebagai hama bagi lahan kopinya. 
Namun kedatangan  luwak  pada  malam  hari,  membuat  Rindhoni  
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tak berkutik. Dia membiarkan luwak memakan buah kopi yang telah 
matang,  dan  membuang  feses  luwak  yang  tercecer  di  lahan.  
Rindhoni,  hanya  mengambil  buah  kopi  matang  yang  masih 
menempel di dahan untuk dipetik dan diolah menjadi bubuk kopi.

“Panenan kopi itu sebagian saya goreng, ditumbuk buat saya 
minum   sendiri.   Sebagian   lagi,   saya   jual   di   Pasar   Marang Kayu  
dalam bentuk biji yang sudah dikupas dan dijemur. Lumayan,  bisa  
buat  tambah  penghasilan  selain  hasil  dari  nderes (mengumpulkan  
getah)  karet.  Tahun  2009  kalau  tidak  salah,  saya sempat mudik 
ke Lamongan, dan saat itulah saya baru tahu,  ternyata kopi yang 
habis dimakan luwak itu malah lebih enak dan harganya juga lebih 
mahal. Saya pulang ke Kalimantan lebih cepat dari rencana semula. 
Pengen cepat-cepat mengumpulkan itu,   kopi yang habis dimakan 
luwak yang tercecer di lahan,” ujarnya dengan tertawa.

Sepulang dari Jawa, Rindhoni membuat warung untuk aktifitas  
istrinya.  Lokasinya  di  pinggir  jalan  utama  Samarinda-Bontang. 
Warung  itu  menyajikan  aneka  masakan  Jawa  Timur  dan  varian 
minuman. Satu diantaranya, kopi hasil kebunnya sendiri. Rindhoni, 
juga  menghidupkan  budaya  ngopi  di  warungnya.   Rindhoni  
juga belajar  cepat  cara  mengolah  kopi  yang  telah  dimakan  
luwak. Berbagai  literasi  dia  jadikan  referensi,  agar  olahan  kopi  
luwaknya sehat  dan  nikmat  untuk  dikonsumsi.  Jadi,  feses  luwak  
yang bercampur  biji  kopi  dibiarkan  menggumpal  sampai  kering.  
Saat inilah proses fermentasi itu terjadi. Ketika gumpalan benar-
benar telah  kering,  baru  dibersihkan  untuk  dipilih  biji  kopi  
yang  masih utuh.  Setelah  itu,  biji  kopi  dicuci  hingga  bersih,  
baru  dijemur sampai  kering.  Proses  selanjutnya,  menyangrai  biji  
kopi  diatas tungku  dari  tanah  liat  dengan  api  besar  agar  biji  
kopi  matang merata dan sempurna, sampai berwarna hitam. Baru 
ditumbuk di dalam alu dari kayu sampai lembut untuk menjadi 
bubuk.
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Hasilnya,  rasanya  memang  beda.  Bagi  pecinta  kopi,  hasil 
fermentasi  luwak  di  biji  kopi,  mengikat  kuat  rasa  kopi  hingga 
memunculkan  sensasi  rasa  yang  lebih  nikmat.  Perpaduan  yang 
unik  aroma  nangka  dan  rasa  coklat  pada  kopi,  menawarkan 
kepuasan tersendiri bagi penikmat kopi. Ditambah dengan kadar 
keasaman  dan  kafein  rendah,  membuat  kopi  memiliki  kualitas 
lengkap yang aman di perut peminumnya.

“Ada pembeli yang bilang, kalau biji kopi di kebun saya ini 
merupakan  biji  kopi  Liberoid.  Pihak  desa  sini  kalau  ada 
tamu,  pasti  disuguhi  kopi  luwak  dari  sini.  Sampai  Pak 
Bupati  itu  sekarang,  tidak  mau  minum  kopi  selain  kopi 
luwak  Prangat  Baru.  Dari  situlah  kemudian  pihak  desa  
menghimbau  penanaman  kopi  Liberoid  dan  pelestarian  
Musang Luwak,” ungkapnya.

Tanaman kopi liberoid yang sedang berbuah

Sejak  itu,  kopi  luwak  Prangat  Baru  banyak  diburu  
pembeli, namun  karena  jumlahnya  tak  sebanding  dengan  
banyaknya pesanan,  Rindhoni  kemudian  mempunyai  rencana  
menambah luasan lahan kopinya. Apalagi, saat itu penghasilan dari  
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mengumpulkan  getah  karet  sudah  tidak  bisa  diandalkan.   Harga  
karet menurun  tajam,  dari  semula  Rp14.000,00/kg  menjadi 
Rp4.000,00/kg.  Para  petani  karet  juga  menghadapi  masalah  
lain dengan  adanya  monopoli  harga  karet  oleh  tengkulak  di  
Prangat Baru.  Sementara,  masih  banyak  lahan  tidak  produktif  
yang dibiarkan  menganggur.  Menurut  Rindhoni,  kondisi  ini  
membuat beberapa  tetangganya  memilih  pulang  ke  Jawa  dan  
menjual murah lahan transmigrasi mereka.

Dalam kesempitan, Rindhoni justru mendapatkan kesempatan.  
Dia  membeli  lahan  tetangga  yang  dijual  untuk  perluasan  lahan  
kopinya. Namun masalah lain muncul, dengan kondisi tanah yang 
dibelinya  tidak  begitu  subur.  Butuh  treatment  khusus  yang 
membutuhkan  biaya  mahal  sebelum  lahan  bisa  ditanami  pohon  
kopi.  Selain  itu,  Rindhoni  juga  membutuhkan  dana  tidak  sedikit 
untuk  pengadaan  bibit  kopi.  Di samping  itu,  sesuai  dengan 
pengalamannya  sendiri  merawat  lahan  kopi,  kemampuan 
sepasang  suami  istri  untuk  merawat  lahan  kopi  maksimal  dua 
hektare,  dengan  jumlah  pohon  sebanyak   500/hektarnya.  Di atas  
1000  pohon,  harus  ada  pasutri  lain  yang  melakukan  perawatan  
sampai memanen kopi, jika ingin hasilnya maksimal.      

“Saya berpikir mengajak tetangga lain untuk membuka usaha 
kopi.  Tapi  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Mental 
mereka  belum  siap  untuk  bertarung  tanpa  adanya  bantuan  awal. 
Lalu  saya  bilang  ke  mereka,  wong  belum  maju  perang  kok  sudah 
takut kalah. Ya niat perang dulu, nanti pasti ada yang membantu 
senjatanya. Niatan ini baik untuk memanfaatkan lahan nganggur, 
yang  hasilnya  meningkatkan  perekonomian  warga  sekitar.  Saya 
yakin,  dengan  dasar  niatan  baik  pasti  Allah  membuka  jalan.  Dan  
benar  saja,  waktu  itu  ada  petugas  Pertamina  mampir  ke  warung  
saya,  saya  suguhi  kopi  luwak.  Saya  ceritani  potensi  dan  prospek 
bisnisnya di sini dengan melibatkan warga sekitar,” ungkapnya.
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Sebuah Usaha Membangun Kampung Kopi Luwak 

Cerita Rindhoni sembari ngopi itu mendatangkan hasil. Tim  
dari  Pertamina  Hulu  Kalimantan  Timur  (PHKT)  Daerah  Operasi 
Bagian  Utara  (DOBU)  turun  langsung  mengadakan  survei  
lokasi. Sebagai perusahaan yang mempunyai wilayah operasi di 
Prangat Baru,  PHKT  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  untuk 
mengembangkan  potensi  lokal  sehingga  terwujud  masyarakat 
sejahtera berbasis lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Dari 
hasil  survei,  ada  potensi  pengembangan  budidaya  kopi  dan 
produk  turunannya  dengan  melibatkan  komunitas  dari  warga 
sekitar. Program pemberdayaan masyarakat di Prangat Baru, juga 
bisa diintegrasikan dengan program pengolahan sampah organik 
di  Terminal  Santan.  PHKT  Dobu  mengadopsi  program  inovasi 
sosial melalui penyelenggaraan Corporate Social Innovation (CSI). 
Berupa  pengolahan  sampah  organik  dengan  metode  komposting  
atau  Biogreening.  Outputnya,  produk  Pupuk  Kompos  Santan 
Terminal (Pupuk Kontan).

Proses menumbuk biji kopi Proses memisahkan kulit dari biji 
kopi setelah di tumbuk

Agustus 2020 terbentuklah Program Kelompok Tani Kampung 
Kopi Luwak Prangat Baru. Disingkat KAPAK PRABU. Anggotanya 
di awal  pembentukan  itu  sebanyak  34  orang  yang  mayoritas 
merupakan  petani  karet.  Kegiatan  awal  yang  mereka   kerjakan  
adalah menyiapkan lahan baru untuk menanam pohon kopi yang 
baru. Karena PHKT Dobu berencana membuka lahan baru seluas 
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60 hektar dengan membudidayakan kopi varietas Liberoid. Karena 
kopi  jenis  Liberika  ini  menjadi  tanaman  endemi  yang  tumbuh  
di lahan  gambut  dan  dapat  ditanam  di  ketinggian  1  meter  
sampai 500 meter dari permukaan laut. Umumnya lahan dengan 
karakter seperti  ini  sulit  ditanami  karena  kadar  asamnya  tinggi.  
Hal  ini membuat  kopi  golongan  Liberika  mempunyai  ciri  khas  
rasa  dan aroma  yang  berbeda  dengan  kopi  lainnya.   Namun  
Liberoid ternyata  bisa  hidup,  dengan  cara  tumpang  sari  di  
antara  pohon karet, pinang atau kelapa.

Proses roasting biji kopi secara tradisional

Dari  segi  ekonomis,  kopi  varietas  Liberoid  ini  diakui  cukup 
mahal.  Ini  karena  kopi  Liberoid  sudah  memiliki  segmen  pasar 
tersendiri.  Selain  itu,  juga  minimnya  hasil  ketika  diolah  menjadi 
bubuk  kopi.  Sebagai  perbandingan,  10  kg  gelondong  (buah 
merah) kopi Liberoid, setelah diolah hanya menghasilkan 0,9 ons 
biji kopi (green bean). Berbeda dengan kopi Robusta atau Arabika 
yang hasil biji kopinya merupakan separuh dari buah matangnya. 
Rindhoni  berhasil   menjual   Kopi   Luwak   dengan   harga   yang 
fantastis,  yakni Rp4.250.000/Kg.
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Proses  mengembalikan  tingkat  kesuburan  lahan  dengan 
memanfaatkan  pupuk  Kontan  dari  Terminal  Santan.  Kemudian 
tahun  2021,  telah  ditanam  sebanyak  1000  pohon  kopi  baru  
di lahan  seluas  dua  hektar.  Seribu  pohon  tersebut  mengalami 
pertumbuhan  pesat.  PHKT  akan  kembali  memberikan  bantuan 
sebanyak 3000 bibit baru, seiring makin siapnya lahan yang telah 
subur  kembali.  Anggota  kelompok  juga  mendapatkan  pelatihan 
pengolahan  sampah  organik  di  sekitarnya  untuk  dibuat  menjadi 
pupuk  kompos.  Mereka  juga  diajak  studi  banding  di  daerah 
penghasil  kopi,  untuk  mendapatkan  pengetahuan  baru  system 
merawat  tanaman  kopi  varietas  Liberoid  ini.  Di  tahun  ini  pula, 
KAPAK  PRABU  difasilitasi  PHKT  DOBU  membuka  destinasi  
wisata edukasi  penanaman  kopi.  CSR  PHKT  bekerjasama  dengan 
Lembaga universitas untuk melakukan kajian dan studi mengenai 
Kampung Kopi Luwak.

Anggota sedang 
menggiling kopi 
menggunakan 

mesin Proses fermentasi biji kopi yang di makan luwak

Di  lokasi  wisata,  pengunjung  bisa  melihat  langsung  
pohon kopi,  proses  pembibitan  sampai  pasca  panen.  Hingga  
proses pengolahan  menjadi  bubuk  kopi  dengan  cara  manual 
menggunakan peralatan kuno. Seperti menyangrai biji kopi diatas 
tungku dengan tembikar tanah liat. Menumbuk biji kopi yang usai 



96 | Merangkai Senyum Anak Negeri Di Tanah Borneo

disangrai  dengan  alu  dari  batu.  Tak  hanya  itu,  kandang 
penangkaran  luwak  juga  dibangun  untuk  merawat  luwak  yang 
masih  kecil  dan  kondisinya  kurang  sehat  agar  kembali  stabil 
sebelum  dilepas  liarkan.   Tahun  2022,  Program  Kapak  Prabu 
semakin menguatkan eduwisata Kampung Kopi Luwak. Disini ada 
peningkatan  kompetensi  kelompok  barista  muda  dan  katering 
dalam  mewujudkan  eduwisata.  PHKT  DOBU  memberikan  fasilitas 
alat  roasting  modern.  Jadi,  pengunjung  dapat  menyaksikan 
langsung  proses  biji  kopi  diroasting,  dihaluskan  dan  diseduh 
secara  modern  seperti  di  kafe-kafe  atau  hotel  berbintang. 
Kerjasama penjualan pun telah terjalin dengan Malabar Mountain 
Cafe dan Hotel Mercure Samarinda.

“PHKT  DOBU  mewujudkan  impian  saya.   Estimasi  saya,  
kalau  satu  pasutri  dapat  jatah  500  pohon  saja,  dia  bisa  dapat  
panenan  sekitar  1  ton  tiap  enam  bulan  masa  panen.  Harga  
kopi  itu Rp750.000,00/kg.  Jadi  mereka  bisa  dapat  pemasukan 
Rp750.000.000,00 setiap kali panen. Lha kopi ini bisa dipanen dua 
kali  selama  setahun.  Tinggal  mengalikan  saja  Rp750.000.000,00 
kali dua. Setahun dengan 500 pohon kopi saja, pasutri bisa dapat 
penghasilan  1,4 Miliar rupiah.  Itu  besar  sekali,  kalau  jadi.  Dan 
itu  pun  untuk  biji  kopi  natural,  sedangkan  untuk  yang  luwak 
Rp4.250.000,00/Kg.  Tapi  memang  berat  prosesnya  untuk  sampai 
jadi.  Tapi  kami  tetap  semangat  membangun  mimpi  itu  dengan 
bekerja keras, bersama-sama mewujudkannya,”  tandasnya  dengan  
semangat.

Dari Kebun Kopi Biasa, Menjadi Icon Kutai Kartanegara   

Program  Kapak  Prabu  telah  dirasakan  manfaat  dan 
dampaknya.  Bagi  lingkungan,  pemanfaatan  pupuk  Kontan  yang 
diaplikasikan  di  lahan  kopi  yang  baru,  bisa  menyerap  sebanyak 
100,55  ton/tahun sampah  organik  dari  aktivitas  katering  di  
Terminal  Santan.  Ada  177,75  kg  pupuk  Kontan  Biogreening yang 
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dimanfaatkan para petani untuk mengembalikan kesuburan lahan  
baru   yang   akan   ditanami   kopi.   Dan   target   penanaman 
sekitar 5070 pohon kopi Liberoid akan menyumbang penyerapan 
125 ton CO2 dan melepaskan 80 ton O2.

Dampak  ekonominya,  omset  penjualan  kopi  luwak  oleh 
kelompok   tani   bisa   mencapai   Rp80.000.000,00   selama   tahun 
2021. Melalui produk kopi luwak Liberoid, kelompok tani memiliki 
sumber  pendapatan  baru  sebesar  Rp200.000,00/100  gr  kopi. 
Selain  itu,  dengan  memanfaatkan  pupuk  Kontan,  kelompok  tani 
bisa  memangkas  biaya  pengembalian  kesuburan  lahan  sampai 
Rp32.000.000,00/tahun.

Pusat eduwisata budidaya kopi luwak

Dampak  sosialnya,  terbentuk  lembaga  baru  yaitu  kelompok 
wani tani yang beranggotakan 21 orang. Dan kelompok katering 
yang  beranggotakan  8  ibu-ibu  PKK.  Kampung  Kopi  Luwak  telah 
banyak dikunjungi pihak-pihak dari luar seperti pejabat kabupaten  
hingga  provinsi,  kalangan  mahasiswa  dan  akademisi,  sebagai 
bentuk  percontohan  eduwisata.  Serta  terjalinnya  kemitraan 
strategis  dengan  Malabar  Mountain  Cafe  dan  Hotel  Mercure 
Samarinda.

Program  Kapak  Prabu  juga  meningkatkan  kualitas 
kesejahteraan  hidup  bagi  anggotanya.  Ini  karena  mengalami 
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peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya dan 
pengolahan  kopi  Liberoid.  Mereka  juga  terlepas  dari  intervensi 
tengkulak  dan  memangkas  rantai   penjualan  kopi  hingga  
bisa langsung  diterima  pembeli.  Program  ini  berkontribusi 
mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)  yang ke 8, 
12 dan  15.  SDGs  nomor  8  yaitu  mempromosikan  lingkungan  
kerja yang  aman  dan  terjamin.  Yang  ke  12,  yaitu  mengurangi  
dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui 
pola produksi  dan konsumsi yang wajar. Adanya pertumbuhan 
ekonomi dalam mewujudkan  kesejahteraan  warga.  Serta  SDGs  
nomor  15  terkait terciptanya ekosistem yang sehat, harmonis dan 
berkelanjutan.

Kepala Desa Prangat Baru, Fitriati berharap kopi luwak Liberoid 
menjadi  ikon  baru  Kutai  Kartanegara  dan  Kalimantan  Timur.  
Dia menceritakan  pengalamannya  ketika  berdinas  keluar  daerah  
di  Bali. Firti   sempat   ngobrol   dengan   Kades   Kutuh   Pantai   
Pandawa dan   menceritakan  potensi  kopi  luwak  Liberoid  di  
desanya.  Dari obrolan itu,  rupanya  Kades  Kutuh  bersedia  membuat  
MoU kerjasama   pembelian   dengan   harga   Rp5.000.000,00/
kg, dengan   catatan   Prangat   Baru   mampu   memenuhi   stok 
kebutuhan   kopi   mereka.   Karena  untuk  satu  sloki  kecil  kopi 
luwak, mereka bisa menjualnya Rp500.000,00.

Keputusan Kades Kukuh ini bukan untuk mencari popularitas 
semata.  Namun  lebih  ke  orientasi  bisnis  yang  menjanjikan  di 
dunia  pariwisata,   yang  mulai  hidup  kembali  pascapandemi 
Covid-19.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  Pantai  Pandawa, 
lanjut  Fitri,  bisa  mencapai  50  Miliar  rupiah  per  tahun.  Namun 
wabah  Covid-19  membuat  turun  drastis  hingga  hanya  4  Miliar 
rupiah per tahun. Dengan hadirnya sajian kopi luwak di kafe-kafe 
Pantai   Pandawa,   diharapkan   bisa   mendongkrak   tingkat 
kunjungan wisatawan mancanegara.
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NELAYAN KU HEBAT, TAK HENTI BERINOVASI

4Oleh : Silmi Hadiyana, Luluk Murni Wahyuni

Biaya Maksimal, Hasil Minimal

Aktivitas  warga  di  kampung  nelayan  Muara  Pantuan  makin 
beragam.  Jika  dulu  tampak  seperti  perkampungan  nelayan  
pada umumnya,  hanya  pergi  melaut  lalu  pulang  dengan  ikan  
tangkapan atau  menengok  tambak  budidaya  udang,  ikan  dan  
kepiting,  namun pemandangan  itu  kini  makin  berwarna.  Di  sela  
kegiatan  melaut, bapak-bapak nelayan punya aktivitas lain melalui 
kegiatan kelompok nelayan  yang  telah  dibentuk.  Terdapat  aktivitas  
yang  dijadikan  unit usaha  oleh  kelompok  nelayan,  di  antaranya  
unit  usaha  bengkel  dan wisata  pancing.  Sementara,  para  istri  
yang  dulu  hanya  bergelut dengan pekerjaan domestik rumah 
tangga. Kini bisa mengaktualisasi diri  melalui  beragam  aktivitas  
mengolah  makanan  variasi  dengan bahan ikan tangkapan suami. 
Kaum nelayan di Muara Pantuan makin eksis tak henti berinovasi.

Seperti  yang  dilakukan  Bahrudin.  Bersama  dua  orang 
temannya sesama nelayan, Bahrudin sedang memasang temali di 
rumpon (alat bantu tangkap) kekinian berbahan partisi dan limbah  
jala.  Rumpon  yang  fungsinya  untuk  menarik  gerombolan  
ikan berkumpul,  nantinya  akan  dilepas  di  lautan.  Mereka 
menamakannya  apartemen  ikan.  Kalau  dulu  mereka  harus 
bersusah  payah  mengumpulkan  bahan  rumpon  dari  kayu-
kayu mangrove,  seperti  api-api  (Avicenniaceae)  dan  kayu  buli 
(Sonneratiaceae)  yang  apabila  dilakukan  penebangan  secara 
terus-menerus  dalam  jumlah  besar  akan  merusak  lingkungan. 
Sekarang  mereka  tak  perlu  mengeluarkan  banyak  keringat  
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untuk itu. Tidak hanya diklaim lebih  awet  dari  rumpon  berbahan  
kayu,  apartemen   ikan juga   lebih   canggih.   Karena   akan   
terdeteksi lewat alat GPS (Global Positioning System).

“Alhamdulillah  banyak  keuntungan  yang  kami  dapat  dari 
belajar  bikin  apartemen  ikan  ini.  Kalau  dulu  rumpon  kayu  hanya 
bertahan  tiga  bulan.  Kalau  apartemen  ikan  ini,  awet  puluhan 
tahun.  Kami  juga  sadar  sekarang,  membuat  rumpon  dari  kayu 
mangrove  itu  merusak  lingkungan.  Terus,  dulu  lokasi  rumpon  
ini kami pasangi bendera sebagai tanda biar tidak lupa. Tapi bendera 
itu  juga  malah  bikin  gara-gara.  Karena  memudahkan  orang  
lain untuk  mencuri  ikan  dari  rumpon  yang  kami  pasang.  Sering 
berkelahi  kami  dulu  sama  nelayan  luar  itu  yang  pakai perahu-
perahu  besar  kebanyakannya.  Nah  sekarang  tanpa bendera,  
kami  sudah  dikenalkan  pakai  GPS  untuk  mencatat  titik koordinat  
apartemen  ikannya.  Orang  lain  gak  bakal  tahu,  kecuali dia juga 
pegang GPS kami,” tuturnya dengan wajah ceria.

Inovasi apartemen ikan, merupakan satu dari beberapa inovasi  
yang  digulirkan  bagi  nelayan  di  Desa  Muara  Pantuan  dan  Desa 
Sepatin,  Kecamatan  Anggana,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara 
(Kukar).  Kedua  desa  nelayan  ini  lokasinya  berada  di  pesisir  Delta 
Mahakam. Program dari CSR Pertamina Hulu Mahakam (PHM) ini 
bertajuk Nelayanku Hebat yang merupakan akronim dari Nelayan 
Kuat, Harmonis, Berdaya dan Bermartabat.

Fokus  Program  Nelayanku  Hebat  adalah  peningkatan 
pendapatan  nelayan  melalui  adanya  perubahan  perilaku/ 
aktivitas nelayan tangkap yang sifatnya short term menjadi lebih 
berkelanjutan.  Dari yang sebelumnya menggunakan alat tangkap 
tidak ramah lingkungan (pukat tarik) yang berpotensi menurunkan 
populasi ikan dan udang. Dalam jangka panjang,  berubah menjadi 
menggunakan rumpon yang lebih ramah lingkungan.
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Seperti  penerapan  inovasi  apartemen  ikan  yang  mulai 
digunakan sejak tahun 2019 lalu, bermula dari beberapa masalah 
baik  lingkungan,  sosial  maupun  ekonomi  yang  dihadapi  para 
nelayan.   Jumlah penduduk Desa Muara Pantuan 5.739 jiwa, 80% 
penduduk berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 625 jiwa di 
Desa  Muara  Pantuan.  Di  antara  permasalahan  utama  nelayan  
di wilayah  pesisir  Delta  Mahakam,   adalah  kondisi  alam  yang  
tidak menentu dan biaya operasional melaut yang cukup tinggi. 
Sekali jalan  biaya  yang  perlu  dikeluarkan  oleh  nelayan  berkisar 
Rp300.000,00  –  Rp400.000,00,  atau  jika  dikalkulasi  dalam  satu 
bulan  jumlah  biaya  operasional  yang  harus  dikeluarkan  sebesar 
Rp4.500.000,00 – Rp6.000.000,00.

Tingginya  biaya  operasional  terkadang  tidak  sebanding 
dengan  hasil  perikanan  yang  diperoleh.  Pendapatan  hasil 
tangkapan nelayan per bulan hanya berkisar 90 kg – 100 kg atau 
jika  dikonversi  ke  dalam  rupiah  berkisar  Rp4.050.000,00  – 
Rp4.500.000,00  (asumsi  harga  rata-rata  ikan  Rp.  45.000,00/kg). 
Permasalahan  lainnya  adalah  berkurangnya  hari  efektif  nelayan 
untuk mencari ikan di laut. Dalam satu bulan, hari efektif nelayan 
hanya  15  hari.  Itu  pun  belum  termasuk  jika  cuaca  buruk, 
perawatan kapal dan perbaikan kapal jika mengalami kerusakan.

Sebelum  mengenal  inovasi  apartemen  ikan,  mereka 
menggunakan  pohon  mangrove  sebagai  bahan  rumpon.  Selain 
rumpon,  alat  tangkap  yang  digunakan  nelayan  Desa  Muara 
Pantuan dan Desa Sepatin bervariatif. Mulai dari rengge, gondrong, 
pancing hingga pukat harimau. Alat tangkap pukat harimau cukup 
masif digunakan nelayan sebagai alat tangkap utama.  Penggunaan  
pukat  harimau  secara  jangka  panjang  akan  menyebabkan 
kerusakan  ekosistem  laut.  Ketika  jaring  pukat  harimau  ditarik, 
semua  yang  ada  di  jalurnya  akan  terseret  termasuk  terumbu 
karang dan ikan-ikan kecil di dalamnya.  
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Inovasi yang Mulai Dirangkai

Melalui  Program  Nelayanku  Hebat,  PHM  telah  memberikan 
alternatif lain bahan dasar rumpon, yaitu dengan memanfaatkan 
daun kelapa, limbah jaring, besi dan partisi. Hal demikian menjadi 
sesuatu yang baru bagi nelayan Desa Muara Pantuan dan Desa 
Sepatin. Sesuai dengan berubahnya bahan dasar tersebut, PHM 
juga merubah nama rumpon menjadi apartemen ikan. Apartemen 
Ikan merupakan terobosan yang baru pertama kali diterapkan di 
desa pesisir Delta Mahakam. Dan merupakan hasil kolaborasi ide 
antara nelayan, akademisi (Universitas Mulawarman) dan PHM.

Penggunaan aplikasi GPS untuk menandai titik penempatan apartemen ikan

Sebagai  langkah  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  mencari 
ikan, PHM juga memperkenalkan GPS dan fish finder yang dapat 
memastikan  akurasi  titik  tangkap  nelayan  saat  melaut.  Inovasi 
ini  dapat  mengurangi  pemakaian  bahan  bakar  kapal,  sehingga 
berkontribusi dalam pengurangan emisi dan meningkatkan jumlah 
hasil laut yang berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan. 
Perubahan perilaku nelayan dalam pembuatan media pengumpul 
ikan  berdampak  pada  pelestarian  ekosistem  mangrove.  Selainitu,  
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status  apartemen  ikan  menjadi  kunci  keberhasilan  Program 
Nelayanku Hebat dalam menciptakan destinasi wisata pancing.

Anggota kelompok bisa 
memperbaiki sendiri mesin kapal 
yang rusak berkat adanyabengkel 

nelayan

Aktifitas mengelas di bengkel 
nelayan Muara Pantauan

“Apartemen  ikan  ini  mengurangi  biaya  bikin  rumpon  karena 
awet  dan  tahan  lama.  Uang  yang  biasanya  buat  memperbaiki 
rumpon  yang  rusak,  sekarang  bisa  buat  belanja  bahan,  bikin 
apartemen ikan yang baru. Menambah jumlah apartemen ikannya.  
Makin  banyak  kami  pasang,  ada  kenaikan  hasil  tangkapan  ikan.  
Kalau dulu hanya 10 kg sampai 30 kg ikan per hari. Sekarang kami  
bisa ambil ikan dari apartemen ikan ini 15-40 kg/hari.. Lokasi kami  
pasang apartemen ikan, sekarang juga jadi lokasi wisata mincing. 
Kami pasang tarif satu perahu isi 4 orang itu Rp1.500.000,00/hari. 
Jadi  ada  pengurangan  pengeluaran,  tapi  nambah  penghasilan,” 
ungkapnya.

Peningkatan  kuantitas  hasil  tangkapan,  membuat  Bahrudin 
semakin mengurangi jadwal melautnya. Karena bagi nelayan, hari 
efektif  bisa  membawa  pulang  ikan  dengan  hasil  memuaskan, 
hanya  15  hari  dalam  sebulan.  Selebihnya,  mereka  lebih  banyak 
menghabiskan  waktu  di  rumah  dan  tidak  melakukan  apa-apa. 
Bahkan  dulu,  nelayan  yang  tidak  melaut,   kerap  menghabiskan 
waktu di depan meja judi, begitu juga dengan para istri mereka. 
Namun  sejak  mendapat  pendampingan  dari  PHM,  waktu  luang  
itu   terisi  dengan  beragam  kegiatan   yang  bermanfaat  untuk 
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kualitas  hidup  mereka.  Seperti  belajar  mengoperasikan  GPS, 
belajar membuat apartemen ikan yang lebih variatif. Sementara 
istri mereka, belajar membuat aneka makanan turunan dari hasil 
tangkapan ikan dengan mendirikan kelompok UKM.  

Pemasangan apartemen ikan di 
laut lepas

Areal sekitar apartemen ikan 
menjadi spot wisata pancing di 

Muara Pantauan

Para  nelayan,  juga  diajak  belajar  bagaimana  memperbaiki 
mesin  perahu  mereka  sendiri.  Selain  pelatihan  teknis  ,  PHM  juga 
menginisiasi  berdirinya  unit  usaha  baru  berupa  bengkel.  Unit 
usaha  bengkel  nelayan  pesisir  di  Desa  Muara  Pantuan,   menjadi 
satu-satunya  bengkel  di  desa  yang  menawarkan  produk  berupa 
barang  dan  jasa.  Selama  ini  di  Desa  Muara  Pantuan  hanya 
terdapat toko yang menjual sparepart,   tetapi tidak melayani jasa 
maintenance dan perbaikan. Bengkel ini juga menjadi solusi bagi 
nelayan yang berada di desa pesisir (di luar Desa Muara Pantuan).

 “Dulu, apabila kerusakan perahu dianggap parah, kami mencari  
sparepart ke Kecamatan Anggana di daratan sana. Kalau gak ada 
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di Anggana, terpaksa harus ke Samarinda. Kesananya itu butuh 2-3  
jam,  belum  lagi  ongkos  solarnya  bisa  sampai  Rp500.000,00. 
Sampai  sana  bisa  siang  atau  sore,  Kalau  rusaknya  gak  selesai 
dikerjakan  sehari,  kami  mesti  menginap.  Belum  lagi  ongkos 
perbaikannya berapa. Sudah ndak bisa melaut, keluar uang banyak  
iya,” aku Haji Aziz, selaku Ketua Gapoktan Pantuan Lestari.

Nelayan Tersenyum

Haji  Aziz  mengakui,  sejak  
ada bengkel  nelayan  tahun  2020, 
nelayan  di  Muara  Pantuan  sangat 
terbantu.  Kini  nelayan  tidak  perlu 
lagi  mengeluarkan  biaya  sampai 
Rp700.000,00 untuk  perbaikan 
perahu.  Dan waktu untuk pergi 
ke wilayah  darat  bisa  digunakan 
untuk melaut. Penghematan biaya 
bisa  dialokasikan  ke  kebutuhan 
lain.  Salah  satu  keunikan  bengkel 
nelayan  pesisir  terletak  pada 
pelibatan  kaum  penyandang 
disabilitas yang ada di Desa 
Muara Pantuan  sebagai  mekanik. 
Gapoktan Pantuan Lestari sebagai 
representasi  nelayan  di  Desa 
Muara  Pantuan,   menempatkan 
diri  sebagai  kelompok  yang  bersifat   inklusif.   Mereka  terbuka  
bagi   siapapun   yang   ingin   terlibat   dalam   kegiatan  kelompok.   
Dengan   berbagi  kebermanfaatan  dengan   sesama,  peluang  
untuk  menciptakan  pemerataan  pembangunan  semakin lebar.

Haji Aziz selaku Ketua Kelompok 
Nelayan memperlihatkan 

mainan umpan pancing dari 
helm bekas
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“Kami  di  Gapoktan  Pantuan  Lestari  ini  ada  12  kelompok, 
anggotanya  155  orang.  Tapi  nelayan  yang  belum  bergabung  
jadi anggota, bisa juga belanja disini. Bayarnya bisa langsung, bisa 
juga  nyicil.  Dibayar  nanti  kalau  sudah  ada  panenan  tambaknya. 
Sekarang kita kan pertimbangkan situasi. Apalagi masih pandemi, 
semua  harga  barang  juga  naik.  Lalu  tukang  lasnya  juga  anggota 
ada  yang  sudah  diajarin.  Jadi  ongkosnya  gak  semahal  kalau  kita 
minta tolong tukang las seperti dulu. Pendapatan bengkel ini bisa 
buat beli sparepart lagi, dijual lagi. Jadi makin berkembang. Kalau 
tahun  2020  itu  dari  bengkel  kami  dapat  omset Rp4.000.000,00/
bulan.  Tahun  2021  naik  bisa  dapat Rp7.000.000,00bulan.  Nah  ini  
kami  belanjakan  alat  sama kebutuhan mekanik lain, tahun 2022 
ini secara hitungan bakal naik  lagi,” paparnya.

Mainan umpan pancing dari helm bekas ini lebih murah dan sudah diekspor 
sampai Malaysia

      Hadirnya bengkel menjadi pusat berkumpulnya para nelayan 
sharing  ilmu  tentang  semua  hal  yang  menyangkut  penghidupan 
mereka  sehari-hari.  Mulai  dari  budidaya  jenis  ikan  selain  yang 
selama  ini  biasa  mereka  kembangkan.  Ilmu  tentang  merawat 
mesin perahu agar awet dan ide-ide segar lain yang berpeluang 
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menambah penghasilan mereka.  Seperti  ide  pembuatan  umpan  
mainan ikan berbahan helm bekas. Jadi, bagian   fiber helm bekas 
dipotong pipih agak lonjong sepanjang  sekitar 15 cm dan  lebar  5  
cm.  Kemudian  dihaluskan,  dan  dicat  warna-warni  agar  tampil 
menarik.  Umpan  ikan  ini,  diklaim  membuat  ikan  lebih  tertarik 
mendekat,  sehingga  lebih  mudah  tersangkut  kail  pancing. 
Harganya  juga  relatif  lebih  murah  jika  dibandingkan  umpan  
ikan buatan toko.

“Sudah kami buktikan, memakai umpan ikan dari helm bekas 
ini,  dapatnya jauh lebih banyak dibanding pakai umpan ikan toko.  
Bisa  lima  kali  lipatnya.  Mungkin  ikan  lebih  tertarik  dengan 
warna-warninya jadi dikejar. Lalu dari harganya, kalau umpan toko  
itu  sangat  mahal,  bisa  Rp250.000,00/biji.  Tapi  kalau  umpan  
dari helm  bekas  ini  kami  jual  sebiji  hanya  Rp100.000,  ini  sudah  
kami jual  online  sampai  Malaysia  pembelinya.  Kelebihan  lain  
dari  umpan  bahan  helm  bekas  ini,  bisa  dipakai  di  semua  area.  
Mulai  permukaan  dangkal  hingga  kedalaman  laut,”  kata  Haji  
Aziz bangga.

Kemajuan bapak-bapak nelayan diikuti para istri mereka. Pada 
pilar  sosial  dan  budaya,  Program  Nelayanku  Hebat  mampu 
menciptakan  ruang  produktif  bagi  masyarakat,  khususnya  istri 
nelayan dengan kegiatan pengolahan hasil perikanan. Istri nelayan 
di  Muara  Pantuan   juga  menunjukkan  eksistensinya  melalui 
berbagai  kegiatan  pengolahan  makanan  berbahan  ikan.  Jika  
dulu kepala  udang  berakhir  jadi  limbah  lalu  dibuang,  namun  
kini  bisa diolah  dan  mendatangkan  penghasilan  baru.  Dalam  
wadah  UKM, mereka memproduksi kerupuk ikan, kerupuk udang, 
aneka   abon, amplang  dan  petis  dari  kepala  udang  yang  menjadi  
produk andalan  dan  oleh-oleh  dari  Kecamatan  Anggana.  Berani  
tampil beda,  petis  dari  kepala  udang  ini  agak  sedikit  berbeda  
rasanya, berkat  pelatihan  yang  diberikan  oleh  PHM  bersinergi  



108 | Merangkai Senyum Anak Negeri Di Tanah Borneo

dengan instansi terkait di pemerintah daerah dan universitas di 
Kalimantan.  Pelatihan  itu  selain  diferensiasi  produk  olahan,  juga  
keamanan olahan pangan.

“Setelah  dapat  pelatihan,  saya  kolaborasikan  rasanya  supaya 
lebih  mantap.  Jadilah  produk  andalan  kami,  ini  Petis  Mercon. 
Alhamdulillah, ini jadi produk yang dipromosikan sebagai oleh-oleh  
dari  Kukar.  Tampilannya  lebih  cantik,  karena  kami  juga  diajari 
PHM  bagaimana  mengemas  dengan  baik  agar  menarik  calon 
pembeli.  Kegiatan  seperti  ini  makin  rajin  kami  lakukan  selama 
pandemi. Penjualannya sudah sampai luar daerah. Ada juga yang 
dibawa  para  TKW  ke  negara  tempat  mereka  bekerja.  Hasilnya 
lumayan,  bisa  buat  bayar  sekolah  anak,”  ujar  Hajar  selaku  Ketua 
UKM Teratai Pesisir.

Hasil  dari  proses  pemilahan  menghasilkan  limbah  “hasil 
tangkapan”  yang  diserahkan  dan  dimanfaatkan  oleh  Kelompok 
UKM Teratai Pesisir RT 05, kelompok UKM Wanita Kreatif Pantuan 
RT 06, Kelompok UKM Anggrek RT 02 dan Kelompok UKM Tunas 
Harapan RT 01 untuk dijadikan produk olahan. Pengolahan limbah 
“hasil  tangkapan”  tersebut  merupakan  bagian  dari  bentuk 
pemulihan  dan  penguatan  ekonomi  masyarakat  akibat  pandemi 
Covid-19.  Oleh  kelompok  UKM,  produk  tersebut  kemudian  dijual 
ke konsumen dan ke luar daerah yang berkolaborasi dengan outlet  
kelompok  UPPKS  Sinergi  Kelurahan  Muara  Jawa  Pesisir  yang 
merupakan  bagian  dari  Program  Mahakam  Winners,  Kecamatan 
Muara Jawa. Profit hasil penjualan produk kemudian dilakukan bagi  
hasil  penjualan  antara  Gapoktan  Pantuan  Lestari  dan  Kelompok 
UKM untuk diputar kembali sebagai modal.      

UKM  Teratai  Pesisir  makin  berkembang  dengan bertambahnya  
jumlah  anggota.  Produk  yang  dihasilkan  juga makin   bervariasi.   
Beberapa   diantaranya   membuat   cake   dan cendol  berbahan  
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ikan, ada  yang  belajar  digital  marketing  untuk memasarkan  
produk-produk  dari  Muara  Pantuan.  Adanya pendampingan 
dari PHM, membuat produk UKM Muara Pantuan lebih dikenal di 
luar daerah. Karena produk-produk mereka selalu dipajang   dalam  
setiap   pameran.  Juli  2022,   UKM mendapatkan bantuan  alat  
pengering  kerupuk  ikan.  Dengan  alat  ini,  proses  penjemuran  
kerupuk  ikan  yang  semula  memakan  waktu  sampai  lima  hari,  
bisa  dipercepat  hanya  dua  hari  untuk  mendapatkan  hasil kering 
maksimal.

Anggota UKM sedang 
memasukkan kerupuk ikan ke 

mesin pengering

Anngota UKM di depan show 
case produk olahan ikan Muara 

Pantauan

“Program Nelayanku Hebat ini tidak hanya membuat suami 
kita makin maju. Tapi sekarang sudah ada kegiatan ibu-ibu yang 
positif yang menghasilkan. Kami para perempuan ini bisa   lebih 
bermanfaat rasanya, karena punya penghasilan sendiri. Bisa nabung, 
bisa ikut berpikir menyekolahkan anak yang lebih tinggi. Kami ini 
umumnya, istilahnya tidak sekolah. Hanya lulus SD saja. Kalau anak  
kami bisa sekolah tinggi, kan akan memajukan desanya sendiri,”  
harap Rohana, Wakil Ketua UKM Wanita Kreatif melangitkan doa.

Program  Nelayanku  Hebat  secara  signifikan  telah  merubah 
pola ekonomi, sosial dan budaya nelayan Muara Pantuan. Secara 
ekonomi  adanya  tambahan  penghasilan,  membuat  pola  hidup 
mereka  mengikuti  perkembangan  peradaban  dunia  luar. 
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Penggunaan  alat-alat  elektronik  untuk  memudahkan  aktivitas 
domestik  sudah  menjadi  pemandangan  umum  di  desa  itu. 
Program  Nelayanku  Hebat  mampu  mengurangi  pengeluaran 
operasional  nelayan.  Di  saat  bersamaan,  terdapat  kenaikan 
pendapatan  dari  aktivitas  unit  usaha  bengkel  dan  UKM. 
Sedangkan dari sisi sosial, keberadaan Program Nelayanku 
Hebat. Mampu  menyatukan  nelayan  di  desa  pesisir  ke  dalam  
kelompok melalui  penerapan  nilai  gotong-royong.  Sehingga  
dapat memperkuat kohesivitas masyarakat desa pesisir.

Program   ini   juga   menumbuhkan   transformasi   sosial. 
Dari   beralihnya   cara   aktivitas   nelayan   yang   menggunakan 
peralatan  ilegal  dan  tidak  ramah  lingkungan  sehingga  berpotensi 
menurunkan  populasi   ikan   secara   masif   dalam   jangka 
panjang.   Penggunaan   apartemen  ikan,  selain  lebih  ramah 
lingkungan  juga  memberi  nilai  tambah  dengan  menjadikannya 
sebagai lokasi wisata pancing.

Sementara bagi PHM, dari program Nelayanku hebat ada sisi 
keuntungan  yang  didapatkan.   Ketersediaan  produk  oleh-oleh 
khas Delta Mahakam yang menjadi buah tangan bagi setiap tamu  
yang berkunjung ke PHM menjadi skema Creating Shared Value 
(CSV).   Produk  serapan  yang  kedua  adalah  hasil  ikan  tangkapan 
nelayan  di  sekitar  PHM  Lapangan  SPU  dibeli  oleh  catering  PHM 
Lapangan  SPU.  Daya  serap  ikan  oleh  catering  PHM  SPU  sebesar 
40  Kg/bulan.  Nelayan  merupakan  subjek  dari  pengembangan 
program.  Nelayan  sendiri  mendapatkan  benefit  dari  adanya 
program  Nelayanku  Hebat  dengan  adanya  pembinaan  dan 
bantuan  infrastruktur  dari  PHM  Lapangan  SPU.  Skema  Creating 
Shared  Value  (CSV)  yang  terbentuk  ini  memberikan  keuntungan 
bagi  PHM  Lapangan  SPU  dan  Kelompok  binaan.  Sebagaimana 
konsep  dari  CSV  yang  memberikan  kebermanfaatan  bagi 
perusahaan dan masyarakat dalam menjalan program.
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MANGROVE DAN GEOBAG, UPAYA SELAMATKAN 
PANTAI BIRU KERSIK DARI ABRASI

4Oleh : Dita Aprilia, Vivi Apriliyani, Asih Soenarih

Ancaman Abrasi 

Pantai  Biru  Kersik  terletak  di  RT  03  Desa  Kersik,  Kecamatan 
Marangkayu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Kukar).  Pantai  ini 
sebenarnya  indah,  karena  bentangan  bibir  pantainya  sangat  luas 
hingga tak berjarak dengan laut lepas.  Lokasi ini menjadi destinasi  
wisata  andalan  Kukar.  Pengunjungnya  tak  hanya  warga  sekitar 
Kukar, namun juga dari daerah luar Kukar, bahkan luar Kalimantan 
Timur.  Sayangnya,  abrasi  membuatnya  berubah  dengan  cepat. 
Warga  sekitar  yang  sadar  akan  hilangnya  potensi  wisata  ini, 
berusaha  mempertahankan  dengan  mengurangi  laju  abrasi  
yang menelan  daratan  10  m  setiap  tahun.  Penanaman  mangrove 
secara  masif  dan   kontinu   mereka   lakukan.    Pemasangan  
kantong  pasir  atau geobag  di  ujung  kanan  dan  kiri  pantai,  di  
lokasi  yang  abrasinya paling tinggi.

Jika pagi, pantai ini tampak indah dengan warna biru lautnya. 
Pengunjung  bisa  bermain  air  laut  dengan  puas,  seperti  wisata  
air pada  umumnya.  Namun,  pemandangan  indah  tidak  akan  bisa 
ditemukan  jika  siang  menjelang  sore  hari.  Pantai  ini  berubah 
menjadi hamparan lumpur yang nampak gersang, bak gadis yang 
tak bersolek. Untuk bisa menyentuh air, pengunjung harus berjalan  
sekitar  500  m  agar  bisa  merasakan  bibir  pantai  yang  makin 
menjauh. Kapal-kapal nelayan yang teronggok seakan tak berdaya,  
menambah  suasana  Pantai  Biru  Kersik  bermuram  durja.  Selain 
abrasi, terdapat permasalahan lain seperti sampah rumah tangga, 
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sampah pengunjung pantai maupun sampah penjual yang belum 
terkelola dengan baik. Masih banyak ditemui sampah berserakan 
yang  berujung  pada  pembakaran  sampah  secara  langsung. 
Pembakaran sampah tentu bukan menjadi solusi yang tepat untuk 
menangani  sampah  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  masyarakat. 
Sedih sekali melihatnya.

Lokasi  Pantai  Biru  Kersik  memang  salah  satu  lokasi  yang 
tingkat  abrasinya  tinggi.  Ini  karena  lokasi  pantai  berbatasan 
langsung  dengan  Selat  Makasar  yang  memiliki  ombak  barat  dan 
timur  dengan  skala  besar.  Ombak  besar  ini  menyebabkan  abrasi 
dengan  skala  tinggi  yang  telah  menggerus  80%  bibir  pantai  
dan permukiman  warga  pada  bulan  tertentu.  Menurut  warga  
sekitar, Jumriana,  puncak  abrasi  biasanya  terjadi  setiap  Oktober, 
November dan Desember.  Pada bulan itu, ketinggian gelombang 
pasang  bisa  mencapai  2 m - 3 m. Pecahan gelombang  besar  
itu  memporak-porandakan pantai, bahkan sampai  permukiman  
rumah  warga  dengan  radius  sekitar  250 m dari pantai.

Tiap tahun, daratan di desa ini tergerus sepanjang 10 m

“Air laut yang masuk jauh ke daratan, bisa merusak segalanya 
karena barang-barang keropos dimakan karat, kecuali rumah dari 
kayu  ulin  baru  aman.  Pantai  itu  sebenarnya  tidak  disini  letaknya. 
Tapi di ujung timur sana. Hanya beberapa saat saja bisa bergeser 
seperti  lokasinya  sekarang  ini.  Kami  tidak  ingin  Pantai  Biru  ini 
pelan-pelan hilang, pantai ini menjadi salah satu jalan bagi kami 
untuk  mencari  nafkah  dan  menjadi  potensi  yang  dapat  kami 
unggulkan di Kabupaten maupun Provinsi yang dapat membangun  
nama baik desa kami” tutur Jum, panggilannya.
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Jumadi, Kades Kersik sedang menjukkan luasan abrasi

Pantai Kersik, icon wisata kutai yang butuh perhatian

Rupanya  tak  hanya  Jumriana  seorang  yang  gelisah  dengan 
kondisi lingkungannya. Apalagi, keberadaan Pantai Biru bisa 
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menopang kehidupan mereka dari berjualan di sepanjang pantai, 
selain  menjadi  nelayan.  Musyawarah  seringkali  dilakukan  untuk 
mempertahankan keberadaan pantai. Beberapa pemuda setempat 
mulai  tergerak  melakukan  penanaman  mangrove  dengan  jumlah 
sesuai  kemampuan  mereka.  Merekapun  membentuk  kelompok 
bernama  Sahabat  Mangrove.  Pemkab  Kukar  bergerak  dengan 
menata  alat  pemecah  ombak.  Ada  dua  bangunan  bronjong beton 
setinggi satu meter dengan lebar dua meter, yang dibangun di sisi 
timur  dan  utara  pantai.  Kesadaran  bersama  mempertahankan 
pantai, mulai tumbuh sekitar tahun 2018.

Saat air surut pengunjung harus berjalan 500m untuk mencapai bibir pantai

Masyarakat Bergerak Cegah Abrasi

Gayung pun bersambut dengan adanya CSR dari PT Pertamina 
Hulu  Kalimantan  Timur  (PHKT)  yang  mempunyai  konsep  
Community Based  Tourism  (CBT).  Untuk  menguatkan  dan  
melibatkan  masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara lokal 
mengacu pada potensi yang  dimiliki  oleh  desa  yang  dapat  
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dikembangkan  dengan harapan memberikan dampak positif bagi 
aspek lingkungan, sosial  dan  ekonomi.  Harapannya  pengelolaan  
potensi  pantai  mampu meningkatkan  kesejahteraan  lokal,  
khususnya  meningkatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Ada  empat  program  yang  diaplikasikan  
dalam  konsep  CBT  ini. Pertama, pembentukan Desa Wisata 
yang dikelola oleh Kelompok Sadar  Wisata,  kedua  penanaman  
mangrove  yang  dilaksanakan oleh  Sahabat  Mangrove,  dan  ketiga  
pemasangan  geobag  yang dilaksanakan  oleh  Kelompok  Sadar  
Wisata,  atau  penahan  abrasi yang lebih ramah lingkungan. Serta 
pengelolaan sampah organik maupun  anorganik  yang  dilakukan  
oleh  Kelompok  Bank  Sampah Kersik Berseri.

Beberapa program yang terbentuk guna memberikan solusi 
atas permasalahan yang terjadi serta mengembangkan industri 
pariwisata lokal secara bersamaan. Masyarakat setempat bekerja 
sama  dengan  tim  CSR  PT  Pertamina  Hulu  Kalimantan  Timur 
membentuk program penanaman mangrove, pemasangan pagar 
serta  pengelolaan  sampah  yang  berintegrasi  dengan  kegiatan 
pariwisata setempat. Selain untuk mengatasi permasalahan abrasi 
dan sampah, program ini juga akan dikembangkan sebagai wisata 
edukasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas.  Program- 
program ini tentunya menjadi potensi yang dapat dikembangkan 
untuk menunjang kegiatan pariwisata di Desa Kersik.

Pembentukan  program  binaan  di  atas  telah  disesuaikan 
dengan  kebutuhan  masyarakat,  meskipun  masih  dijumpai 
berbagai  kendala  lapangan  sehingga  diperlukan  pelatihan  dan 
pendampingan  program  secara  intens.  Selain  itu  program  juga 
hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan yang selama 
ini menghambat bahkan mengancam kegiatan pariwisata di Desa 
Kersik. Pengembangan program Desa Wisata Kersik tentunya akan 
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memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya 
dalam meningkatkan nilai ekonomi dan sosial mereka.

Strategi  pengembangan  Desa  Wisata  Kersik  mengarah 
pada  pengembangan  agrowisata  pesisir  yang  berprinsip  pada 
keberlangsungan  pariwisata.  Berdasarkan  observasi  yang  telah 
dilakukan  terdapat  beberapa  potensi  daya  tarik  yang  dapat 
mendukung  pengembangan  wisata  di  Desa  Kersik  khususnya 
yang  berkaitan  dengan  kawasan  pesisir.    Agrowisata  kawasan 
pesisir adalah bentuk pariwisata yang memanfaatkan usaha agro 
sebagai objek wisata, Tujuannya,  untuk memperluas pengetahuan, 
pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. 
Komponen  pengembangan  agrowisata  dapat  berupa  flora  dan 
fauna baik yang masih liar, maupun dibudidayakan.

“Potensi desa wisata ini sangat bagus untuk dikelola menjadi 
desa  mandiri  itu  sangat  besar.  Karena  peluang  usaha,  peluang 
BumDes serta obyek-obyek wisata yang baru bisa kami bangun. 
Namun memang butuh peningkatan infrastruktur dan peningkatan 
sumber daya manusianya, untuk itu kami menjalin kerjasama dengan 
PHKT selaku perusahaan yang ada di wilayah sekitar kami untuk 
memfasilitasi  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan 
memperbaiki infrastuktur atau sarana parasana untuk menambah 
daya tarik Pantai Biru Kersik” ujar Kades Kersik, Jumadi.

Menurut  Jumadi,  dengan  kondisi  seadanya  masih  di  bawah 
standar.  Saat  ini  saja,  jumlah  pengunjung  Pantai  Biru  bisa 
mencapai  250  orang  tiap  pekan  dengan  retribusi Rp5.000,00/
motor  dan  Rp10.000,00/mobil.  Faktor  tidak  adanya alternative  
lokasi  wisata  lain  di  Desa  Kersik,  menjadi  point  lebih untuk  
pengembangan  desa  wisata  di  kawasan  ini.  Beberapa kepala 
keluarga, menjadi pengelola tempat wisata bisa hidup dari sini.  
Seperti  berjualan  di  pinggir  pantai,  menyewakan  gazebo hingga  
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menyewakan  homestay. Jika  abrasi dibiarkan,  ada 20 KK. yang  
berpotensi  kehilangan  penghasilan.  Potensi  investasi  juga akan 
hilang jika keindahan pantai hilang.

“Masalah abrasi harus segera ditangani. Kami ini memanen hasil 
keserakahan nelayan yang merusak terumbu karang dan memakai 
bom atau racun untuk mencari ikan. Meskipun aktivitas ini sudah 
dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu, dan tidak lagi dilakukan 
saat ini, namun dampaknya kami rasakan sekarang,” ungkapnya.

Pada tahun 2021, CSR PHKT memfasilitasi pembuatan program 
apartemen ikan dan pada tahun 2022 CSR PHKT juga memfasilitasi 
program  transplantasi  terumbu  karang  dan  pemberian  2  set 
alat  selam  bekerjasama  dengan  Kelompok  Sahabat  Mangrove 
mendukung  perbaikan  lingkungan  dan  menambah  nilai  jual 
wisata Pantai Biru Kersik. Adanya CSR PHKT, diakui Jumadi mampu 
menggerakkan minat masyarakat untuk memperhatikan lingkungan 
sekitarnya. Tingkat kepercayaan warga kepada kinerja pemerintah 
desa, juga mulai muncul dengan adanya sinergitas dengan program 
CSR PHKT ini. Jumadi menilai, program CSR ini mempunyai daya 
dorong  bagi  masyarakat  dan  desa  untuk  segera  merealisasikan 
rencana penyelamatan Pantai Biru Kersik yang selama ini sudah 
menjadi wacana. Gerakan-gerakan sosial yang selama ini dilakukan 
secara kelompok atau pribadi, berubah menjadi dilakukan lebih 
terorganisir dan rapi.

Seperti  pembuatan  geobag  yang  dilakukan  melalui  Program 
Pegar  (Penahan  Gelombang  Ambang  Rendah).  Pemasangan 
geobag merupakan salah satu solusi dalam upaya menanggulangi 
abrasi  pantai  sekaligus  pemecah  gelombang  air  laut.  Melalui 
pendekatan  masyarakat,  pemasangan  geobag  dilakukan  secara 
swadaya  melibatkan  masyarakat. Geobag  yang  terbuat  material 
sintetik  (geotekstil)  diisi  dengan  pasir  pantai  yang  berfungsi 
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sebagai  dinding  penahan  tanah  dan pencegah abrasi. Keunikan 
dari  geobag  ini,  merupakan  penahan  ombak  yang  lebih  
murah dibandingkan  dengan  bronjong  beton  sehingga  lebih  
ramah lingkungan. Selain itu lebih kokoh menahan terjangan 
ombak dan cepat  mengembalikan  pasir  pantai  yang  terbawa  
abrasi. Pemasangan  geobag  di  sisi  pantai,  juga  tidak  merusak 
pemandangan  dan  fungsi  pantai  sebagai  lokasi  wisata.  Tahun  
2021,  CSR  PHKT  telah  berkontribusi  dengan  memberikan  1000 
geobag pegar dan pada tahun 2022 akan ditambah 1000 geobag 
pegar lagi.

Geobag sebagai pemecah ombak ambang rendah di Pantai Biru Kersik

“Sampai saat ini, kami sudah memasang 1000 geobag di ujung  
kanan  dan  kiri  pantai.  Kami  memang  harus  memakai  alat  berat 
atau  eskavator  untuk  memasukkan  pasir  itu  ke  dalam  karung. 
Kalau  pakai  alat  berat,  sehari  bisa  jadi  30-40  geobag.  Tapi  kalau 
manual, hanya jadi 2 saja. Selain itu, kalau air lagi pasang ya harus  
berhenti, biar alat beratnya tidak keropos kena air laut. Ini pihak 



Mangrove dan Geobag, Upaya Selamatkan Pantai Biru Kersik dari Abrasi | 119

PHKT berencana memberikan 1000 geobag pegar lagi pada tahun 
ini, namun belum datang,” kata Jumriana, dari kelompok Pegar.

Walaupun masih dipasang satu tahun terakhir, namun dampak 
geobag   ini   sangat   jelas   terlihat.   Di   belakang   lokasi 
pemasangan geobag, tampak daratan mulai menyembul setinggi  
30 cm, lebih tinggi dari permukaan pantai lainnya.

Perluasan area tanaman mangrove sebagai penghambat abrasi

  Di  sisi  lain,  keberadaan  hutan  mangrove,  menjadi  salah  satu 
program Desa Wisata Kresik yang telah dikembangkan sejak akhir 
tahun  2020.  Program  ini  dilaksanakan  oleh  kelompok  Sahabat 
Mangrove  yang  melibatkan  15  orang  dan  anggota  kelompok 
masyarakat  dengan  dukungan  penuh  dari  PT  Pertamina  Hulu 
Kalimantan Timur sebagai pendamping teknis. Sahabat Mangrove 
adalah  komunitas  yang  bergerak  di  bidang  lingkungan  yang 
berfokus pada kelestarian mangrove, pengelolaan pesisir dan laut. 
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Kegiatan Sahabat Mangrove sendiri meliputi rehabilitasi, edukasi, 
kampanye,  pemberdayaan  masyarakat  dan  riset  mengenai 
ekosistem  hutan  mangrove  serta  ekosistem  pesisir  dan  laut. 
Kawasan   hutan   mangrove   menjadi   salah   satu   bagian   dari 
jenis  agrowisata pesisir pantai.

Syamsul  Maarif  dari  Sahabat  Mangrove  menceritakan,  awal 
penanaman  mangrove  dilakukan  bersama  empat  kawannya 
sesama mahasiswa sejak tahun 2018. Keprihatinan mereka muncul 
ketika  melihat  fenomena  alam  yang  makin  ganas,  dan  secara 
perlahan  menelan  daratan  kampung  halaman  mereka.  Dari 
keprihatinan  tersebut,  setiap  sela  waktu  mereka  mencari  bibit 
mangrove  dan  menanamnya  di  bibir  pantai  yang  konturnya 
berlumpur.  Ada  120  bibit  mangrove  jenis  Rhizophora,  tetapi 
ternyata jenis mangrove ini tidak tahan hama, sehingga hancur dan  
habis tak tersisa, bahkan banyak yang tidak tumbuh.

“Setelah ada CSR PHKT ini, kami lakukan kajian dan penelitian,  
mangrove  jenis  apa  yang  cocok  dengan  wilayah  perairan  disini. 
Hasilnya, ternyata mangrove jenis Avicennia. Pola tanam kami juga  
berubah. Kalau dulu dengan sistem propagule atau menanam bibit  
ternyata  tidak  berhasil  karena  banyak  yang  terbawa  ombak, 
sekarang kami pakai system menanam batangnya agar lebih kuat 
tertancap,” papar Samsul.

Selain  perubahan  pola  tanam,  Sahabat  Mangrove  juga  
bisa menanam  lebih  banyak  pohon  mangrove  dan  lebih  luas  
spot penanamannya. Dalam mendukung agrowisata mangrove, di 
tahun  2021  telah  ditanam  sebanyak  10.000  bibit  mangrove  
yang dilakukan  pada  bulan  Juni  sebanyak  3000  bibit,  di  bulan  
Juli sebanyak  3000  bibit,  dan  di  bulan  Agustus  sebanyak  4000  
bibit. Penanaman  dilakukan  dengan  melibatkan  stakeholder  dari 
kelompok Sahabat Mangrove, DLH Kukar, Pemerintah Kecamatan, 
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Pemerintah  Desa,  Pokdarwis,  dan  PT.  Pertamina  Hulu  Kalimantan 
Timur.  Tahun  2022,  CSR  PHKT  berkontribusi  dalam  penanaman 
1000  pohon  mangrove,  400  pohon  ketapang  kencana  dan  400 
pohon cemara udang.

“Kami  memang  sengaja  memilih  spot-spot  tertentu  untuk 
penanaman  mangrove  ini.  Karena  ke  depan,  jika  mangrove  ini  
sudah jadi tidak merusak fungsi pantai sebagai lokasi wisata. Dan 
rencana  ke  depan  bersama  PHKT,  kami  akan  membuat  lokasi 
wisata  mangrove  sebagai  wisata  edukasi,  wisata  flora  dan 
mangrove center di Kukar,” lanjutnya.

Sedangkan untuk pengelolaan sampah, Program CSR yang telah 
dilaksanakan  adalah  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat. 
Kondisi  permasalahan  sampah  di  Desa  Wisata  Kersik  banyak 
dihasilkan  dari  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  wisatawan 
di area Pantai Biru Kersik. Tidak adanya mekanisme pengelolaan 
sampah yang baik,  menyebabkan pengelolaan sampah berjalan 
kurang baik.

Abrasi Hilang, Pantai Kersik Indah Terngiang 

Program yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat adalah 
membuat  bank  sampah  di  wilayah  Desa  Kersik.  Tidak  hanya  
itu, program  ini  juga  akan  mendorong  masyarakat  sekitar  
khususnya pengelola  untuk  benar-benar  memilah  dan  mengolah  
sampah menjadi  barang-barang  yang  bernilai  sehingga  layak  
untuk diperjual belikan. Untuk mendukung hal tersebut tahun 
2022 telah  dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara.

     Selain itu, kelompok pengelola sampah juga telah melakukan 
visitasi bank sampah di daerah lain, yakni Kota Balikpapan untuk 
belajar bagaimana proses pengelolaan sampah dalam mekanisme  
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bank sampah. Tidak hanya itu, kelompok juga telah mendapatkan  
pelatihan  khusus  yang  diselenggarakan  oleh  PT  Pertamina  Hulu 
Kalimantan  Timur  yang  bekerjasama  dengan  pegiat  lingkungan 
Kota  Balikpapan  dalam  mengelola  sampah  menjadi   berbagai 
macam   kerajinan   tangan   yang   bernilai   guna   hingga   bernilai 
jual.  Seluruh   kegiatan   disambut   antusias   oleh masyarakat   
Kersik,   kegiatan  dihadiri  oleh  anggota  bank  sampah dan ibu-
ibu pedagang di sekitar pantai.  

Arah  pengelolaan  bank  sampah  dalam  konteks  desa  wisata 
akan  lebih  ditekankan  pada  penyedia  produk-produk  cendera 
mata  yang  nantinya  akan  diperjual  belikan  untuk  pengunjung 
wisata Pantai Biru Kersik. Selain itu PT Pertamina Hulu Kalimantan 
Timur  juga  memfasilitasi  peralatan  operasional  untuk  bank 
sampah seperti mesin pencacah sampah, mesin pengurai serabut 
kelapa untuk menjadi coco peat dan coco fiber, serta bak sampah 
terpilah  untuk  segregasi  guna  memberikan  motivasi  dalam 
pemilahan  sampah  dan  mendukung  operasional  bank  sampah 
nantinya.  Keberadaan  bank  sampah  ini  diharapkan  juga  mampu 
mewujudkan  Pantai  Biru  Kersik  sebagai  destinasi  wisata  ramah 
lingkungan kedepannya dan menyelesaikan persoalan sampah di 
wilayah sekitar pantai.

“Karena  kami  rajin  sosialisasi,  makin  banyak  nasabah  
bank sampah  ini.  Saat  ini,  kami  ada  12  pengurus  dan  30  
nasabah  bank sampah.  Separuhnya  itu  anak-anak  pelajar,  itu  
saya  senangnya. Bapak-bapak  juga  ikut,  apalagi  ibu-ibu  rumah  
tangga.  Hasil pengumpulan  sampah  yang  nasabah  setor  ke  kami,  
kemudian ditimbang dan uangnya masuk ke tabungan. Nanti kalau 
nasabah butuh uang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Kalau anak-
anak itu bisa  buat  beli  alat  sekolah,  biasanya  kalau  nasabah  
anak-anak  uang langsung  diambil  untuk  jajan.  Ke  depan  saya  
pengen  buat  seperti yang  di  Balikpapan,  tabungan  sampah  bisa  
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ditukar  dengan sembako  atau  tabungan  emas,  kalau  emas  kan  
harga  naik  setiap tahun jadi bagus untuk dijadikan investasi, kalau 
tabungan nasabah  sudah cukup untuk beli emas dibelikan emas,” 
ungkap Ratna, Ketua  Bank Sampah Kersik.

Penimbangan sampah plastik oleh Bank Sampah Kersik Berseri

Pemilahan  sampah,  juga  dikembangkan  menjadi  daur  ulang. 
Beberapa  material  sampah  seperti  bekas  wadah  kopi  saset  
yang dikumpulkan  dari  pedagang-pedagang  di  Pantai  Biru  
Kersik, dirangkai  untuk  menjadi  tas,  jambangan  bunga  dan  
tempat  tisu. Hasil  daur  ulang  sampah  ini  kemudian  dipasarkan  
di  pasar tradisional dan oleh-oleh di Pantai Biru Kersik dengan 
harga jual Rp50.000,00-Rp75.000,00.

      Tahun  2022,  CSR  PHKT  mengintegrasikan  Kelompok  
Sadar Wisata (POKDARWIS), Kelompok Bank Sampah Kersik Berseri, 
dan Kelompok  Swadaya  Masyarakat  Tangani  Minyak  Tumpah 
(SWASTAMITA)  dalam  menyelesaikan  masalah  ceceran  minyak 
akibat aktivitas kapal yang melintas di Perairan Marangkayu. CSR 
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PHKT  memfasilitasi  pembuatan  oil  boom  dengan  memanfaatkan 
serabut  kelapa  yang  sudah  dicacah  menjadi  coco  peat  dan  
coco fiber.  POKDARWIS  berperan  dalam  pengumpulan  sabut  
kelapa oleh pedagang-pedagang yang ada di sekitar wilayah 
pantai yang awalnya  dibakar  lalu  dikumpulkan  diberikan  kepada  
Kelompok Bank Sampah Kersik Berseri untuk dicacah menjadi 
coco peat dan coco  fiber  yang  kemudian  dijadikan  produk  oil  
boom  ramah lingkungan. Kemudian oil boom dijual ke kelompok 
SWASTAMITA untuk  penanganan  ceceran  minyak  di  wilayah  
Perairan Marangkayu.      

Bank  Sampah  Kersik  terus  berbenah  dan  dalam  proses 
pengembangan.  Pembangunan  rumah  sebagai  tempat  alat 
pengolahan  sampah  sedang  dilakukan.  Ke  depan,  jika  alat-alat 
tersebut  sudah  dioperasikan,  maka  Bank  Sampah  Kersik  akan 
menjadi  pelopor  penggunaan  biodegradable  pengganti  plastik. 
Bank  sampah  ini  juga  akan  menjadi  pelopor  produksi  coco  
fiber sebagai  bahan  oil  absorban  dan  sebagai  pemasok  suvenir  
khas  Pantai  Biru  Kersik.  

Upaya  penyelamatan  Pantai  Biru  Kersik  sedang  berproses. 
Tingkat partisipasi warga diharapkan makin tinggi dan terjaga, 
agar  program  ini  bisa  menghasilkan  dampak  positif  dari  sisi 
lingkungan,  ekonomi  maupun  sosial  warganya.  Gerakan  yang 
dilandasi  kesadaran  bersama,  akan  menghasilkan  kekuatan 
lebih  besar  untuk  cepat  merealisasikan  rencana  matang  yang 
sudah  ada.  Pemerintah  Desa  pun  membuat  kebijakan  lokal 
dalam  upaya  penyelamatan  lingkungan,  sehingga  aktivitas 
penyelamatan  lingkungan  menjadi  tanggung  jawab  seluruh 
masyarakat Desa Kersik.

Melalui Program Desa Wisata Kersik, setidaknya CSR PHKT DOBU  
sudah  berkontribusi  dalam  tujuan  pembangunan berkelanjutan  
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nomor  1  Menghapus  Kemiskinan;  nomor  8 Pekerjaan  Layak  dan  
Pertumbuhan  Ekonomi;  nomor  12 Konsumsi  dan  Produksi  yang  
Bertanggungjawab;  nomor  13 Penanganan  Perubahan  Iklim;  dan  
nomor  14  Menjaga Ekosistem Laut.

Buku tabungan dan hasil karya ibu-ibu Bank Sampah Kersik Berseri
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PERI SAKTI, HIDUPKAN KEMBALI USAHA 
PERIKANAN DI TABALONG YANG PERNAH MATI

4Oleh : Ana Nur Latifah, Christina Dewi Sarasati, Naoni Shinta 
Pasila

Potensi yang Terbengkalai 

“Tidak pernah susah menjual ikan air tawar disini”

Itulah  kesan  yang  diungkapkan  Juhin,  warga  Desa  Kapar 
Kecamatan  Murung  Pudak,  Tabalong,  Kalimantan  Selatan. 
Budidaya  ikan  air  tawar  pernah  mengalami  masa  jaya,   namun 
sempat  mati  karena  kolam  tanah  mereka  airnya  terkontaminasi  
bahan  kimia.  Namun  setelah  mereka  mengenal  budidaya 
perikanan  sistem  bioflok,  secara  perlahan  mereka  mulai  bangkit  
untuk menghidupkan kembali masa kejayaan usaha ikan air tawar  
di daerah ini.

Juhin  yang  lahir  di  Ciamis,  Jawa  Barat  diajak  keluarganya 
bertransmigrasi  ke  wilayah  Tabalong  tahun  1978  lalu.  Seperti 
transmigran lain, mereka mendapatkan jatah tanah garapan selain 
bekerja di kebun karet milik   Perhutani. Tanah di Tabalong cukup 
damai  untuk  ditanami  berbagai  jenis  sayuran  dan  buah-buahan. 
Hasilnya  lebih  dari  cukup  untuk  tingkat  perekonomian  warga. 
Tabalong  bisa  dikategorikan  daerah  yang  mampu  mencukupi 
kebutuhan  pangannya  sendiri,  kecuali  komoditas  ikan.   

Selama berpuluh tahun, warga mengandalkan pengiriman ikan 
laut  dari  Banjarmasin.  Mereka  tetap  membelinya,  walaupun 
harganya  terbilang  mahal  akibat  tingginya  ongkos  distribusi. 
Karena  dengan  jalur  darat,  dari   Banjarmasin  menuju  Tabalong 
membutuhkan  waktu  antara  enam  sampai  tujuh jam perjalanan. 
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Selain  mahal,  ikan  laut  sampai  di  Tabalong  dalam  kondisi  tidak 
segar lagi.

Baru  pada  tahun  2000,  generasi  kedua  keluarga  transmigran 
berinovasi  membuat  kolam  tanah  untuk  budidaya  ikan  air  
tawar. Saat itu menurut penuturan Juhin, keluarganya lah yang 
pertama kali  membuat  kolam  tanah  dengan  membudidayakan  
ikan  patin yang mereka bawa bibitnya dari Jawa. Saat itulah, masa 
kejayaan usaha  perikanan  kolam  tanah  bagi  warga  Desa  Kapar  
pada khususnya,  dan  warga  Tabalong  pada  umumnya.  Tingginya 
produktivitas,  menjadikan  pembudidaya  mampu  memasok 
kebutuhan ikan air tawar ke Balikpapan sebanyak 2 ton setiap tiga 
hari. Tidak hanya Balikpapan sebagai jalur pemasaran hasil panen 
kolam tanah  warga  Tabalong, namun  juga  ke  Samarinda  bahkan 
sampai masuk Banjarmasin.

Sayangnya, masa kejayaan itu tak bertahan lama. Air sebagai 
material  utama  yang  mengandalkan  dari  PLTU  Tabalong  mulai 
terkontaminasi  bahan-bahan  kimia.  Produktivitas  kolam  tanah 
menurun.  Banyak  warga  yang  tidak  mampu  menutup  biaya 
treatment  air  agar  kolam  tanah  mereka  aman  dan  masih  bisa 
untuk budidaya ikan. Dari ratusan pengusaha ikan air tawar waktu 
itu,  hanya  tersisa  puluhan.  Hal  ini  karena  mereka  masih  mampu 
melakukan  subsidi  silang  dari  hasil  menjual  getah  karet  dan 
penjualan hasil panen lahan kebun dan pertanian.      

“Sebenarnya usaha ikan tawar itu mahal di ongkos kolam 
tanahnya. Tapi kalau disini itu istilahnya, gak pernah susah 
jualnya. Jadi keluarga saya merasa sayang saja kalau 
tidak budidaya lagi. Orang Tabalong itu kan orang Banjar. 
Konsumsi ikan air tawarnya tinggi. Tanpa ikan, orang Banjar 
gak akan makan,” ungkap pria berusia 49 ini.
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Walaupun  terseok-seok,  budidaya  ikan  dengan  media  kolam 
tanah  tetap  berjalan.  Sampai  pada  titik  kulminasi,  bisnis  ini 
dipaksa harus berhenti.  Tahun 2010, dinding penahan air di PLTU 
Tabalong jebol. Air membludak dan menghancurkan semua kolam  
tanah yang lokasinya tepat di bawahnya. Dan di situlah lokasi 25  
kolam tanah milik keluarga Juhin berada. Mereka sudah berulang 
kali membicarakan kompensasi ganti rugi, baik kepada pihak PLTU  
maupun  pemerintah  daerah  setempat.  Namun,  hanya  janji  yang 
mereka  dapati,  tanpa  pernah  ada  realisasi.  Sebagai  rakyat  kecil, 
Juhin tak mampu berbuat banyak. Begitu juga warga sekitar yang 
terdampak,  hanya  bisa  diam  menunggu  ketidakpastian  nasib 
usaha budidaya ikan ini selanjutnya. Di masa itulah, budidaya ikan 
di  Desa  Kampar  mati  total.  Ratusan  kolam  tanah  dibiarkan 
terbengkalai,  banyak  dihuni  predator  yang  selama  ini  menjadi 
musuh  bersama  para  pembudidaya  patin.  Sebagai  rakyat  kecil, 
Juhin tak mampu berbuat banyak. Begitu juga warga sekitar yang 
terdampak,  hanya  bisa  diam  menunggu  ketidakpastian  nasib 
usaha budidaya ikan ini selanjutnya.

Masyarakat  Desa  Kapar  sebenarnya   pernah  menerima bantuan 
budidaya ikan nila dan patin dari Dinas Perikanan sebagai  bantuan  
untuk  memberikan  tambahan  pendapatan  bagi masyarakat.  
Akan  tetapi,  program  tersebut  tidak  berkelanjutan dikarenakan  
masyarakat  susah  mengakses  modal  lanjutan. Sehingga  sekitar  
100  kolam  tanah  terbengkalai.  Di  sisi  lain terdapat  potensi  
berupa  banyaknya  minat  dan  pengetahuan dalam  budidaya   
ikan  nila  dan  patin  di  masyarakat.  Sementara  Pemerintah  
Tabalong sedang  menggencarkan  kampanye  makan ikan  guna  
mendukung  program  Nasional  Gerakan  Memasyarakatkan  
Makan  Ikan (GEMARIKAN).

“Baru  tahun  2018,  saya  kenal  ternak  ikan  pakai  terpal.  Apa  
namanya  bioflok  itu.  Saya  mencoba  bikin   tiga   kolam   terpal  
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bioflok  dengan  diameter  3  m.  Kalau  dibandingkan  dengan  kolam  
tanah  memang  lebih  irit  biaya  sih.  Airnya  juga  tidak  akan 
terkontaminasi bahan-bahan kimia lagi. Tapi saya tidak budidaya  
patin  lagi.  Saya  ganti  lele  sama  nila  yang  harga  jualnya  lebih 
tinggi,” ujar Juhin.

Kebermanfaatan untuk Kesejahteraan

Warga sekitar yang melihat keberhasilan Juhin ingin menirunya. 
Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
perusahaan  berupaya  mendukung  pemerintah  setempat  dalam 
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Salah  satu 
program TJSL Tanjung Field dilaksanakan di Desa Kapar dengan 
kerjasama dengan pemerintah desa setempat, Dinas Ketahanan 
Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKP2TPH) 
Kabupaten Tabalong, De’Papuyu Farm, dan Kelompok Tani Desa 
Kapar. Kerjasama tersebut dalam sebuah program dalam bidang 
inovasi  budidaya  perikanan  dengan  sebutan  Pembudidayaan 
Perikanan Inovatif Desa Kapar atau disingkat menjadi Peri Sakti.

Program Peri Sakti realisasinya diawali pada tahun 2019 yang 
dikelola oleh enam orang anggota  bagian dari UPJA Berkah Tani. 
Sejak  awal  pelaksanaan  program  hingga  sekarang  tentunya 
terdapat  perubahan  positif  yang  dirasakan  oleh  anggota 
kelompok  baik  berupa  material  maupun  non  material.  Dalam 
pelaksanaannya,  program  Peri  Sakti  melalui  tiga  tahapan 
pelaksanaan  program  yaitu  perencanaan,  implementasi,  dan 
monitoring serta evaluasi.

Tahun  pertama,  program  difokuskan  pada  pembentukan 
kelompok  dan  pengadaan  sarana  prasarana  dasar  penunjang 
kegiatan  seperti  pemasangan  kolam  terpal  dan  pembangunan 
sarana budidaya. Termasuk di dalamnya proses penyusunan renja 
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dan renstra. Tahun kedua difokuskan pada peningkatan kapasitas 
dengan memberikan pelatihan dasar teknik budidaya ikan sistem 
bioflok  serta  sudah  mulai  untuk  pemasaran  hasil  panen.  Tahun 
ketiga,  dilakukan  pengembangan  program  baik  secara  teknis 
maupun  secara  kelembagaan,  berupa  penguatan  kelembagaan 
kelompok,  pelatihan  tahap  lanjutan,  dan  pemasaran  hasil  panen 
secara lebih masif.

Tahun  ke  empat,  sebagai  langkah  persiapan  exit  program 
direncanakan  replikasi  di  Lapas  Kelas  II  Maburai,  penyusunan 
modul  sistem  budidaya  untuk  diseminasi,  pelatihan  pembuatan 
pakan  mandiri,  dan  pengolahan  produk  turunan  ikan.  Di  tahun 
kelima, diharapkan program mampu mandiri dengan menjalankan 
program secara mandiri mulai dari pembibitan, budidaya, hingga 
pemasaran hasil panen, maupun produk turunan. Di tahap ini 
pula mitra  binaan  diharapkan  mampu  melakukan  diseminasi  
program secara  mandiri.  Sehingga  kebermanfaatan  program  
semakin meluas di masyarakat.

Anggota kelompok sedang 
menyiapkan media baru untuk 

budidaya ikan nila

Anggota sedang mengisi air di 
media bioflok sebelum diisi bibit 

ikan

“Saya  libatkan  dua  millennial  dalam  kelompok  ini.  Biar 
mereka  nanti  akan  meneruskan  budidaya  ikan  air  tawar  disini. 
Jangan  sampai  usaha  ini  mati  lagi.  Sistem  bioflok  ini  juga  penuh 
dengan  teknologi  terkini.  Kalau  ada  anak  muda  yang  dilibatkan, 
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biasanya kalau nemu masalah berkaitan dengan teknologi canggih 
mereka  lebih  cepat  bisa  menemukan  akar  masalah  dan  mencari 
solusinya,   Alhamdulillah   hasilnya   bagus.   Kami   jual   nila   
itu  Rp30.000,00/kg.  Sedangkan  lele,  kami  jual  Rp17.000,00/kg. 
Namun   sistem   ini   masih   butuh   banyak   yang   dibenahi,”  
ungkap Juhin.  

Juhin mengakui, rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar 
anggota  kelompoknya,  menjadi  faktor  utama  yang  membuat 
kelompok  ini  tidak  cepat    berkembang.  Sehingga,  walaupun 
semua sudah pernah mendapatkan pelatihan bimtek, namun cara 
mengaplikasikan berbeda.  Selain itu, anggota juga perlu dibenahi 
administrasi  dan  manajemen  pembukuan  hasil  panen.  Karena 
selama beberapa kali panen, mereka tidak pernah mencatatnya 
secara rapi. Sehingga jumlah keuntungan dan biaya produksi tidak 
pernah diketahui.  

Pengoperasian airator ke bioflok Proses mengganti air di bioflok

Faktor lain yang perlu dibenahi adalah keamanan lokasi kolam  
bioflok,  karena  lokasi  penempatan  bioflok  jauh  dari  rumah 
anggota.  Jika  dulu  dengan  kolam  tanah,  musuh  mereka  adalah 
predator.  Namun  dengan  kolam  bioflok  ini  musuh  mereka 
berganti  pencuri.  Tingginya  biaya  listrik  Rp400.000,00/bulan  juga 
dinilai masih memberatkan anggota kelompok.   Namun berbagai 
masalah  itu  telah  dibicarakan  untuk  mendapatkan  solusi.  Seperti 
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masalah  keamanan  kolam,  saat  ini  sudah  dipasang  pagar 
mengelilingi lokasi penempatan kolam bioflok. Pihak Pertamina EP  
Tanjung  Field  kemudian  membantu  pengadaan  9  bioflok  lagi 
yang  ditempatkan  berdekatan  dengan  lokasi  rumah  anggota, 
sehingga pengawasan keamanan bisa diperketat.

Tahun  2021  program  diupayakan  terus  berkembang  sejalan 
meskipun  masih  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19.  Pertamina  EP 
Tanjung  Field   menambah  fasilitas  budidaya  perikanan  berupa  
6 buah kolam terpal serta bibit ikan sebanyak 9500 ekor bibit yang  
terdiri  dari  bibit  ikan  nila,  ikan  mas,  dan  ikan  lele. Penambahan 
fasilitas kolam diiringi dengan peningkatan kapasitas  yaitu  berupa  
pelatihan  pembuatan  probiotik  yang  dilaksanakan terbuka  untuk  
masyarakat  Desa  Kapar.  Pelatihan  pembuatan probiotik dengan 
narasumber dari Balai Benih Ikan Desa Kambitin ditujukan untuk 
swasembada probiotik untuk penambahan nutrisi pada budidaya 
perikanan.

Tahun  2021  mulai  dilakukan  uji  coba  mengolah  hasil  panen 
ikan  yaitu  dengan  diolah  menjadi  ikan  berbumbu  atau  marinasi, 
sehingga konsumen hanya tinggal menggoreng. Uji coba tersebut  
bekerjasama  dengan  kelompok  mitra  binaan  PT  Pertamina  EP 
Tanjung lainnya yaitu kelompok Madani yang terdiri dari ibu-ibu 
rumah  tangga  Desa  Masukau.  Selain  itu,  pada  tahun  ini  juga 
sekaligus  merintis  replikasi  program  Perisakti  di  Lapas  Kelas  
IIB Kabupaten Tabalong untuk realisasi pada tahun 2022.

Perisakti Semakin Sakti 

Program  Perisakti  mendapatkan  nilai  Indeks  Kepuasan 
Masyarakat  pada  kategori  sangat  baik  dengan  nilai  92,5. 
Pengukuran IKM dilaksanakan menggunakan metode survei yang 
kemudian  datanya  dianalisis  untuk  mendapatkan  nilai  indeks. 
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Terdapat  14  indikator  yang  dianalisis  antara  lain  komitmen 
perusahaan, partisipasi masyarakat, relevansi program, kesesuaian 
perencanaan  dengan  implementasi  program,  respon perusahaan  
dalam  penanganan  masalah,  aspek  keadilan  dalam implementasi,  
tanggung  jawab  petugas  lapangan,  kapasitas petugas  lapangan,  
penerimaan  masyarakat  terhadap  petugas lapangan, kesediaan 
anggaran, sinergi perusahaan, ruang lingkup program,  dan  
manfaat  program.  Berdasarkan  FGD  serta  IKM mendapatkan  
gambaran  kendala  dan  potensi  keberlanjutan program,  ketepatan  
kelompok  target  sasaran,  gambaran perubahan  perilaku,  kinerja  
pelaksana,  dan  keberhasilan  usaha dalam pelaksanaan program 
yang kemudian menjadi rekomendasi  perencanaan perbaikan 
program.

Pembuatan campuran pakan untuk budidaya lele

Adanya  sistem  bioflok  dari  penerapan  program  CSR  PT 
Pertamina  EP  Asset  5  Tanjung  Field  mendatangkan  keuntungan 
bagi  Kelompok  Peri  Sakti  untuk  menghemat  pembelian  
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pakan dari  adanya  pemanfaatan  mikro  organisme  yang 
sudah  ditanam  di  kolam  bioflok  sebelum  proses  pembibitan. 
Kolam  konvensional  membutuhkan  7  karung  pakan  per siklus 
siklus  panen,  sedangkan  sistem  bioflok  hanya  memerlukan  5 
karung pakan per siklus panen. Harga satu karung pakan adalah 
Rp500.000,00.  Dengan  adanya  perbedaan  kebutuhan  pembelian 
pakan maka perhitungan dapat dilakukan dengan melihat selisih 
harga  kebutuhan  pakan  konvensional  dengan  harga  kebutuhan 
pakan bioflok per siklus panen.

Proses pembuatan pelet untuk pakan lele di media bioflok
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Program  CSR  PT  Pertamina  EP  Asset  5  Tanjung  Field 
mendatangkan  keuntungan  bagi  Kelompok  Peri  Sakti  dengan 
harga  pembuatan  kolam  yang  lebih  murah,  tidak  memerlukan 
biaya  penyewaan alat  berat atau jasa kuli untuk penggalian tanah 
dan  pengecoran  semen.  Di  Desa  Kapar  biaya  pembuatan  kolam 
konvensional  ini  membutuhkan  Rp15.000.000,00  untuk  ukuran 
kolam 10 m X 25 m. Kolam bioflok yang jauh lebih praktis, murah, 
dan  lengkap  dengan  satu  set  yang  dibutuhkan  seperti  pipa 
pembuangan  air,  aerasi  untuk  suplai  oksigen,  dan  lainnya  hanya 
membutuhkan biaya instalasi sebesar Rp1.250.000,00.  

Program  Peri  Sakti  telah  mendatangkan  keuntungan  bagi 
anggota  kelompok.  Penggunaan  air  pada  kolam  konvensional 
jauh  lebih  banyak  dibandingkan  penggunaan  air  pada  kolam 
bioflok.   Penggunaan air konvensional membutuhkan 100 m3 
air sedangkan kolam bioflok membutuhkan 3 m3 per kolam 
sehingga  terjadi  penghematan  sebanyak  97 m3.  Dampak  dari 
penghematan  air  ini  tidak  bisa  dihitung  karena  air  berasal  dari  
sumur masyarakat setempat dan belum adanya saluran PDAM di 
Desa Kapar.

Berbeda dengan sistem konvensional, sistem bioflok memiliki  
kepadatan  tebaran  yang  lebih  tinggi  dengan  tingkat  mortalitas 
yang  lebih  rendah.  Berdasarkan  pengalaman  anggota  Kelompok 
Peri Sakti yang pernah melakukan proses pembesaran ikan pada 
kolam  konvensional,  mereka  menghasilkan  lebih  sedikit  panen 
yang  berimbas  pada  hasil  penjualan  sehingga  perhitungan  ini 
akan dilakukan dengan melihat perbandingan kepadatan tebaran 
ikan  yang  diperhitungkan  tingkat  mortalitasnya  serta  hasil  dari 
panen  yang  dihasilkan.  Kepadatan  tebaran  ikan  nila  pada  kolam 
konvensional  sebanyak  2000  bibit  dengan   tingkat  mortalitas 
sebanyak  75%  sehingga  perkiraan  hasil  panen  seberat  50  
kg sedangkan pada sistem bioflok kepadatan tebaran ikan nila 
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lebih tinggi  dengan  akumulasi  500  bibit/kolam  dengan  tingkat  
mortalitas  20%  sehingga  dapat  menghasilkan  80  kg/kolam 
dengan harga jual ikan nila sama yakni Rp25.000,00.

“Hasil  ikan  biofok  tidak  berbau  sehingga  lebih  diminati  oleh 
konsumen,” ungkap  salah  satu  anggota,  Diki  setiawan,  Semenjak 
tahun  2020  dari  adanya  aktivitas  CSR  PT.  Pertamina  EP  Asset  
5 Tanjung  Field,  Kelompok  Peri  Sakti  dapat  melakukan  budidaya 
ikan air tawar sistem bioflok yang ditandai dengan keberhasilan 2 
kali  siklus  panen  dan  memiliki  kontinuitas  produksi  di tahun-
tahun berikutnya.

Pada  tahun  2020  Kelompok  Peri  Sakti  menghasilkan  panen 
ikan nila dan ikan lele dengan rincian: 

Hasil  panen  tahun  2020  Varietas  Ikan  Nila  seberat  80  kg  
laku terjual Rp2.000.000,00.   Sedangkan untuk Varietas Ikan Lele, 
dari hasil  panen  sebanyak  200  kg,  kelompok  menjualnya  seharga 
Rp3.600.000,00.  Dari  perhitungan  tersebut  tergambarkan  bahwa 
kelompok  dapat  memiliki  produktivitas  di  tahun  2020  dari  hasil 
jumlah penjualan panen 2020 sebesar Rp5.600.000,00.

Selama  proses  penerapan  sistem  bioflok  pada  akhir  tahun 
2020, Kelompok Peri Sakti menemui rintangan yang menyebabkan  
pembesaran  ikan  tidak  maksimal  sehingga  untuk  mengatasi 
permasalahan  tersebut,  PT  Pertamina  EP  Asset  5  Tanjung  Field, 
mengajak  ibu-ibu  Kelompok  Madani  untuk  turut  membantu  
Peri Sakti dalam pengolahan ikan siap saji yang penjualannya 
dibantu oleh  tim  CSR  PT  Pertamina  EP  Asset  5  Tanjung  
Field  dari pengolahan  dan  penjualan  tersebut  dapat  membantu 
penambahan  pemasukan  bagi  Kelompok  Peri  Sakti  sebesar 
Rp360.000,00.
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Moh  Noor  adalah  satu  diantara  dua  milenial  yang bergabung   
di   kelompok.   Dulu   keluarga   Noor   juga   punya puluhan kolam 
tanah untuk budidaya nila. Namun sejak jebolnya dinding  PLTU,  
semua  kolam  tanah  itu  tak  ada  yang  tersisa.  Usai lulus SMK 
tahun lalu, Noor  berniat mengikuti  berbagai pelatihan  terkait  
budidaya  ikan   menggunakan   sistem   bioflok.   Pemuda berusia  
19  tahun  ini punya cita-cita yang tinggi.

Warga lokal bergeser dari budidaya ikan kolam tanah ke media bioflok

“Saya   bercita-cita   mengembalikan   kejayaan   Desa Kampar  
sebagai  pemasok  ikan  air  tawar  terbanyak  di Tabalong.   Saya   
berharap Program Peri Sakti ini benar-benar sakti menghidupkan 
kembali usaha perikanan di desa ini yang telah delapan tahun 
mati,” ucapnya melangitkan doa.
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Pertanian Bukan Prospek Masa Depan

Lahan pertanian di Kelurahan Sanipah dan Handil Baru Darat, 
Kecamatan  Samboja  mulai  tergusur  dengan  berdirinya pabrik-
pabrik baru. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga  
pupuk,  yang  nyaris  tak  sebanding  dengan  nilai  jual  hasil 
panen  lahan  pertanian  yang  masih  tersisa.  Aktivitas  pertanian 
dipandang  sebelah  mata  oleh  anak  muda,  seperti  hidup  segan 
mati  tak  mau.  Namun  para  petani  tak  tinggal  diam.  Mereka 
memulai  upaya  mengenalkan  pekerjaan  bertani  kepada  generasi 
mudanya.  Upaya  ini  tidak  mudah  di  tengah  serbuan  gaya  hidup 
hedonisme yang mulai menjamah anak muda di wilayah pinggiran.  
Dari  Baanjung  &  Bumi  Seraiwangi  inilah,  para  petani  berkumpul 
dan berjuang dengan cara mereka, untuk menolak punah.

Ancaman  punahnya  sektor  pertanian  lokal  di  wilayah  ini, 
bukan  isapan  jempol  belaka.  Ada  banyak  lahan  tidur  dan 
berpotensi  mudah  terbakar  dengan  cakupan  luas  sekitar  6,5 
hektar.   Sementara  sebanyak  500  kg  timbunan  jajang  sawit 
menjadi  limbah  landfill  kebun  sawit.  Kualitas  kesuburan  tanah  
di lahan  pertanian  yang  semakin  menurun,  membuat  12.787  
liter pupuk  kimia  masif  digunakan  setiap  tahun  oleh  petani  
sebagai pola  tanamnya.  Dengan  pola  tanam  seperti  ini  saja,  
ternyata belum  memaksimalkan  hasil  panen  pertanian  lokal.  
Ini  terbukti hanya  20%  ketersediaan  sayur  bagi  pemenuhan  
kebutuhan pangan.  Sementara  masih  80% kebutuhan pangan 
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lokal  didapat dari  impor.  Angka  ini  menunjukkan,  tingginya  
tingkat ketergantungan  impor  dari  Jawa  dan  tengkulak.  Situasi  
yang serba  sulit  ini  kemudian  menciptakan  tingginya  angka 
pengangguran dan putusnya generasi petani.

Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menangkap kegelisahan para  
petani.  Bersama  program  Petani  Maju,  PHM  mengundang 
kelompok  tani  untuk  berdiskusi  mencari  akar  masalah.  Dan 
bagaimana  solusi  yang  tepat  berbasis  potensi  lokal  yang  tersisa. 
Jawabannya  adalah  kebaruan  inovasi,  dengan  perencanaan  
dan pendampingan,  kelompok  tani  mengidentifikasi  kebutuhan 
penghematan  biaya  produksi,  peningkatan  pendapatan, 
kebutuhan  alternatif  pupuk  ramah  lingkungan  serta  penguatan 
kapasitas  menghadapi  Ibukota  Negara  (IKN).  Menjadi  pekerjaan 
rumah besar juga bagi mereka, untuk menghapuskan gap interaksi  
antara  golongan  muda  dan  tua  yang  satu  diantara  eksesnya 
adalah tidak adanya regenerasi petani kepada generasi milenial.

“Data  dari  pemerintah  kabupaten,  jumlah  antara  petani  yang 
pensiun  dengan  petani  mudanya  itu  njomplang.  Petani  muda 
hanya  sekitar  10%  dari  petani  tua  yang  sudah  tidak  mampu 
bekerja  di  lahan.  Harus  ada  regenerasi  supaya  ada  pengganti 
beliau-beliau itu. Tapi dengan pola komunikasi atau gaya kekinian  
yang  maju  dan  modern.  Salah  satunya  saya  harus  pintar  main 
game seperti mereka. Dari main game itu saya dekati anak muda 
dengan  adu  main  game.  Kalau  saya  kalah,  saya  yang  mencuci 
piring  dan  gelas  kotor  mereka,  Kalau  mereka  kalah,  mereka  saya 
suruh belajar memegang cangkul dan menanam,” kata Yuliantoro,  
tokoh pengkader petani muda di Sanipah.       

Yuliantoro mengakui, pekerjaan bertani saat ini terpinggirkan 
dari  pikiran  generasi  milenial.  Apalagi  melihat  iklim  bertani 
konservatif  yang  semakin  tak  kondusif,  membuat  kegiatan 
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bercocok  tanam  dipandang  sebelah  mata  oleh   para  pemuda. 
Kalangan muda menilai, bertani adalah pekerjaan orang kampung 
yang  tidak  memberi  prospek  masa  depan  cerah.  Berdirinya 
pabrik-pabrik baru, semakin membuat profesi petani ditinggalkan.  
Anak  muda  di  Sanipah  bahkan  punya  motto  “lebih  baik 
menganggur jika tidak kerja di pabrik”. Adanya pergeseran kultur 
pertanian  ke  pabrik,  juga  membuat  mental  anak  muda  
Sanipah lebih  memilih  hal  yang  serba  instan.  Akibatnya,  angka 
pengangguran  tinggi.  Sementara  berdirinya  pabrik,   beriringan 
dengan  munculnya  beberapa  tempat  hiburan  menjadi  faktor 
pemicu kenaikan angka tindak kriminal di Sanipah.

Fenomena  inilah  yang  membuat  Yuliantoro  sebagai 
pendamping  desa  dari  Kemendes  di  Berau,  merasa  terpanggil 
mengembalikan  Sanipah  ke  jatidiri  sebagai  petani  lokal.  Itor, 
panggilan akrabnya ini kemudian memutuskan mengundurkan diri,  
kembali  ke  kampung  halamannya  di  Sanipah  untuk  bertani. 
Masalah  Sanipah  mempertemukan  Itor  dengan  Pertamina  Hulu 
Mahakam  (PHM).  Dari  forum  grup  diskusi  yang  juga  melibatkan 
beberapa  warga,  didapat  solusi,  menerapkan  pola  pertanian 
terintegrasi  ramah  lingkungan  dari  hulu  ke  hilir  dengan  sistem 
pertakultur.  Strategi  yang  digunakan  adalah  dengan  melibatkan 
dan  membina  generasi  muda  dan  kelompok  perempuan. 
Pemanfaatan  limbah  organik  dan  digitalisasi  pemasaran.  Dengan 
sistem  pertakultur,  petani  muda  belajar  untuk  mendaur  ulang 
limbah,  menata  lahan,  menyehatkan  alam,  mandiri  berkelanjutan 
dan  kebersamaan  manfaat.  Pertakultur  ini  sejalan  dengan  Perda 
Kaltim  nomor  7  tahun  2019  tentang  Adaptasi  dan  Mitigasi 
Perubahan Iklim.     

“Mereka anak-anak muda ini lahan bapaknya berhektar-hektar, 
tapi  tidak  dikelola  dengan  baik.  Di  lahan  mereka  inilah,  bersama 
CSR  PHM,  kami  jalankan  program  ini  dengan  melibatkan  anak 
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muda  langsung  dan  ibu-ibu  mereka  juga.   Daripada  mereka 
menganggur, kami  ingin  tunjukkan  sistem  ini  bisa menghidupi 
mereka.  Kami  berusaha  menepis  anggapan,  kalau  bertani  itu  gak 
keren.  Biar  miskin  asal  sombong  harus  diubah  menjadi  petani  
itu keren  dan  penghasilannya  lebih  menjanjikan  daripada  kerja  
ikut pabrik.  Kami  bangun  petani  maju  4.0  bagi  anak  muda  
Sanipah” tegasnya.

Yang Tua Merangkul Yang Muda dengan Teknlogi

Perjuangan  panjang  dimulai.  PHM  memfasilitasi 
pembangunan prasarana pengolahan limbah sawit menjadi pupuk  
cair  organik  dan  menggunakan  kemasan  bekas  non-B3  sebagai 
wadah  media  hidup  dan  pengembangan  maggot.  Sharing  
ilmu pengembangan varietas produk pertanian juga dilakukan 
dengan mengajak  petani  Sanipah  studi  banding  di  Bumi  Langit  
Institute Yogyakarta.   Berbagai  pelatihan  peningkatan  kapasitas  
diberikan, disertai  fasilitas  penunjang.  Dengan  tiga  konsep  yang  
dijalankan. Yakni  low  external  input  sustainable,  dengan  tidak  
tergantung semuanya  dari  luar  daerah,  pupuk  tidak  pernah  beli  
dari  hasil pengolahan  limbah  yang  ada.  Kemudian  zero waste,  
dengan menghapuskan  pemakaian  pupuk  kimia.  Ketiga,  ramah 
lingkungan.  Tak  ketinggalan,  pembentukan  kelompok  UKM  dan 
kelompok  tani  wanita  untuk  meningkatkan  swasembada  pangan 
bagi Sanipah.  Mereka mendapat ilmu diferensiasi produk dengan 
pengolahan hasil pertanian menjadi makanan olahan.

Disaat   proses   berjalan,   temuan   baru   pupuk   organik  
mereka   dapatkan.  Mengambil  bahan  dari  potensi  lokal  yang  
ada, kelompok  tani  berhasil  menemukan  formula  baru  pupuk  
cair organik yang diberi branding BioTasuke.
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“Jadi kami maunya bikin formula pupuk cair untuk membasmi 
hama di cabai. Ada 15 bahan sayur dan buah yang kami padukan. 
Tapi  begitu  kami  aplikasikan  ke  tanaman  cabai,  malah  rumput 
sekitar ikut mengering. Nah ini dapat ilmu baru gak sengaja dapat 
herbisida   organik.   Kami   namakan   Biotasuke.   Bio   itu kehidupan.   
Tasuke  itu  tanaman  subur  kembali.  Alhamdulillah  bisa tembus  
hasil  panen  padi  9  ton.  Padahal  sebelumnya  bisa  dapat panen 
3 ton itu sudah luar biasa,” jelas Itor.

Shakil Efendi, petani muda 
yang menunjukkan pupuk cair 

biotasuke

Shakil, petani muda yang 
memonitoring lahan menggunakn 

drone

Inovasi-inovasi  ini  menjadi  jawaban  satu  per  satu  masalah  
di pertanian  lokal.  Masalah  limbah  sampah  sawit  sudah 
mendapatkan  solusi  dengan  dekomposer  Bio  Tasuke.   Sebanyak 
580  kg  sampah  organik  per  bulan,  bisa  diolah  menjadi  500  liter 
Biotasuke  per  bulan.  Secara  ekonomis,  ada  penghematan  biaya 
pupuk  sampai  65%  bagi  lahan  pertanian  lokal.  Masalah  limbah 
bekas  non-B3  terjawab  dengan  menjadikannya  sebagai  media 
pengembangbiakan maggot. Inovasi ini mampu menghemat biaya  
pakan ternak sampai Rp1.500.000/bulan. Dari 150 kg/bulan jajang  
kosong limbah sawit, bisa didaur ulang menjadi 50 media tanam.

Untuk menarik perhatian dan minat anak muda Sanipah, PHM  
memberikan  fasilitas  drone.  Ada  20  anak  muda  mendapatkan 
pelatihan  khusus  mengoperasikan  drone.  Alat  ini  dipakai  untuk 
monitoring  pertanian  dan  mitigasi  karhutla.  Dari  pemanfaatan 
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drone,  maka  munculnya  titik  api  dapat  dideteksi  sejak  dini 
sehingga  mencegah  kebakaran  meluas.  Para  petani  juga  bisa 
memantau  irigasi  di  dua  lokasi,  yakni  di  Kelurahan  Sanipah  
dan Handil  Baru  Darat  .  Selain  itu,  ada  49  lahan  yang  tertata  
dengan baik sehingga bisa maksimal kapasitas produksinya.

Setiap  pertemuan  yang  membahas  masalah  pertanian  lokal, 
mereka  lakukan  di  Baanjung.  Baanjung  adalah  sebuah  rumah 
panggung yang didirikan diatas lahan milik Haji Asnawi, sesepuh 
petani  di  Kelurahan  Handil  Baru  Barat.  Di  sini  jugalah  semangat 
berjuang  itu  dikobarkan.  Menurut  Haji  Asnawi,  Baanjung  diambil 
dari  bahasa  daerah  Kalimantan  yang  berarti  disanjung.  Karena 
menurut Haji Asnawi, hasil pertanian merupakan panenan keringat  
petani yang harus dijunjung. Dirawat dengan penuh kasih sayang 
dan dipasarkan dengan penuh keikhlasan.

Ketua kelompok tani sanipah, Haji Asnawi sedang mengajarkan petani muda 
memberi pakan ikan

Bertani Lebih Mudah dan Menguntungkan

“Bagi  kami  petani  tua  ini,  pertanian  pertakultur  ini  sangat 
meringankan  dan  menjadi  solusi  dari  pertanian  sederhana  yang 
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dulu  kami  jalankan  puluhan  tahun.  Kami  ajak  anak-anak  muda 
belajar bertani. Setiap ada ilmu baru, mau diapakan lahan disana 
atau  disini.  Mau  dibuat  apa  lahan  kandang  ini  untuk  pertanian, 
kami  lakukan  semuanya  dari  Baanjung  ini.  Petani  itu  kan  yang 
diharapkan  panenannya.  Nah supaya  panenan  baik,  hubungan 
hablum  minal  alam,  hubungan  dengan  alam  baik,  maka  alam 
akan memberikan yang terbaik kepada manusia. Buah dan sayur 
harus  kita  tanam  dengan  penuh  kasih  sayang.  Hasil  panennya 
harus  kita  junjung  dengan  penuh  penghormatan  kepada  alam.  
Ya dari sinilah, dari Baanjung inilah kami petani Sanipah menolak 
punah,” tegas Haji Asnawi.

Haji  Asnawi  telah  merasakan  manfaat  sistem  pertanian 
pertakultur. Seperti ketika Asnawi membuat kolam ikan, air 
kolam bisa  diolah  menjadi  pupuk  cair  organik  bagi  tanaman  
sekitarnya. Lalu  bunga  sepatu  yang  dulu  tumbuh  liar  di  
lahannya,  sekarang bisa  diolah  menjadi  sirup  yang  punya  nilai  
jual  tinggi. Pendampingan  dan  fasilitasi  PHM  berjalan  dari  hulu  
sampai  ke hilir. Dari proses menanam, proses perawatan sampai 
jalur buang penyerapan  hasil  pertanian  .  Dahulu  hasil  panen  
buah  pepaya hanya  dikirim  ke  pasar  tradisional,  jika  pasar  
penuh  stok  pepaya, otomatis  hasil  panenan  dibawa  kembali  
pulang  dan  dibiarkan membusuk  dengan  sendirinya.  Namun  
setelah  ada  program  CSR PHM sejak tahun 2017, hasil panen para 
petani juga diserap oleh Pertamina untuk katering karyawan.

“Yang  menguntungkan  lagi,  bertani  sekarang  gak  usah  beli 
pupuk  mahal  lagi.  Kami  olah  sendiri  sampah  organik  yang  ada 
untuk  menyuburkan  tanaman-tanaman  kami.  Dulu  satu  karung 
pupuk kimia untuk pepaya, harganya sudah Rp600.000,00 isi 50 kg.  
Satu  pohon  kami  pakai  setengah  kilogram  pupuk  kimia  itu.  Nah 
sekarang kalau punya ratusan pohon, tinggal dihitung saja berapa 
juta uang yang harus kami belanjakan untuk beli pupuk saja dalam  
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waktu  tiga  bulan  sekali.   Kalau  sekarang,  pakai  pupuk  kandang, 
kami beli satu karung hanya Rp15.000,00. Nanti kami aduk sama 
pupuk kompos itu bisa jadi lima karung. Biaya menanam jadi turun  
sampai 80% itu. Dan hasil  pertaniannya  lebih  bagus  harga  juga  
lebih  mahal.  Apalagi  kalau  masuk  catering  Pertamina  sayur  
dan buah harus bebas pupuk kimia,” papar pria berusia 57 tahun ini.

Bicara  soal  keuntungan,  dengan  bangga  Haji  Asnawi 
mengatakan,  sistem  pertakultur  membuatnya  makin  yakin 
mengajak  anak  muda  kembali  bertani.  Selain  biaya  tanam  turun 
sampai 80%, Asnawi juga mengaku mendapatkan keuntungan tiga 
kali  lipat  dari  penjualan  sebelum  menerapkan  sistem  ini.  Karena 
sebuah  pepaya  yang  ditanam  tanpa  pupuk  kimia  harganya  
jauh lebih  tinggi  daripada  pepapa  yang  ditanam  dengan  pupuk  
kimia. Pepaya  hasil  tanam  organik  bisa  dihargai  Rp8.000,00/kg. 
Sedangkan pepaya non organik, harganya hanya Rp5.000,00/buah.  
Kemudian  jika  dilihat  dari  ketahanan  hasil  panenan,  pepaya  non 
organik  hanya  bisa  bertahan  hanya  satu  pekan.  Tapi  dengan 
pertanian  organik  bisa  bertahan  sampai  dua  pekan.  Soal  rasa, 
pepaya  organik  rasa  manisnya  juga  lebih  meresap  sampai  ke 
lapisan  daging  paling  dalam.  Sedangkan  pepaya  non  organik, 
biasanya  rasa  manis  yang  terasa  di  permukaan  daging  buah  
saja. Produkivitas  pohon  juga  lebih  meningkat  sampai  tiga  kali  
panen. Buah  pepaya   bergantian  bisa  dipanen  karena  masaknya  
tidak bersamaan.

Baanjung  saat  ini  menjadi  pusat  para  petani  mencari  dan 
berbagi  ilmu.  Tak  hanya  untuk  komunitas  mereka,  namun  juga 
terbuka  lebar  bagi  siapapun  yang  ingin  belajar  lebih  dalam  soal 
pertakultur bisa datang setiap waktu. Lahan Haji Asnawi ditanami 
beragam jenis buah dan sayur yang mungkin tak pernah dijumpai  
ketika makan buahnya. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat 
langsung  pertanian  yang  terintegrasi  dengan  peternakan  angsa, 
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ayam  dan  ikan.  Baanjung  menjadi  kawah  candradimuka  petani 
Sanipah  dan  Handil  Darat  Baru  untuk  meregenerasi  kadernya.  
meregenerasi  kadernya.  Mencetak  petani  maju  4.0  yang  mandiri 
dan  mencapai  swasembada  pangan.  Dan  semangat  berjuang 
menolak punah. Pendekatan persuasif dilakukan para petani senior  
kepada  anak  muda,  dengan  memanfaatkan  teknologi  kekinian 
sesuai  zamannya.  Digitalisasi  marketing  diperkenalkan  dan 
membuahkan  hasil,  ibu-ibu  bisa  menjual  hasil  olahan  makannya 
secara  online.  Dari  aplikasi  1st  Tanam  Digital  di  Kabupaten  
Kutai Kartanegara,  sudah  sebanyak  178  pengguna  aplikasi.  200  
produk olahan  dan  400  kg  lebih  buah  dan  sayur  yang  terjual  
serta mendatangkan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00/orang 
per bulan.

Kelompok tani wanita (KWT) 
sedang beraktifitas di lahan sayur

Petani sanipah merawat kebun 
dan kandangnya dengan sentuhan 

cinta

“Dari  program  CSR  itu  kami  diharapkan  mandiri.  Makanya 
kami  ajak  ibu-ibu  untuk  terlibat  langsung  melalui  Kelompok 
Wanita  Tani  (KWT).  Kelompok  inilah  yang  membuat  bibit  
sendiri, seperti cabai, sawi dan sayuran lainnya. Selama ini bibit kan 
kami masih  minta.  Anak-anak  muda  kami  ajak  nanam  disini.  
Ada beberapa anak yatim yang membantu disini. Nanti uang dari 
sini mereka pakai bayar sekolah. Saya juga ajak anak-anak muda 
disini  kembali jadi petani. Saya kasih mereka lahan, bibit tanaman 
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dan cara  mengolah  pupuk  organiknya  sekalian.  Hasilnya  nanti  
bukan buat  saya,  tapi   buat  mereka  nikmati.  Biar  mereka   
merasakan  sendiri  hasil  bertani  maju  4.0  seperti  apa.  Di  Baajung  
kami  juga sediakan  ada  75  pohon  buah  yang  bisa  dilihat  
langsung  oleh pengunjung. Jadi mereka yang suka makan buah 
cherry misalnya, tapi  tidak  pernah  melihat  pohonnya  seperti  apa,  
bisa  melihatnya disini.  Baanjung  ini  kami  harapkan  jadi  pusatnya  
ilmu pengetahuan  soal  tanam  menanam,”  begitu  harapan  besar  
Haji Asnawi.

Bagaimana respon anak muda Sanipah dengan Program Tani 
Maju?.  Meski  jauh  panggang  dari  api,  setidaknya  perjuangan  
ini telah dimulai. Dari 22 anak muda yang   mendapat pelatihan dan 
pendampingan,  hanya  tersisa  dua  orang  saja.  Namun  semangat 
mereka  untuk  terus  menimba  ilmu,  patut  diapresiasi.  Tak  
hanya oleh  petani  senior,  namun  semesta  pun  melakukannya.  
Hasil pertanian  mereka  melampaui  ekspektasi.  Bahkan   dua  
petani muda  ini  bisa  dengan  bangga  menunjukkan,  bahwa  
penghasilan dari  bertani,   jauh  lebih  tinggi  daripada  menjadi  
buruh  di  pabrik yang mengelilingi desa ini.

Inilah  cerita  sosok  Ishakil  Efendi,  petani  muda  berusia 18   
tahun  mampu   membiayai   kuliahnya   di   Jurusan   Ekonomi 
STEIS Al Arsyadi Kalimantan Timur.

“Saya punya motto bertani ilmiah namun alamiah. Sejak SMA 
saya tertarik untuk bertani. Apalagi waktu pandemi Corona itu 
sekolah kami online. Butuh biaya untuk beli paket data, beli pulsa 
kan. Nah saya  bicara  sama  Abang  Itong,  gimana  caranya  saya  
mendapat uang  tanpa  merepotkan  mamak  saya.  Abang  mengajak  
saya  ke Baanjung  buat  belajar  menanam.  Hasil  panennya  bisa  
buat  kita, gak  usah  ngerepotin  orang  tua,  mereka  gak  selalu  
ada  uang  kan. Apalagi masa Covid-19 ini banyak pengurangan 
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tenaga kerja. Nah dengan  bertani  ini  saya  mulai  belajar  mandiri  
secara  ekonomi. Saya  nanam  kangkung,  sawi,  bawang  merah,  
bawang  putih  dan pakcoy. Semua organik, tanpa pupuk kimia sama 
sekali.  Sawi biasa jualnya  Rp5.000,00/ikat.  Tapi  sawi  organic  ini  
saya  bisa  jual Rp25.000,00/ikat.  Jadi  bertani  ini  saya  nunggu  
aja,  kapan  jadi uangnya, kapan jadi uangnya,” tutur Hakil sambil 
tertawa lebar.

Kandang ternak yang terintegrasi dengan kebun pepaya

Bisa  dikalkulasi  berapa  penghasilan  Ishakil  dalam  sebulan. 
Bertanam  organik  mampu  mendapatkan   hasil   panen   dua   kali  
dalam   sebulan.   Untuk   panen  kangkung   saja,   Ishakil   bisa  
mengirimkan   sebanyak  15  kg  ke  Balikpapan.  Belum  lagi  jenis 
sayuran lain yang merupakan pesanan  khusus  dari  pelanggan  di 
Balikpapan. Ke depan, Ishakil berencana  mengemas sayuran hasil 
panennya dengan branding tertentu. Dia  juga punya mimpi besar 
menjadikan  pertanian  ini  sebagai  ladang  penghasilan  yang 
menjanjikan bagi masa depannya.
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 “Ngapain  kerja  ikut  orang,  sementara  ladang  kita  nganggur 
gak  digunakan.  Kerja  di  pabrik  itu  paling  dapat  gaji  gak  sampai 
Rp3.000.000,00. Nah kalau bertani,  sekali  panen saja  saya dapat   
bawa  pulang  uang  Rp15.000.000,00.  Bisa  jadi  bos  di  lahan 
sendiri.  Tapi  ya  emang  begitu,  harus  berani  berpanas-panasan. 
Tapi   seimbang  dengan  hasil  panennya.  Adeemm  kalau  lihat 
uang hasil panennnya,” akunya bangga.

Panen cabai oleh salah satu petani muda di green house

Jika  Ishakil  bisa  dibilang  sudah  mandiri  secara  ekonomi, 
berbeda  cerita  dengan  Muhammad  Irsyad  Ammaridho.  Pelajar 
kelas 2 SMA ini merupakan anak pertama dari pasutri yang bekerja  
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sebagai  tenaga  keamanan  di  pabrik.  Dia  bekerja  di  lahan  Haji 
Asnawi disela waktunya belajar di sekolah. Jika masa libur, Ridho 
bisa  bekerja  selama 8  jam  dengan   bayaran   Rp100.000,00/
hari  Namun  jika  waktu  efektif  sekolah,  anak  sulung  ini  
bekerja setengah  hari  dengan  bayaran  Rp50.000.000,00/hari.  
Bagi  Ridho, bertani  itu  kegiatan  yang  seru  bisa  menyatu  
dengan  alam.  Sejak bergabung menjadi Petani Muda, 
Ridho tidak pernah minta uang jajan kepada orang tuanya.

“Saya  dulu  anak  rumahan.  Tapi  lama  kelamaan  saya  mikir, 
masak  cowok  gak  punya  penghasilan  sendiri.  Minta  uang  jajan 
orang tua melulu. Saya jadi malu sendiri, makanya saya datang ke Pak 
Haji Asnawi minta kerja di sini. Saya juga posting kegiatan di Baanjung 
ini di media sosial. Memperkenalkan Baanjung ini kalau ada yang 
mau jadi Petani Muda 4.0, bisa belajar disini. Saya ajak teman-teman  
saya  sebenarnya.  Tapi  mereka  menolak  karena gengsi. Padahal 
saya jadi petani tetap bisa bergaul sama mereka. Gak  di  bully  juga.  
Saya  coba  ubah  mindset  mereka,  kalau  bertani itu  tidak  seperti  
anggapan  mereka  selama  ini.  Apalagi  kalau  di PHM  ini  bisa  dapat  
beasiswa  untuk  kuliahnya.  Ya,  mereka  sih responnya hanya keren, 
keren gitu. Tapi belum mau gabung juga, mungkin bertahap nanti 
kalau sudah lihat saya sukses seperti Kak Ishakil,” jelasnya santai.

Proses Produksi Biotasuke Minuman Telang Dan Bunga 
Sepatu Menjadi Ikon Produk 

Olahan Petani Sanipah

Begitulah  rona  warna  pilihan  yang  terjadi  di  setiap  babak 
perjuangan. Ada yang mundur teratur sebelum berperang. Namun 
banyak juga yang menabuh genderang kobarkan semangat tak 
pantang menyerah. Industri pabrik boleh masuk negeri ini, namun  
ketahanan  pangan  lebih  baik  diperjuangkan  warga  sekitar. 
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Bertani  dengan  kemajuan  teknologi,  menjadi  tantangan  di  era 
milenial ini. Program Tani Maju 4.0 yang diluncurkan PHM sudah 
memberikan  dampak  positif  bagi  petani  sekitar,  alam  dan  ada 
corporate social valuenya yang didapat.

Bagi  petani,  ada  penghematan  biaya  tanam  sebanyak 
Rp2.400.000,00/lahan  tanam.  Penghematan  biaya  irigasi  
sampai Rp1.500.000,00/tahun.   Ada  penghasilan  petani  muda 
Rp2.500.000,00/zona   tanam.   Pendapatan   kelompok   dari  
demplot bisa  mencapai  Rp3.200.000,00/kelompok  setiap  tahun.  
Kemudian  juga   ada   pendapatan   perempuan   melalui   KWT  
sebanyak  Rp2.800.000,00/orang   setiap   bulan.   Sedangkan  
kebaikan   untuk  alam,  pengolahan  limbah  mampu  mengurangi 
kadar karbon stok biomassa  sebanyak  91,62  ton  CO2/tahun.  500  
liter  penggunaan dekomposer  Bio  Tasuke/bulan  yang  dikelola  
oleh  Taruna  Tani Bumi Serai Wangi, Sanipah. Dan pengurangan 
emisi  GRK  CH4  dari  limbah   perkebunan   yang   meningkat  
signifikan  sejak  tahun  2021. Dari  angka  163,6  kg  CH4/  tahun  
di  2020,  menjadi  259,2  Kg CH4/tahun  di  tahun  2021  lalu.  CSV  
bagi  PHM  sendiri,  menyerap hasil  panen  petani  lokal  sebagai  
bahan  makanan  di  katering karyawan,  meminimalisir  potensi  
kebakaran   lahan   sampai   80%.  Dimana  pada  tahun  2019,  ada 
sebanyak  36  kasus  kebakaran  lahan  dan  tahun  2021  lalu  hanya 
terjadi 5 kasus kebakaran lahan.

Perjuangan  masih  panjang,  namun  hendaknya  Petani Maju 
memegang prinsip berdamai dan menyayangi alam. Seperti Haji  
Asnawi  bilang,  jika  kita  baik  kepada  alam,  maka  alam pun  
memberikan kebaikannya kepada manusia. 
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Harga Pakan Melejit, Peternak Menjerit

Kecamatan  Penajam,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara 
merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki permasalahan 
pengelolaan sampah organik. Dinas Lingkungan Hidup setempat 
sedang menggencarkan program bank sampah untuk mengurangi 
sampah  yang  menumpuk  di  TPA  Buluminung.  Meski  demikian, 
program dari DLH PPU masih berfokus kepada pengelolaan sama 
anorganik dengan memperbanyak keberadaan bank sampah ini 
yang diusung dengan konsep zero waste, namun untuk pengelolaan 
sampah  organic  masih  belum  terdapat  cara  pengeloaan  yang 
komprehensif. Masyarakat Kecamatan Penajam yang tergabung 
dalam kelompok binaan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) 
mencoba mengintegrasikan usaha ternak, perikanan dan pertanian 
yang  sedang  dikembangkannya  dengan  upaya  pengelolaan 
sampah secara zero waste. Program Budidaya Lalat Hitam (Bulatih) 
berhasil membantu memberikan solusi permasalahan pengelolaan 
sampah organik di Desa Girimukti dan Kelurahan Tanjung Tengah. 
Selain itu program Bulatih ini juga menjadi solusi untuk mengurangi 
biaya  operasional  pakan  usaha  ternak  HIMPULI  dan  kelompok 
Maggot Lestari yang tentunya berdampak pula pada peningkatan 
keuntungan usaha kelompok.

Di samping itu, Bulatih menjadi bagian dari program perikanan  
dan pertanian di Desa  Sebakung  Jaya  melalui inovasi Mina Padi  
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dengan menggabungkan penanaman padi dan budidya ikan air 
tawar.

Saat  ini,  kondisi  para  peternak  unggas  rakyat  makin  terjepit 
oleh  mahalnya  harga  pakan  impor.  Selama  ini,  peternak  sangat 
tergantung dengan pakan impor karena terpatrinya stigma, bahwa  
pakan impor menyehatkan dan membuat maksimal pertumbuhan 
ternak.  Padahal,  melambungnya  harga  pakan  impor  tidak 
berbanding lurus dengan harga daging ternak yang dijual di pasar 
tradisional.  Untuk  itu,  peternak  rakyat  harus  segera  bergerak 
keluar  dari  kondisi  ini.  Dengan  budidaya  maggot  sebagai  pakan 
alternatif, adalah upaya mereka melawan gempuran pakan impor.

Satu diantara peternak rakyat yang terimbas mahalnya harga 
pakan  adalah  Moh  Dani.  Warga  Desa  Giri  Mukti,  Kecamatan 
Penajam,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  (PPU)  ini  tergabung 
dalam  Himpunan  Peternak  Unggas  Lokal  Indonesia  (Himpuli)  
se Kabupaten  PPU.  Anggotanya  berjumlah  28  orang.   Dani, 
panggilannya, lebih berkonsentrasi di peternakan ayam kampung 
dan  entok.  Komunitas  peternak  rakyat  ini  telah  terbentuk  sejak 
tahun 2011 lalu. Mereka merupakan komunitas militan yang punya  
misi  dan  visi  mempertahankan  keberadaan  peternak  rakyat, 
dengan budidaya ternak lokal. Untuk memperjuangkan itu, konsep  
dari hulu hingga hilir mereka bentuk. Dari pembuatan bibit ayam 
kampung,  pembuatan  pakan  sampai  jalur  buang  hasil  ternak  
ke beberapa toko retail dan restoran di Samarinda dan Balikpapan. 
Di  zamannya,  Himpuli  menguasai  pasaran  sebagai  pemasok  
utama kebutuhan daging ayam kampung dan entok beberapa toko 
retail dan restoran.    

Walaupun  yang  diternak  merupakan  ayam  kampung  dan 
entok,  namun  Himpuli  tak  bisa  melepaskan  diri  dari  pemakaian 
pakan impor berupa konsentrat. Alasannya, mereka belum 
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menemukan   bahan   pakan   lain   yang   komposisi   proteinnya   
sesuai dengan  kebutuhan  ternak  di  umur  0-1  bulan.  Sehingga, 
pemberian konsentrat mutlak diberikan ke ternak di usia itu, untuk 
mendapatkan  tumbuh  kembang  yang  maksimal  sesuai  standar 
daging ternak lokal di pasar tradisional. Stigma pakan impor lebih  
menyehatkan  dan  membuat  ternak  cepat  besar,  menjadi  
“keyakinan  baru”  para  peternak  untuk  mendapatkan  hasil  panen 
yang  memuaskan.  Tingkat  ketergantungan-pun  makin  tinggi. 
Seolah-olah,  tanpa  pakan  impor,  ternak  mereka  bakal  mati.  Tak 
heran,  jika  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  digempur  kiriman 
pakan impor dari berbagai negara, dengan beragam merek yang 
ada di pasaran.

Penggemukan  ayam  kampung  sampai  masa  panen 
membutuhkan  rentang  waktu  tiga  bulan.  Ayam  kampung  
usia 0-21  hari,  kebutuhan  proteinnya  mencapai  20%-12%  
dari komposisi  pakan  dan  bisa  didapatkan  dari  konsentrat  
yang merupakan  pakan  impor.  Di  atas  usia  21  hari,  peternak 
memadukan  jagung,  dedak  dan  konsentrat  dengan  komposisi 
20:30:50.  Komposisi  pakan  impor,  masih  mendominasi  separuh 
pakan  campuran.  Jika  dikalkulasi  biaya  operasional  dengan 
populasi  ayam  kampung  berjumlah  100  ekor  adalah  sebagai 
berikut :

- Bibit ayam Rp1.000.000,00

- Pakan impor membutuhkan 6  karung dengan  harga         
Rp400.000,00/karung, sehingga biaya pakan Rp2.400.000,00

Sehingga untuk satu kali panen, peternak membutuhkan modal 
awal sebanyak Rp3.400.000,00.      

Dengan modal awal Rp3.400.000,00 untuk populasi 100 ayam 
kampung. Kalau populasinya di atas itu, tinggal mengalikan saja. 
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Dengan  harga  pakan  masih  Rp400.000/karung,  Dani   mengaku, 
masih  bisa   menjual  ayam   kampung   seharga    Rp40.000,00 - 
Rp45.000,00/ekor.   Jadi   masih   mendapat    untung   di  kisaran 
Rp600.000,00  -  Rp1.000.000,00  tiap  kali  panen.   Masalah   mulai 
timbul dari munculnya regulasi baru di dunia perunggasan yang  
berlaku   seluruh   dunia.   Yakni   larangan   pemakaian   Growth 
Promotor Antibiotic  (GPA)  oleh  WHO  pada  pakan  ternak  unggas, 
karena membahayakan kesehatan manusia. Padahal, semua pakan  
impor mengandung GPA di setiap komposisi formulanya.

“Tahun 2017, harga pakan impor mulai naik, seiring sosialisasi 
larangan  pemakaian  Growth  Promoter  Antibiotic  (GPA)  pada 
ternak  unggas.  Tahun  2018,  larangan  diterapkan  sehingga 
membuat  harga  pakan  import  melonjak  tajam  sampai 
Rp450.000,00/karungnya.  Harga  pakan  naik,  daya  beli  kurang. 
Kontrak  dengan  beberapa  rumah  makan  di  Samarinda  dan 
Balikpapan  diputus  dengan  dalih,  mereka  beli  ayam  broiler  yang 
harganya  lebih  murah  Rp20.000,00/ekor.  Daripada  pusing  mikir 
kerugian, banyak teman-teman Himpuli banting stir beralih profesi.  
Dari 28 anggota, hanya tinggal 8 orang yang bertahan, Tapi saya 
pribadi, tidak tertarik mengikuti jejak mereka. Saya harus bertahan. 
Saya  ingin  ayam  kampung  menjadi  produk  andalan  ikonik 
Kabupaten Penajam Paser Utara.  Kalau kami tidak punya identitas  
dan jati diri, kami akan tergeser dan terpinggirkan ketika Penajam 
Paser Utara menjadi Ibukota Negara (IKN),” tegas pria berusia 52 
tahun ini.

Banyaknya  teman-teman  yang  meninggalkan  Himpuli, 
memacu semangat Doni membuktikan diri. Ada banyak cara yang 
digunakannya  untuk  pembuktian  itu,  tentu  dengan  membayar 
mahal tenaga, pikiran dan uang. Satu diantaranya, Dani membuka 
stand  di  pasar  tradisional  dekat  rumahnya  untuk  menggelar 
dagangan ayam kampung segar. Dia memangkas rantai distribusi 
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daging ayam kampung, yang diindikasikan membuat daging 
ayam  kampung  ditinggalkan  para  pelanggan.  Masalah  harga  
mahal, diputar  balik  dengan menjual  daging  ayam  kampungnya  
sama dengan  daging  ayam  broiler.  Walaupun  harus  merugi 
Rp10.000,00-Rp15.000,00/ekor,   bagi   Dani   itu   adalah   bayaran  
yang  harus ditebus untuk sebuah perjuangan idealis.

Konsep  marketing  handal  pun  mulai  diterapkan  berdasarkan 
pengakuan  pembeli,  jika  daging  ayam  kampung  lebih  gurih 
dikonsumsi.  Selain  menggelar  dagangan  di  pasar,  Doni  masif 
memanfaatkan  media  sosial  facebook  untuk  mempromosikan 
dagangannya.  Melalui  akun  @pusat  ayam  kampung  murah, 
penjualan  daging  ayam  kampung  mulai  meningkat.  Inovasi  juga 
dilakukannya  dengan  menyediakan  stok  daging  ayam  kampung 
yang  dibekukan  (karkas).  Tak  hanya  itu,  Doni  dengan  sengaja 
membuka  lapaknya  di  pasar  tradisional  lebih  awal,  namun  juga 
menutupnya  lebih  awal  daripada  lapak  daging  ayam  lainnya.  
Ini dilakukannya di awal pandemi Covid-19.

“Saya  ingin  menjajaki  sampai  seberapa  tergantungnya pembeli  
saya  dengan  batasan  waktu  pembelian  seperti  itu.  Di lapak  saya  
tempeli  nomor  handphone  saya  ,  kalau  ada  pembeli yang  benar-
benar  butuh  tak  tak  bisa  berpaling  dari  ayam  saya. Hasilnya  luar  
biasa.  Saya  berhasil  menggeser  budaya  belanja offline  bertatap  
muka  langsung,  menjadi  online.  Menyesuaikan new  normal  di  
masa  pandemi.  Saya  sampai  kualahan  mengantarkan  banyaknya  
pesanan.  Saya  ingin  hapuskan  image  bahwa ayam kampung itu 
kelas atas,” ungkapnya bangga.

Hasil  perjuangan  Dani  kemudian  menginspirasi  anggota 
Himpuli  untuk  satu  per  satu  kembali.  Mereka  mulai  kembali  
dari awal, dengan jumlah populasi terbatas menyesuaikan modal 
yang tersisa. Untuk membantu pemasaran komunitasnya, Dani 
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sempat meminta  Pemkab  PPU  mengintervensi  semua  OPD  
untuk menyerap  ayam  kampung  hasil  panen  komunitasnya,  
karena berdasarkan  survei yang  dilakukan  kepada  pelanggan  
setianya,  daya serap tertinggi daging ayam kampung ternyata dari 
kalangan ASN.    Dani  juga  sempat  bertemu  Bupati  PPU  untuk  
membuat komitmen bersama, menjadikan daging ayam kampung 
sebagai nutrisi utama konsumsi masyarakat Penajam Paser Utara. 
Upaya ini hanya berhasil tiga tahun, sebelum Bupati PPU, Abdul 
Gafur Mas’ud,  masuk pusaran penyidikan komisi anti rasuah, 
KPK. Lalu naik status menjadi terdakwa kasus suap dan gratifikasi,  
dengan ancaman  hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ditinggal 
sang bupati, kebijakan pun berganti. Termasuk kewajiban setiap 
OPD menyerap daging ayam kampung dari hasil panen Himpuli.

Namun  bagi  Dani,  ini  hanya  masalah  kecil.   Mahalnya  pakan 
impor,  adalah  masalah  utama  yang  masih  menjadi  pekerjaan 
rumah mereka. Dan masalah inilah yang mempertemukan Himpuli  
dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Pertamina 
Hulu  Kalimantan  Timur  (PHK)  dengan  program  Budidaya  Lalat 
Hitam   (BULATIH).  Bulatih  ini  merupakan  replikasi  program  yang 
telah berhasil diterapkan di Terminal PHKT Lawe-lawe. Tujuannya,  
mengurangi  sampah  organik  dalam  terminal  untuk  pakan 
maggot.  Dimana  ada  sebanyak  40  kg-80  kg  sampah  organik  
per hari.   Dan  mengurangi  penggunaan  bahan  bakar  incinerator 
sampai  Rp518.000.000,00/tahun  untuk  pembakaran  sampah 
organik tersebut.

Maggot, Harapan dan Solusi

Digulirkan  sejak  tahun  2020,  PHKT  memberikan  pelatihan 
dilengkapi  sarana  prasarana  infrastruktur  Bulatih  untuk 
menghasilkan  maggot.  Rencana  kerja  Program  BULATIH  
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disusun oleh  Perusahaan  dengan  partisipasi  oleh  berbagai  
pihak.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perencanaan  program  
di antaranya  kelompok  masyarakat,  yaitu  HIMPULI,  Kelompok 
Pondok Pesantren Hidayatullah,  Kelompok  Maggot  Lestari  serta 
perwakilan  dari  manajemen  PHKT-DOBS.  Penyusunan  rencana 
kerja  program  ini  juga  dihadiri  oleh  pemerintah  desa/kelurahan 
dan  juga  dinas-dinas  terkait  dari  tingkat  kabupaten  di  Penajam, 
serta perusahaan lain.

Budidaya maggot untuk pakan 
ternk unggas

Maggot sebagai pakan alternatif 
ikan

Dalam  kurun  waktu  delapan  bulan  sejak  Program  Bulatih 
dilaksanakan,  mitra  binaan  telah  mampu  mengumpulkan, 
mengelola,  dan  memanfaatkan  limbah  organik  sebanyak  4,2  
ton. Limbah  organik  tersebut  diperoleh  secara  cuma-cuma  
baik  dari rumah warga, pasar, toko roti, pabrik tahu, dan kebun 
buah. Selain digunakan sebagai pakan untuk maggot, limbah 
organik tersebut juga diolah menjadi Pupuk Organik Cair (POC). 
POC ini dibuat dari sisa limbah organik   yang tidak terserap atau 
tidak termakan oleh maggot.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  
Program  Bulatih  turut mendukung penerapan zero waste.

Life  Cycle  Assessment  (LCA)  adalah  suatu  pendekatan  yang 
digunakan  untuk  menganalisa  dampak  suatu  produk  lingkungan 
selama  siklus  hidup  produk.  Konsep  Life  Cycle  Assessment 
didasarkan  pada  pemikiran,   bahwa  suatu  sistem  industri  tidak 
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lepas   kaitannya  dengan  lingkungan  tempat  industri  berada.  Life 
cycle  assessment  secara  umum  merupakan  pendekatan  untuk 
mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau 
aktivitas  mulai  dari  pengambilan  raw  material,  diikuti  proses 
produksi,  penggunaan,  dan  berakhir  pada  pengelolaan sampah/
limbah.  PHKT  melakukan  LCA  dalam  menganalisa dampak 
lingkungan pada kegiatan produksi yang dilakukan.

Program  Bulatih,  membuat  Dani  dan  anggota  Himpuli  bisa 
bernafas  lega.  Permasalahan  utama  mereka  telah  mendapatkan 
solusi  sesuai  yang  diharapkan.  Karena  budidaya  lalat  hitam  
yang menghasilkan  maggot,  terbukti  memangkas  biaya  pakan  
ternak  mereka  30%-50%.  Dengan  estimasi  harga  pakan  impor 
sekarang  Rp11.000,00/kg,  sementara  harga  maggot Rp7.000,00/
kg.

Maggot, mulai diberikan ke anak ayam kampung dan entok  
yang berumur diatas 21 hari. Mereka sebenarnya ingin membuat 
pelet maggot agar lebih praktis dan siap pakai. Namun rupanya 
si ayam,  lebih  tertarik  memakan  maggot  yang  masih  segar  
dan hidup.  Karena  gerakan  gesit  maggot,  merangsang  ayam  
untuk langsung   menerkamnya.  Dengan  mengkonsumsi  maggot, 
rentang waktu panen memang mundur sekitar 5-10 hari. Karena 
dengan  full  pakan  impor,  peternak  bisa  memanen  dalam  jangka 
waktu  2  bulan  10  hari  untuk  menembus  1  kg  berat  ayam  
atau entok.

“Pakan  maggot  ini  mampu  menggantikan  kebutuhan  protein 
yang  dibutuhkan  ternak  kami.  Memberi  pakan  maggot,  jauh  
lebih menguntungkan.  Selain  memangkas  biaya  pakan  30%-50%  
dibandingkan  memakai  pakan  impor,  kondisi  ternak  juga  lebih 
sehat.  Serat  dagingnya  jauh  lebih  bagus,  sehingga  secara  kasat 
mata  makin  membedakan  serat  daging  broiler  dengan  ayam  
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kampung.  Ini  memudahkan  konsumen  memilihnya.  Ternak  juga  
lebih  sehat,  warna  bulunya  lebih  terang,  nafsu  makan   baik  
dan  nafsu  berkembang  biaknya  juga  tinggi.  Ini  menaikkan  
produktivitas pembibitan,” ungkapnya.

Manfaat  maggot  juga  telah  dirasakan  manfaatnya  di  Pondok 
Pesantren  Hidayatullah,  Giri  Mukti.   Jamaludin  selaku  pengurus 
pondok pesantren (ponpes) mengatakan, sebanyak 340 santri dan 
santriwati  tinggal  di  ma’had  ponpes  setiap  harinya.   Mereka 
mendapatkan  konsumsi  berupa  katering  yang  dikelola  internal 
ponpes.   Sejak  tiga  tahun  lalu,  untuk  ketahanan  pangan  ponpes, 
pengelola telah membuat kolam ikan lele dari terpal. Mereka juga 
menanam beragam sayur dan buah. Hasil panen lahan dan kolam, 
sebagian besar untuk konsumsi santri, sebagian lagi dijual ke pasar  
terdekat.  Masalah  yang  dihadapi  ponpes  juga  sama.  Sampah 
organik  belum  dikelola  dengan  baik  dan  mahalnya  harga  pakan 
kerap membuat ponpes mengurangi jatah pakan lelenya.

Maggot sebagai pakan alternatif 
ikan

UNggas yang diberi pakan 
maggot pertumbuhannya lebih 

sehat

“Harganya pakannya lebih mahal dari harga lele yang kami jual 
ke pasar. Tapi demi nutrisi yang dibutuhkan santri, ya kami tetap beli   
pellet.   Karena   santri   tetap   bisa   makan   lauk   lele   dari ternak  
sendiri,” kata Jamaludin.
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Namun  sejak  mengenal  Bulatih,  masalah  itu  terpecahkan. 
Sampah  organik  dari  katering  santri,  kemudian  diolah  sebagai 
pakan maggot. Mereka juga telah mampu mengolahnya menjadi 
pupuk organik sehingga tanaman di dalam areal ponpes tak lagi 
menggunakan  pupuk  kimia.  Mahalnya  harga  pakan  ikan,  bisa  
dipangkas   sampai   40%, setelah   mereka   memberinya   pakan 
maggot. Bahkan ponpes dalam proses mengembangkan kolam lele  
ditambah dengan kolam nila.

“Cepat  besar  ikannya  kalau  dipakan  maggot.  Rasanya  
juga lebih  gurih.  Makanya,  kami  perbesar  rumah  maggot  biar 
produksinya  lebih  banyak.  Dan  sekarang,  kami  bikin  kolam  nila 
supaya pendapatan ponpes bisa bertambah dari sini,” tandasnya.

Melalui  adanya  Program  BULATIH,  mitra  binaan  yang 
merupakan kelompok peternak dapat  merasakan penghematan 
pada biaya pakan yang harus dikeluarkan untuk hewan ternaknya.

Selesaikan Masalah Dengan Maggot

Dengan  adanya  Program  BULATIH,  kelompok  HIMPULI  
dapat melakukan  penghematan  sebesar  30%  atau  sama  dengan 
Rp828.000,00. Sedangkan di Pesantren Hidayatullah budidaya lele 
yang  dilakukan  oleh  Pesantren  Hidayatullah  berhemat  pembelian 
pakan  ternak  sebesar  Rp3.000.000,00.  Program  Bulatih  juga 
mampu menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. 
Dari  aspek  lingkungan,  adanya  peningkatan  kualitas  lingkungan, 
peningkatan  kapasitas  dalam  pengelolaan  sampah,  serta 
pengurangan  timbunan  sampah  di  pasar  setempat.  Dari  aspek 
kesejahteraan  yang  berkesinambungan,  adanya  menghemat 
tenaga  dalam  mengelola  sampah.  Sementara  dari  aspek  sosial 
yang  timbul  adalah  meningkatkan  citra  positif,  tumbuhnya  rasa 
kepuasan  dengan  adanya  kegiatan  budidaya  lalat  hitam,  serta 
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mendorong  kemampuan  untuk  berbagai  ilmu  dengan  kelompok 
lainnya. Sedangkan dari aspek ekonomi, mampu menghemat 
biaya  pakan  ternak  (baik  unggas  maupun  ikan),  meningkatkan 
kesehatan  ternak,  meningkatkan  berat  dari  ternak,  meningkatkan 
produksi telur, dan meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan 
maggot.

Pada  Program  Bulatih  terjadi  Creating  Shared  Value  (CSV) 
antara penerima manfaat dan PHKT, dimana sampah organik yang  
dihasilkan  dari  catering  terminal  Lawe–Lawe  dimanfaatkan  
oleh penerima manfaat Program BULATIH dengan berat rata-rata 
yang  diberikan  adalah  sejumlah  30  kg/hari  untuk  2  kelompok 
penerima manfaat.

Bioflok lele di pondok pesantren menggunakan pakan alternatif maggot

Adanya  dampak  positif  yang  dirasakan  penerima  manfaat, 
membuat  program  Bulatih  mendapatkan  berbagai  penghargaan,  
yakni,  Juara  I  Lomba  Inovasi  Teknologi  Tepat  Guna  Kabupaten  
Penajam  Paser  Utara.   Dan  Nusantara  CSR  Awards  2021 
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diselenggarakan oleh La Tofi the School of CSR; Kategori Pelibatan 
Masyarakat Dalam Menangani Masalah Sampah.

REINTENSIFIKASI PROGRAM BULATIH DI SEBAKUNG JAYA

Keberhasilan  Program  Bulatih  kemudian  direplikasi  di  daerah 
lain, yaitu  di  Desa  Sebakung  Jaya,  Kecamatan  Babulu  Kabupaten 
Penajam  Paser  Utara  (PPU).  Program  ini  dimodifikasi  di  Program 
Gerbang Insan  Mapan  (Gerakan  Pembangunan  Integrasi 
Perikanan  dan  Pertanian  menuju  Kemandiran  Pangan).  Program 
Gerbang Insan Mapan merupakan kolaborasi dengan Kementerian  
Kelautan dan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Pemkab 
PPU.  Kegiatan  ini  selaras  dan  bersinergi  dengan  program 
Kampung Budidaya Ikan Tawar yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan di Penajam Paser Utara, yang baru diresmikan pada 
tanggal 26 Maret 2022. Selain itu Program Gerbang Insan Mapan 
juga  memiliki  inovasi  yang  mengintegrasikan  sektor  pertanian 
yaitu inovasi mina padi.

Program  Gerbang  Insan  Mapan  berfokus  tidak  hanya 
pengelolaan  sampah  organik  yang  akan  dimanfaatkan  menjadi 
budidaya  maggot  saja  namun  juga  akan  mengintegrasikan  mina 
padi  di  dalamnya.  Inovasi  tersebut  muncul  dikarenakan  masih 
sedikit  masyarakat  yang  mampu  mengelola  lahan  pertanian  
yang masih  konvensional.  Oleh  karena  itu,  PHKT  hadir  untuk 
memberikan  motivasi  untuk  para  petani  dan  POKDAKAN  agar 
mampu memaksimalkan lahan pertanian menjadi mina padi. Mina 
padi  merupakan  gabungan  antara  budidaya  perikanan  dan 
pertanian  dengan  memanfaatkan  lahan  dan  mendapatkan 
keuntungan  semaksimal  mungkin.  Oleh  karena  itu,  budidaya 
maggot  dalam  Program  ini  hanya  menjadi  bagian  kegiatan  dari 
integrasi perikanan dan pertanian di Desa Sebakung Jaya.
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Pada  kesempatan  tersebut,  Plt.  Bupati  PPU  Ir.  Hamdan 
menjelaskan bahwa dengan program kampung budidaya memiliki 
potensi  besar  untuk  menjadi  sentra  budidaya  ikan  air  tawar  
dan mina  padi.  “Bersama  Dinas  Perikanan  dan  kontribusi  dari  
PHKT, semoga  cita-cita  untuk  mengembangkan  desa  lebih  maju  
dapat terwujud.  Kami  ingin  Desa  Sebakung  Jaya  menjadi  Desa  
Sejuta Kolam,” ujar Hamdan.

Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Andi  Traso  juga mengungkapkan  
bahwa  Kampung  Desa  Budidaya  adalah  arahan dari  Kementerian  
Kelautan  dan  Perikanan,  dan  melihat  potensi Desa Sebakung 
Jaya cocok untuk dijadikan percontohan Kampung  Budidaya  Ikan  
Air  Tawar  dimana  dampaknya  akan  dirasakan langsung oleh 
masyarakat.

Hadir  juga  dalam  peresmian  tersebut,  Kalimantan  Field 
Manager  PHKT,  Iman  Sudirman,  menjelaskan  bahwa  PHKT 
memiliki program Budidaya Lalat Hitam (Bulatih) yang merupakan 
bagian  dari  program  CSR  unggulan  PHKT  Randu  Pesona.  Bulatih 
memiliki  dampak  terhadap  lingkungan  khususnya  dalam  upaya 
pengelolaan sampah organik yang pada akhirnya mengurangi efek  
Gas Rumah Kaca (GRK).

“Maggot  yang  dihasilkan  dari  program  Bulatih  akan  
bermanfaat  untuk  pakan  ternak  atau  ikan.  Dengan  replikasi 
program  tersebut  maka  dapat  membantu  masyarakat  yang 
memiliki masalah tingginya pellet ikan, dengan penghematan 30% 
biaya  pakan  protein  ikan.  Kami  juga  akan  menghubungkan 
POKDAKAN  dengan  BUMDES  yang  harapannya  dapat 
meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  untuk  Desa 
Sebakung  Jaya.  Selain  itu,  tingginya  harga  pupuk  dan  bahaya 
pupuk kimia menjadi concern adanya pengelolaan sampah organik  



166 | Merangkai Senyum Anak Negeri Di Tanah Borneo

menjadi  pupuk  organik  yang  baik  untuk  pertanian,  perkebunan 
maupun untuk lingkungan” Ungkap Iman.

Program CSR unggulan PHKT (Randu Pesona) bertujuan untuk  
mengurangi  efek  gas  rumah  kaca  (GRK)  dari sampah  organik 
yang   akan  dimanfaatkan untuk pakan ikan dan ternak (systemic),  
pupuk  organik,  peningkatan  kapasitas  SDM  dalam  program 
Kampung Budidaya Ikan Air Tawar, dan menggembangkan sinergi 
antara perusahaan dan pemerintah daerah  dalam  pembangunan 
sosial.  Selain  itu,  menekan  harga  pakan  ikan  sehingga  akan 
menaikkan daya saing peternak ikan untuk ekonomi masyarakat dan 
meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan menggiatkan 
peran  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  yang  dimulai  dengan 
kegiatan ternak ikan di Sebakung Jaya.

Salah satu faktor penting agar program dapat berjalan efektif 
dan  efisien  adalah  dengan  adanya  perencanaan  target  produksi. 
PHKT  memiliki  target  produksi  maggot  untuk  memenuhi  30% 
pakan ikan. Adanya penghematan biaya pakan sebesar 30% maka 
dalam  1  siklus  dapat  menghemat  Rp4.000.000,00.  Kebutuhan 
pakan  untuk  3  kolam  ikan  dalam  siklus  maggot  selama  45  
hari adalah  675  kg.  Jika  3  kolam  membutuhkan  675  kg  pelet  
dan maggot  dapat  memenuhi  30%  kebutuhan  protein  ikan,  
maka dalam  3  bulan,  dalam  siklus  terendah  panen,  adalah  405  
kg maggot.

Pelatihan  kapasitas  kemampuan  budidaya  maggot  telah 
diberikan kepada 35 petani yang tergabung di 15 POKDAKAN dan  
GAPOKTAN  (Gabungan  Kelompok  Tani).  Untuk  mengaplikasikan 
pelatihan tersebut, saat ini masih dibangun rumah maggot dengan  
luasan  10  m  x  6  m.  Pembangunan  kolam  ikan  dan  pemberian 
bantuan  Micro  Bubble  Generator  (MBG)  untuk  meningkatkan 
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kadar oksigen di dalam kolam. Alat ini berfungsi memaksimalkan 
pertumbuhan ikan yang diberi pakan maggot.

Selain  itu,  pelatihan  yang  diberikan  juga  sudah  menyentuh 
pada  sektor  pertanian  mina  padi.  PHKT  telah  memberikan 
beberapa  pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan 
pengetahuan  petani  untuk  dapat  mengembangkan  sektor 
pertanian,  yang  awalnya  petani  tidak  memiliki  kemampuan 
mengenai  bagaimana  cara  menanam  dan  merawat  mina  
padi, dengan  adanya  pelatihan  tersebut  saat  ini  mereka  telah 
mendapatkan  hasil  dari  panen  pertama  mina  padi  di  Desa 
Sebakung  Jaya.  Pelatihan  tersebut  antara  lain  pembuatan  pupuk 
organik, pembuatan eco enzyme, pemilihan bibit unggul ikan dan 
padi  dan  pendampingan  teknis  untuk  pengelolaan  mina  padi. 
Pelatihan  tersebut  dihadiri  oleh  35  POKDAKAN  dan  GAPOKTAN. 
Dimana nantinya penerima manfaat dari program berjumlah 300 
orang.   

Sistem pengolahan sampah 
organik juga dimangaatkan untuk 

menghasilkan gas methan

Gas methan bisa dimanfaatkan 
untuk memasak

Menurut  tokoh  petani  setempat,  Amin  Margosantoso, 
perpaduan  dua  program  nantinya  akan  merealisasikan  program 
mina  padi  yang  selama  ini  digadang-gadang  warga  di  lokasi 
transmigrasi  tersebut.  Lokasi  transmigrasi  warga  asal  Lamongan 
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ini, ingin meneruskan budaya bertanam dan beternak dalam satu 
lahan, seperti yang dulu mereka temui di kampung halamannya.

“Masing-masing  transmigran  di  sini  kan  dapat  jatah  dua 
hektar lahan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. 
Kami ingin kembali ke budaya mina padi, seperti yang dulu kami 
temui  di  Lamongan.   Nah  rupanya  PHKT  memahami  keinginan  
kami  ini.  Sekarang  kami  masih  berproses  untuk  mewujudkan 
mimpi  kami  itu.  Ini  lagi  dibangun  rumah  maggotnya,  kemarin 
kami  sudah  coba  kasih  pakan  bebek  dan  ayam,  tambah  sehat 
hasilnya.  Ini  ikannya  kami  akan  coba.  Kami  optimis  ini  akan  
berhasil,” tutur Amin.

      PHKT  akan  terus  bersinergi  dengan  pemangku  kepentingan 
guna  membantu  meningkatkan  perekonomian  warga  sekaligus 
merupakan  solusi  yang  mandiri  dan  berkelanjutan  untuk  limbah 
sampah domestik masyarakat. Program inovasi ini pun diharapkan  
dapat berkontribusi dalam persiapan Kabupaten PPU menjadi Ibu  
Kota Negara baru yang ramah lingkungan.
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SEKOLAH RAWA HUTAN, BANGUN PERADABAN 
INTELEKTUAL  DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 

GENERASI BERKELANJUTAN

4Oleh : Galih Puja Satrio, Luluk Murni Wahyuni

Pendidikan Belum Menjadi Prioritas

Secara  ekonomi,  warga  kampung  nelayan  Desa  Tani  
Baru Kecamatan Anggana   bisa dikategorikan mampu. Mereka 
mampu membeli  berbagai  barang  kebutuhan  tersier  hanya  
dari penghasilan  mencari  kepiting.  Belum  lagi  penghasilan  
yang diperoleh dari panen tambak udang dan ikan. Sayangnya, 
warga di  sana  belum  memikirkan  pentingnya  pendidikan  bagi 
keberlangsungan  dan  kemajuan  peradaban.  Hadirnya  Sekolah 
Rawa  Hutan,  mengemban  misi  penting  untuk  membangun 
peradaban  intelektual  dan  pelestarian  lingkungan  bagi  generasi 
mereka secara berkelanjutan.

Sesuai  namanya  Sekolah  Rawa  Hutan,  lokasi  lembaga 
pendidikan  berada  di  muara  Delta  Mahakam  dan  benar-benar 
dibangun  di  tengah  rawa.   Dulu,  untuk  menuju  sekolah,  harus 
berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 25 menit dari kampung 
nelayan  terdekat,  yakni  Kampung/Dusun  Muara  Ilo.   Sedangkan 
siswa  dari  Dusun  Tani  Makmur  dan  Tani  Subur,  mereka  harus 
berjalan  menyusuri  empang  dengan  waktu  tempuh  sekitar  satu 
jam.  Jika  empang  jebol,  mereka  balik  kanan  pulang.  Atau  nekat 
berbasah  kuyup  baju  seragam  demi  mendapatkan  pengajaran.  
Sementara,  siswa  yang  tinggal  di  Dusun  Muara  Ilo  harus  naik 
perahu dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Siswa dari wilayah 
terjauh,  berangkat  dari  rumah  mereka  jam  05.00  WITA  dengan 
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diantar  perahu  ayahnya.  Namun  pulang  ke  rumah  bisa sampai 
jam   17.00   WITA,   karena   bisa   tiga   jam   menunggu   perahu 
ayah mereka menjemput pulang.

Bangunan  sekolah  sebenarnya  telah  ada  sejak  tahun  1983 
sebagai SD Inpres. Dengan segala keterbatasan fasilitas, sebanyak 
58 murid belajar dalam satu kelas yang disekat menjadi tiga dan 
hanya  satu  tenaga  pengajar  yang  mendidik  mereka.  Dalam 
sepekan, murid-murid jarang sekali masuk sekolah karena gurunya  
tidak  ada  yang  datang  karena  terkendala  transportasi.  Dengan 
segala  keterbatasan  inilah,  dunia  pendidikan  di  muara  Delta 
Mahakam  menjadi  suram.  Imbasnya,  anak-anak  nelayan  yang 
enggan  pergi  ke  sekolah,  kemudian  ikut  mencari  kepiting  dan 
menjualnya ke pengepul dengan harga murah. Uangnya, mereka 
pakai  untuk  membeli  barang-barang  keinginan  mereka,  seperti 
handphone dan baju yang sedang hits. Di sisi lain, anak-anak yang 
telah  mendapatkan  penghasilan  sendiri  kemudian  memilih 
menikah  di  usia  dini.  Diskriminasi  gender  menguat,  ketika 
anak-anak  perempuan  tak  punya  pilihan  ketika  dijodohkan  oleh 
keluarga besarnya.

Tahun  1994,  pasangan  suami  istri  Haji  Darta  dan  Indriyati 
datang  sebagai  PNS  guru  daerah  terpencil.  Mereka  mengaku 
tertantang menghadapi kondisi sekolah tempat mereka bertugas, 
kondisinya  sangat  mengenaskan.  Namun  berbekal  modal  ibadah 
dan  mengabdi  untuk  kemajuan  pendidikan  generasi  mendatang, 
pasutri perantauan asal Lampung ini memutuskan tinggal menjadi  
warga  Desa  Tani  Baru.  Sebenarnya  ada  tiga  pasutri  guru  yang 
ditempatkan  di  sekolah  ini.  Namun  yang  dua  pasang  memilih 
mundur karena tidak kuat menjalani hidup di wilayah terpencil.

Menurut  Indriyati,  hampir  tidak  ada  guru  yang  bertahan  di 
sekolah ini waktu dulu. Anak-anak di Tani Baru sebetulnya generasi 
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yang  sangat  kuat.  Namun  potensi  mereka  tidak  mendapatkan 
wadah yang tepat. Waktu itu tambak masih jaya-jayanya. Nelayan 
sini   gampang   sekali   mencari   uang.   Orang   tua   di  sini 
memang  sekolah, tapi begitu bisa membaca lalu berhenti.

“Jadi budayanya, anak kalau sudah bisa membaca, ya berhenti 
sekolah  lalu  membantu  kerja  orang  tua  dan  dinikahkan.  Mereka 
orang  kaya  tapi  haus  hiburan.  Hiburan  itu  hanya  mereka  
dapat dari  mendengarkan  lagu-lagu  dangdut  yang  diputar  dari  
kaset. Karena yang dikenal hanya lagu dangdut, lagu nasional 
pun kalau disini  bisa  berubah  aransemennya  menjadi  dangdut.  
Dari  situlah kami  mulai  mencari  celah,  bagaimana  anak-anak  
tertarik  untuk sekolah.  Tiap  akhir  pembelajaran  catur  wulan,  
kami  gelar panggung  perpisahan  yang  tampil  anak-anak.  Saya  
ajari  nyanyi dan  menari,  lalu  nanti  bisa  disaksikan  orang  tua  
mereka  ketika tampil.  Nah  di  situ  ketika  orang  tua  hadir,  saya  
sampaikan pesan-pesan  moral  dan  program  pemerintah  wajib  
belajar sembilan tahun. Alhamdulillah sejak itu, makin banyak murid 
kami  di  sekolah  itu,”  papar  Indriyati,  Pengajar  di  Sekolah  Rawa  
Hutan yang militan.

Tak  hanya  melalui  media  acara  perpisahan,  Haji  Darta  
dan Indriyati  juga  mendatangi  rumah-rumah  warga,    yang  
anaknya belum    disekolahkan.  Dalam  hati  Indri,  sebenarnya  
ada  hal  yang bertolak  belakang  ketika  menyampaikan  pesan  
pendidikan  ini. Karena  penghasilannya  sebagai PNS saat itu, 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan para nelayan. Sehingga 
mafhum jika mereka punya pemikiran, mengapa bersekolah tinggi, 
jika dengan tanpa sekolah  saja  penghasilan  mereka  sudah  tinggi.  
Namun  sebagai tenaga  pendidik,  pasutri  ini  punya  banyak  cara  
menyampaikan kepada warga. Satu diantaranya dengan media 
dakwah, kewajiban muslim untuk menuntut ilmu yang tinggi. Dan 
itu sebagai amanah yang harus disampaikan kepada warga sekitar 
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sekolah. Pasutri inipun, berkolaborasi dengan ulama  dan tokoh 
masyarakat setempat untuk menyebarkan virus kebaikan itu bagi 
generasi mendatang.

Upaya ini didukung alam. Ketika ekosistem mulai terganggu 
dampak tidak pedulinya warga terhadap lingkungan, hasil tambak 
mereka pelan tapi pasti makin menurun. Penghasilan warga juga 
mengalami  penurunan  secara  signifikan  tiap  tahunnya.  Warga 
kini  tak  bisa  jumawa  dengan  kapasitas  yang  mereka  andalkan 
sebelumnya. Mereka mulai berpikir, pentingnya pendidikan untuk 
perubahan pola hidup dan pekerjaan yang mau tidak mau harus 
mereka hadapi. Budaya warga yang sebelumnya membelanjakan 
uang  untuk  kebutuhan  tersier,  mulai  bergeser.  Mereka  lebih 
mementingkan menyisihkan uang sebagai tabungan membiayai 
sekolah anak mereka.

“Alhamdulillah  murid  kami  tambah  banyak.  Anak-anak 
semangat  sekolahnya  sangat  tinggi.  Cuma,  anak-anak  itu  kan 
meniru orang tuanya. Di rumah tidak ada budaya membaca, kalau 
orang  tuanya  juga  tidak  membaca.  Makanya,  saat  itu  kami 
fokuskan kegiatan anak-anak dengan olahraga dan perpustakaan. 
Saya  libatkan  anak-anak  untuk  menjaga  perpustakaan  ini. 
Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar mensupport dengan menyuplai  
buku-buku  cerita.  Ketika  bertugas  menjaga,  anak-anak  ikut 
membaca  juga.  Dan  ini  dampaknya  sangat  signifikan  sekali  
pada nilai  akademis  mereka.  Jadi  saya  pikir,  sebenarnya  anak  
sana  itu pintar kalau kita pintar mengelolanya. Buktinya, anak-anak 
meraih  prestasi  lomba-lomba  akademis  di  tingkat  kabupaten,”  
ungkap perempuan berusia 51 tahun ini.

Dari  prestasi  perlombaan  yang  diraih  anak  didiknya,  nama 
sekolah  di  Tani  Baru  mulai  dilirik  pemerintah  daerah.  Berbagai 
fasilitas  penunjang  dilengkapi.  Seperti  pembangunan  jembatan 
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untuk memudahkan akses siswa menuju ke sekolah. Dibangunnya 
gedung sekolah dengan perluasan areal lahan. Dan tahun 2007 
dibentuknya sekolah satu atap TK, SD dan SMP, untuk menampung 
lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 
Lulusan terakhirnya tahun 2016,  kemudian dibentuk SMA Filial dari 
SMAN 1 Anggana. Tapi, jumlah tenaga pengajar tidak ditambah. 
Jadi dari siswa SD sampai SMA hanya memiliki lima tenaga pengajar.

Bersama Dekatkan Akses, Sadarkan Pentingnya Pendidikan

      Permasalahan itu diketahui Pertamina Hulu Mahakam (PHM). 
Sejak   tahun   2018,   berbagai   divisi   di   PHM   menurunkan  
timnya  untuk  membantu  mengajar  di  sekolah  setiap  hari  Jumat. 
Berlanjut   adanya  Program  Pengembangan  Masyarakat,  PHM 
menggulirkan   Program  Sekolah  Rawa  Hutan.  Dengan  program 
ini,  PHM  mempunyai  misi   meningkatkan   kualitas   akses   
dan  fasilitas  pendidikan.  Serta peningkatan  kesadaran  anak  
pesisir  melestarikan  lingkungan.  Berkolaborasi  dengan  Program  
Indonesia   Mengajar,   PHM   juga  mendatangkan   tiga   tenaga  
pengajar  yang  berpengalaman  mengajar di wilayah pedalaman 
dari  Yayasan  Indonesia  Mengajar.   Ketiga   orang   tenaga  pengajar  
ini  disebut  dengan  Guru Penggerak  Tani  Baru, yang  bertugas   
membantu   mengajar   dan  meningkatkan   kapasitas  guru   
dengan   mengenalkan   komputer,  dan   pelatihan  manajemen   
sekolah.   Mereka   juga   yang  menjembatani  komunikasi   pihak   
luar,   seperti   pemerintah   dan swasta untuk kemajuan  sekolah.  
Selama  ada  guru  dari  Indonesia  Mengajar, PHM  juga  melakukan  
pendampingan  bagi  lulusan  SMA   yang ingin melanjutkan ke 
perguruan tinggi negeri.

“Tahun  2019  itu  belum  ada  lulusan  kami  yang  melanjutkan 
kuliah.  Tapi  Alhamdulillah,  tahun  2020  ada  12  lulusan  Sekolah  
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Rawa  Hutan  yang  berhasil  masuk  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  
lolos beasiswa bidik misi. Lalu ada dua siswa menerima beasiswa 
Sarjana  Pesisir  dari  PHM.  Menurut  saya,  ini  investasi  jangka 
panjang  juga  buat  kami,  karena  mereka  yang  mendapatkan 
beasiswa ini, jika telah lulus kuliah,  bersedia kembali kesini  untuk 
mengajar di sekolah,” cerita Indri dengan bangga.

Program  Sekolah  Rawa  Hutan  dinilai  Indri,  mengoptimalkan 
kearifan  lokal  wilayah  pesisir  dengan  lokasi  di  bangunan  sekolah 
diatas  rawa.  Sehingga  dengan  program  ini,  proses  belajar 
mengajar  tidak  hanya  dilaksanakan  di  dalam  ruang  kelas  namun 
juga  diluar  kelas.  Selain  itu,  pelatihan  mengolah  sampah  juga 
diberikan.  Selama  ini,  sampah  warga  pesisir  biasa  membuang 
sampah  di  atas  rawa  sehingga  berpotensi  merusak  ekosistem  
di lingkungan  sekitarnya.  Tidak  ada  warga  yang  punya  tempat 
sampah.  Dengan  program  Sekolah  Rawa  Hutan,  terbentuk  tiga 
bank  sampah.  Satu  di  internal  sekolah,  dan  dua  di  pemukiman 
warga.   Setiap  berangkat  ke  sekolah,  anak-anak  diwajibkan 
membawa sampah dari rumah mereka untuk kemudian dipilah di 
sekolah. Setiap akhir pekan, sampah yang telah disortir dibawa ke 
daratan  untuk  dijual  kepada  pengepul.  Dari  pemasukan  inilah, 
pihak sekolah bisa menghemat biaya operasional.

“Sampah kering juga kami olah menjadi kompos, untuk pupuk  
tanaman  di  sekolah  kami  yang  banyak.   Siswa  juga  diajak  
ekstrakurikuler  mengadakan  pembibitan  dan  penanaman 
mangrove.  Dua  agenda  itu  dibiayai  dari  pembibitan  mangrove. 
Uangnya  itu  bisa  buat  beli  dua  unit  komputer.  Pendapatan  dari 
mangrove  juga,  kami  bisa  berangkatkan   ikut  perwakilan  lomba 
LP3  di  Kecamatan  Anggana  .  Dana  tidak  ada  dari  mana-mana.  
Dengan Program Sekolah Rawa Hutan ini, siswa mulai memahami 
lingkungan.  Anak  Tani  Baru  itu  luar  biasa.  Kami  punya  jiwa  
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membangun  untuk  kebersamaan.  Tidak  adanya  anggaran,  bukan  
halangan bagi kami untuk maju,” puji Indri.

Kegiatan  lain  yang  berwawasan  lingkungan  kemudian  juga 
muncul  saat  pandemi  Covid-19.  Dimana  sarana  protokoler 
kesehatan  wajib  disediakan  di  sekolah,  yakni  wastafel  untuk 
mencuci  tangan,  untuk  menghemat  air  bekas  cucian,  sekolah 
memanfaatkannya   sebagai   media  menyiram  tanaman.  Karena  
selama  ini,   kebutuhan  air  bersih  masih  mengandalkan  dari 
menampung  air  hujan.   Sehingga,  pemanfaatan  air  harus  
efektif dan  efisien  mungkin  dilakukan.  PHM  membuat  instalasi 
pembuangan  air  bekas  cuci  tangan,  dengan  pipanisasi  yang 
langsung  diaplikasikan  ke  tanaman  yang  dibudidayakan  di  sela- 
sela bangunan sekolah. Penghematan lain juga dilakukan dengan 
mengaplikasikan  panel  surya  untuk  menghasilkan  tenaga  listrik 
bagi operasional sekolah.

Untuk  memperlancar  akses  transportasi  siswa  menuju  ke 
sekolah, bersinergi dengan BUMDes Desa Tani Baru Mandiri, PHM 
memfasilitasi  satu  unit  perahu.  Perahu  sekolah  akan  menjemput 
siswa yang tinggal di kepulauan saat jam berangkat sekolah, dan 
mengantarkan  mereka  kembali  ke  rumahnya  saat  jam  pulang 
sekolah.  Untuk  sekali  angkut,  siswa  membayar  Rp3.000,00. 
Sedangkan  bagi  guru  yang  memilih  tinggal  di  sekitar  lokasi 
sekolah,  PHM  membuatkan  bangunan  tempat  tinggal  layak. 
Karena  semakin  banyak  jumlah  siswa  di  Sekolah  Rawa  Hutan, 
maka  ada  18  guru  yang  mendapatkan  pelatihan  peningkatan 
kapasitas  sebagai  Tenaga  Guru  Bantu  di  SMP  N  4  Anggana  
dan SMAN 1 Filial Anggana/PKBM Nurul Ilmi.

Buah Dari Pendidikan

Program  Sekolah  Rawa  Hutan  telah  berdampak  positif  
bagi lingkungan,  ekonomi,  kesejahteraan  dan  sosial  masyarakat  
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Desa Tani  Baru.   Dampak  positif  bagi  lingkungan  adalah  adanya 
penurunan  emisi  CO2  dari  pemanfaatan  energi  surya  terbarukan. 
Rata-rata  1,46  kg   CO2/tahun  dan  paling  banyak  mencapai  
2,19 kg/tahun.  Adanya  pengurangan  volume  sampah  dengan 
pengelolaan  bank  sampah  sekolah.  Minimal  pengurangan  
itu sebanyak  24,45  kg/tahun  dan  maksimal  47,136  kg/tahun. 
Penurunan emisi gas metan dari sampah  yang  dibakar  mencapai  
1,034 kg CH4/tahun. Dan penghematan air melalui pemanfaatan 
IPAL  sejak  tahun  2018  yang  mencapai  angka  82.680  liter/
tahun.  Sedangkan  dampak  ekonominya,  estimasi  peningkatan 
pendapatan sekolah melalui pengelolaan Bank Sampah, rata-rata 
sebanyak  Rp623.486,00/tahun.  Dan  estimasi  penghematan  biaya 
listrik  untuk  operasional  sekolah  dan  pengoperasian  komputer 
melalui pemanfaatan panel surya bisa mencapai Rp10.335.000,00 
sejak tahun 2018 sampai Covid-19 melanda awal tahun 2020.

 “Dampak bagi sosial budaya membuat saya begitu bersyukur. 
Karena  angka  pernikahan  anak  menurun  drastis.  Dari  rata-rata 
13/tahun  sekarang  jadi  3  saja.  Itupun  sudah  kami  sikapi  dengan 
tegas, kami gak datang kalau diundang. Setiap lulusan anak SMP, 
90%  melanjutkan  ke  SMA.  Lulus  SMA  baru  mereka  menikah,” 
tandasnya.

Tahun  2021,  menjadi  awal  perjalanan  baru  bagi  Indriyati. 
Karena harus meneruskan perjuangan mengajar sendiri,  usai sang 
suami  tercinta  meninggal  dunia.  Padahal  nama  Haji  Darta,  
telah masuk  nominasi  penerima  penghargaan  Kalpataru  atas 
kontribusinya  menjaga  lingkungan.  Namun   hal  ini  tidak 
mengurangi  rasa  bahagia  Indriyati,  melihat  anak-anak  didiknya 
bisa  menggapai  cita-cita  mereka  untuk  meneruskan  jenjang 
pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Satu  siswinya  yang  membuatnya 
tetap bahagia adalah Reski  Herawati. Alumni Sekolah Rawa 
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Hutan  sekarang  tercatat  sebagai  mahasiswi  jurusan  Pendidikan 
Matematika di Universitas Mulawarman.

Reski merupakan  generasi kedua dari keluarga besarnya yang 
punya  prinsip  kuat  untuk  kuliah.  Walaupun  keluarga  besarnya 
sebagian  tidak  mendukung,  namun  Reski  tak  pernah  goyah untuk 
menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal langka yang dilakukan 
perempuan di Desa Tani Baru. Salah satu alasan mereka mereka  
tidak  mendukung  adalah,  tidak  ada  biaya  karena  hasil panenan 
tambak makin menurun.  Namun tekad kuat Reski  sudah  terpupuk  
sejak  SMP.  Dia  pun  belajar  keras  hingga  kerap mendapatkan  
penghargaan  dalam  kejuaraan  science  dan matematika  
saat  SMP  dan  SMA.  Prestasinya  inilah  yang memuluskan 
jalannya lolos mendapatkan beasiswa Sarjana Pesisir dari PHM.

“Saya   ingin   sampaikan   ke   warga   sana,   bahwa   perempuan  
itu  harus  menuntut  ilmu.  Perjalanan  seorang  perempuan  dari 
daerah terpencil tidak harus selamanya berakhir di dapur. Perempuan 
harus berpendidikan tinggi, untuk masa depannya yang lebih 
maju.  Dan untuk  mendidik  anak-anaknya  kelak  agar  menjadi  
manusia   yang lebih  berkualitas  secara  norma  dan  agama.  
Saya  juga memberi   semangat   kepada   teman-teman,   bahwa   
biaya bukan   kendala.   Buktinya  saya,  orang  tua  saya  tidak  
mampu, tapi saya bisa kuliah berkat dapat beasiswa,” ungkap Reski.

Reski   tidak   pernah   rendah   diri   ketika   bergaul  dengan  teman   
kuliahnya  yang  notabene  anak  kota.  Karena  ilmu  pengetahuan  
dan  wawasan  yang  diperolehnya  selama  menjadi siswa di Sekolah 
Rawa Hutan, sudah sefrekuensi dengan kapasitas anak kota.

Siswi lain alumni Sekolah Rawa Hutan adalah Ismawati   yang 
sekarang  kuliah  di  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Mulawarman. 
Bagi  Isma,  pengalaman  bersekolah  di  Sekolah  Rawa  Hutan  tak 
akan   dilupakan.   Dia   bahkan   bertekad  kembali  untuk membantu   
mengajar   adik-adik   kelasnya  mencapai peradaban  intelektual  
yang  lebih  maju.  Sekolah  Rawa  Hutan membuat  gadis  21  tahun  
ini  sangat  tertantang,  karena  dia  harus tinggal  berjauhan  dengan  
keluarga  besarnya  di  Gorontalo, Sulawesi  Utara.  Isma  ikut  keluarga  
pamannya  yang  tinggal  di Muara  Pantuan  karena  di  kampung  
halaman  ayahnya  tidak  ada lembaga pendidikan setingkat SMA.
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Untuk  menuju  Sekolah  Rawa  Hutan,  Isma  harus  mengayuh 
sepeda  milik  sepupunya  dengan  kondisi  jalan  bak  naik  roller 
coaster. Waktu tempuh menuju sekolah, biasanya butuh satu jam 
perjalanan.  Tapi  jika  sepeda  kayuhnya  rusak  atau  ban  rodanya 
kempes,  Isma  terpaksa  berjalan  kaki.  Bulan  pertama  dia  hampir 
patah  semangat,  karena  merasa  capek  di  perjalanan   berangkat 
dan  balik  sekolah.  Namun  keluarganya  di  Gorontalo  memberi 
semangat  luar  biasa,  mengingat  Isma  harus  hidup  berjauhan 
sehingga harus sukses menempuh pendidikan.

Isma pada awalnya belum punya cita-cita untuk menempuh 
kuliah. Namun motivasi  guru-guru penggerak dari PHM membuka 
perspektif  berpikirnya  untuk  membuka  luas  peluang  hidupnya. 
Apalagi PHM memberi kesempatan alumni Sekolah Rawa Hutan 
untuk kuliah gratis melalui program beasiswa Sarjana Pesisir.

“Makin  lama  makin  asyik  sekolah  di  Sekolah  Rawa  Hutan. 
Setiap  kami  ingin  sesuatu,  kami  diajarkan  untuk  berjuang  dulu. 
Tidak  seperti  anak  kota  yang  kalau  mau  apa  saja  sudah  tersedia. 
Saya jadi merasakan kepuasan yang berbeda ketika mendapatkan 
sesuatu  dengan  berusaha  sendiri  dulu.   Apalagi  guru-guru 
penggeraknya dari PHM itu sangat memotivasi siswa untuk maju. 
Sayang  juga  kalau  tidak  saya  manfaatkan  fasilitas  dari  PHM 
dengan  beasiswa  itu,  karena  kesempatan  ini  tidak  terbuka  bagi 
semua  siswa  dan  setiap  saat  ada.  Jadi  sekarang  saya  punya 
cita-cita. Dulu di Sekolah Rawa Hutan, saya mendapatkan banyak 
kekurangan karena terbatasnya SDM dan prasarana. Cita-cita saya 
sekarang,  saya  harus  lulus  dengan  nilai  baik.  Dan  saya  akan  
kembali  ke  Sekolah  Rawa  Hutan  untuk  mengisi kekurangan-
kekurangan  itu.  Bismillah,  walaupun  berat  ke lokasinya.  Tapi  ini  
amanah  untuk  ibadah  berbagi  ilmu,”  pungkasnya.
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TANTE SISKA SATUKAN SEMANGAT WARGA 
BANGUN SIKLUS SIRKULAR PERTANIAN UNTUK 

CAPAI SWASEMBADA PANGAN

4Oleh : Sarah Dhea Pratiwi, Tria Baeti Setiadini, Naomi Shinta 
Pasila

Sektor Agraris yang Terkikis Industri

Dimana   ada   rumput,   di  situlah   ada   kehidupan. Mau  
tanam   apa   saja   kalau   tanahnya   gersang,   jadi  malas. 
Tapi   kalau   sudah   tumbuh   rumput,   itu   tanda  tanaman  
lain   juga   bisa  hidup.  Filosofi  rumput,  mau  dibabat,  
mau dibakar, akan tetap kembali tumbuh

Itulah  keyakinan  yang  menjadi  semangat  bagi  petani  di 
Kecamatan  Sangasanga  untuk  menggarap  sirkular  pertanian  di 
atas  lahan  bekas  industri.  Program  Pertanian  Terpadu  Sistem 
Inovasi  Sosial  Kelompok  Setaria  (TANTE  SISKA)  yang  digulirkan 
Pertamina  EP,  menyatukan  semangat  petani  merevitalisasi  
lahan bekas  industri  menjadi  lahan  pertanian  untuk  mencapai 
swasembada pangan.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang banyak  
mengalami  alih  fungsi  lahan  pertanian  di  wilayahnya.  Data  BPS 
Provinsi  Kalimantan  Timur  menjelaskan  Struktur  perekonomian 
Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2020  didominasi  kawasan 
industri  yang  memiliki  peranan  sebesar  41,43%  dalam 
peningkatan  perekonomian  di  Kalimantan  Timur.  Meskipun 
memiliki  dampak  signifikan  bagi  perekonomian  di  Kalimantan 
Timur, keberadaan industri berimbas pada lingkungan sekitarnya 
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terutama aktivitas industri yang  tidak  ramah  lingkungan.  Salah  
satu  Kabupaten  di  Kalimantan  Timur  yang  wilayahnya  dikelilingi 
oleh kawasan industri adalah Kutai Kartanegara.

Padahal sebelumnya, pada tahun 1980-an, kabupaten tersebut 
mengandalkan  sektor  agraris  dan  sempat  dinobatkan  sebagai 
lumbung padi Kalimantan Timur (Sidik, 2021). Sayangnya, pada tahun 
2020 tercatat bahwa sektor pertanian hanya menyumbang 14,92% 
dari PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara (BPS Kutai Kartanegara, 
2020). Data BPS Kutai Kartanegara tahun 2020 menjelaskan sektor 
industri  juga  menjadi  penyumbang  tertinggi  pada  PDRB  Kutai 
Kartanegara  dengan  persentase  59,81%.  Data-data  tersebut 
mengindikasikan adanya transisi dominasi sektor andalan untuk 
kegiatan ekonomi yang signifikan di Kutai Kartanegara dari yang 
awalnya sektor pertanian menjadi sektor ekstraktif.

Pada skala yang lebih spesifik, terdapat keseragaman kondisi 
transisi  pada  tingkat  Kecamatan,  yaitu  wilayah  Kecamatan 
Sangasanga.  Tahun  2009,  luas  panen  pertanian  di  Kecamatan 
Sangasanga  mencapai  312  hektar  (BPS  Kutai  Kartanegara,  2010). 
Sementara itu, tahun 2018 terjadi penurunan luas panen pertanian  
menjadi  161,5  hektar  (BPS  Kutai  Kartanegara,  2019).  Secara 
statistik, perbandingan antara luas panen pertanian di Kecamatan 
Sangasanga tahun 2009 dengan tahun 2018 menunjukkan adanya  
penurunan sekitar 48,2% dalam kurun waktu 8 tahun. Sementara 
itu,  berdasarkan  kajian  Thamrin  dan  Raden  (2018),  terdapat 
informasi  bahwa  luas  izin  industri  di  Kecamatan  Sangasanga 
mencapai  8.226,72  Hektar  atau  setara  dengan  77,6%  dari 
keseluruhan  luas  kecamatan.  Persentase  izin  lahan  industri 
tersebut menjadi akumulasi luas yang signifikan dalam komposisi 
kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  Kecamatan 
Sangasanga.
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Perkembangan industri di Kecamatan Sangasanga disatu sisi 
membantu membuka lapangan kerja bagi warga  setempat.  Namun 
di sisi lain terdapat dampak lingkungan akibat maraknya kegiatan 
industri  yang  tidak  bertanggungjawab  sehingga  menyebabkan 
degradasi  lahan  dan  bencana  alam  di  Kecamatan  Sangasanga 
(Thamrin dan Raden, 2018). Penurunan kualitas tanah dan timbulnya 
potensi bencana alam secara langsung mengancam keberlanjutan 
dari  kegiatan  pertanian  di  Kecamatan  Sangasanga.  Padahal, 
hasil  pertanian  merupakan  salah  satu  aspek  dalam  pemenuhan 
kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya 
sinergis untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pertanian yang 
menjadi salah satu penopang kebutuhan pokok masyarakat.

Awal Tumbuhnya Setaria

Program  TANTE  SISKA  merupakan  serangkaian  kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang mencoba melakukan harmonisasi  
antara  kegiatan  pertanian  dengan  upaya  pelestarian  lingkungan. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pertanian organik 
terpadu untuk merevitalisasi lahan bekas industri.   Tindakan yang 
kurang bertanggungjawab kepada pelestarian lingkungan tersebut  
memicu permasalahan lingkungan hidup seperti degradasi lahan 
hingga berpotensi memicu bencana alam. Apabila tidak dilakukan 
intervensi  yang  tepat,  potensi  masalah  tersebut  dapat  menjalar 
menjadi  risiko  yang  mengganggu  taraf  hidup  masyarakat.  
Oleh karena  itu,  Pertamina  EP  Sangasanga  Field  bersinergi  
dengan berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  menginisiasi  
Program TANTE  SISKA.  Salah  satu  aktivitasnya  berupaya  untuk 
merevitalisasi  lahan  bekas  industri  melalui  kegiatan  pertanian 
terpadu.  Penerima  program  adalah  Kelompok  Tani  Setaria  di 
Kelurahan  Sarijaya  sejak  akhir  tahun  2019.  Program  ini  sebagai 
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inisasi  untuk  mengupayakan  keberlanjutan  kegiatan  pertanian 
sekaligus peningkatan kualitas lingkungan.  

“Pertama  mengajukan  nama  ke  kelurahan  saya  kasih  nama  
Rumput. Saat itu bu lurah menolak. Lalu saya googling nama latin 
rumput itu apa, saya cari nama yang orang lain gak tahu. Akhirnya  
nemu  Setaria.  Saya  balik  ajukan  proposal  dan  di  tok  sah!  Ketika 
bu  lurah  tanya,  apa  artinya  Setaria,  saya  jawab  rumput.  Lha  
kok  rumput   lagi   kata   bu   lurah.   Kenapa   gak   pilih   nama   
sejahtera  atau swasembada.  Saya  jawab,  dimana  ada  rumput,  
di situlah  ada  kehidupan.  Mau  tanam  apa  saja  kalau  tanahnya  
gersang,  jadi  malas.  Tapi  kalau  sudah  tumbuh  rumput,  itu  tanda  
tanaman  lain  juga  bisa  hidup.  Filosofi  rumput  juga  saya  pegang.  
Rumput  itu  mau  dibabat,  mau  dibakar,  akan  tetap  kembali  
tumbuh,”  urai  Sutrimo, Ketua Kelompok Setaria.

Dengan  semangat  itulah,  Sutrimo  mulai  mengumpulkan 
anggotanya.  Setiap  anggota  ditanya  apa  keinginan  yang  akan 
dikerjakan. Karena program ini akan menerapkan pertanian ramah 
lingkungan yang terintegrasi dengan peternakan dan pengolahan 
limbah   menjadi   pupuk   organik.   Pupuk nantinya  akan 
diaplikasikan  ke  tanaman  untuk  memaksimalkan  hasil  panennya. 
Dari  16  anggota,  kemudian  dibagi  menjadi  empat  divisi,  yakni 
divisi pertanian, divisi peternakan, divisi pupuk organik dan divisi 
pengembangan.

“Saya  minta  anggota  memilih,  mana  pekerjaan  yang 
disukainya,  karena  bekerja  tanpa  dasar  suka,  nanti  akan  terasa  
berat. Dengan komitmen saling mengisi. Bahan baku saling ngisi, 
tujuannya  satu  sub  kegiatan  menjadi  sub  kegiatan  lain.  Saling 
berbagi  dan  memberi.  Saling  menguatkan,  karena  pekerjaan  ini 
berat.  Kalau  dikerjakan  bersama-sama  dengan  rasa  suka,  maka  
akan terasa ringan,” ungkapnya.
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Peternakan  sapi  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  telah 
dijalankan oleh kelompok Tani Setaria pada awal pembentukan 
kelompok.  Kelompok  Setaria  membesarkan  sapi  untuk  dijual. 
Dengan  sistem  ekonomi  sirkular,  divisi  peternakan  tidak  hanya 
membesarkan  sapi  untuk  dijual,  tetapi  juga  sebagai  penghasil 
limbah  peternakan  yang  menjadi  bahan  baku  utama  untuk  
divisi produksi  pupuk.  Di  samping  itu,  dikembangkan  pula  
peternakan unggas. Kelompok membesarkan unggas juga untuk 
dijual, tetapi tidak hanya berhenti di situ.  Hasil dari kotoran unggas 
juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik.

Pola sirkular pertanian yang terintegrasi dengan peternakan

Sedangkan   divisi   pupuk   organik,   punya   misi pelestarian   
lingkungan.   Adanya   limbah   dari   peternakan sapi   merupakan   
salah   satu   aspek   yang   dapat   memicu perubahan   iklim   karena   
menghasilkan   Gas   Rumah   Kaca (GRK).   Untuk   meminimalisir   
terjadinya  penguapan  GRK  ke atmosfer  secara  terbuka,  Kelompok  
Setaria   mengolah   limbah ternak   sapi   menjadi   pupuk   organik.   
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Tidak   hanya   limbah kotoran   ternak   sapi   saja   yang   diolah.   
Tetapi  pengolahan limbah   kotoran   unggas   juga   dilakukan   agar   
tidak   ada limbah tersisa dari aktivitas peternakan yang dilakukan. 
Kelompok kemudian mengembangkan   proses   produksi   pupuk  
organik  yang   dikombinasikan   dengan   sekam   bakar.  Awal  
tahun 2020 muncul inovasi Destilasi Asap Sekam Bakar (Damkar).

“Kesuburan tanah di Kalimantan jauh dibandingkan Jawa. 
Jawa  punya  sumber  kesuburan  dari  tanah  gunung  meletus.  Di 
Kalimantan  gak  ada.  Makanya  kami  mikir  harus  menciptakan 
gunung  meletus.  Jadi  kami  bikin  pupuk  harus  dicampur  sekam 
bakar  untuk  memperbaiki  tanah  yang  rusak.  Paling  tidak  kualitas 
tanah  sedikit  di  bawah  tanah  hasil  gunung  meletus.  Jadi  sekam 
kami  bakar.   Dulu  kami  bakar  sekam  ini  di  lahan.  Jejer  pakai 
trobong,  akhirnya  timbul  polusi  udara.  Tetangganya  pada  protes. 
Lalu kami diskusikan dengan Pertamina EP, mereka merancang alat  
yang  lebih  ramah  lingkungan.  Dan  dari  alat  itu,  ada  produk 
turunan berupa asap cair. Tambah penghasilan. Asap cair itu juga 
kami semprot di sekeliling kandang untuk mengurangi bau kotoran 
ternak,” tuturnya.

Pertamina  EP  Sangasanga  Field  mengerahkan  salah  satu  
staf pada fungsi Reliability, Availability, and Maintenance (RAM) 
untuk melakukan transfer pengetahuan dalam merancang alat 
DAMKAR secara sukarela.  Pada  saat  percobaan  penggunaan alat,  
staf  dari  fungsi   RAM   memberikan   edukasi   mengenai   sistem  
kerja  alat DAMKAR  sekaligus  memberikan  pelatihan  penggunaan  
melalui percobaan  praktik  langsung  mengolah  asap  sekam  
bakar menjadi  asap  cair.  Pengolahan  asap  sekam  bakar  menjadi  
asap cair  sebagai  upaya  meminimalisir  emisi  karbondioksida 
kemudian menjadi aktivitas kunci dari pemanfaatan alat DAMKAR 
yang selanjutnya menghasilkan produk turunan baru.  
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Sekam  bakar  yang  dihasilkan  selanjutnya  dicampur  dengan 
kotoran  sapi  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  produk  pupuk 
organik  serta  dijual  eceran  per  kilogram.  Sementara  itu,  asap 
cair  menjadi  campuran  pembuatan  pupuk  organik  cair  (POC) 
yang  dikombinasikan  dengan  urin  sapi.  Dari  405  kg  sekam  
padi, menghasilkan sebanyak 135 kg sekam bakar dan 15 liter asap 
cair. Kapasitas  produksi  pupuk  meningkat  sebanyak  1  ton/pekan, 
kelompok  tani  Setaria  kemudian  mengemas  dan  menjual  pupuk 
organik itu ke petani-petani dari daerah lain. Mereka menjualnya 
seharga Rp30.000,00 setengah karung. Petani lain yang keberatan 
membeli  karena  dinilai  harga  pupuk  organik  itu  mahal,  Sutrimo 
tidak  segan  membagikan  ilmunya,  agar  petani  itu  bisa  membuat 
pupuk organik sendiri.

Alat pembakaran sekam untuk 
menghasilkan asap cair

Tungku penyulingan minyak atsiri 
di program TANTE SISCA

Perubahan  yang  dihasilkan  melalui  proses  penerapan  alat 
DAMKAR pada Program TANTE SISKA terjadi pada beberapa aspek. 
Meliputi  peningkatan  keterampilan  anggota  kelompok,  transisi 
perilaku, pemanfaatan bahan baku asap cair, dan kondisi lingkungan 
kerja yang lebih aman untuk kesehatan. Penerapan alat DAMKAR 
yang dilakukan Kelompok Setaria secara langsung meningkatkan 
kompetensi  anggota  dalam  memanfaatkan  teknologi  ramah 
lingkungan pada kegiatan pertanian terpadu. Adanya kompetensi 
baru tersebut kemudian mendorong terjadinya perubahan perilaku. 
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Dari yang awalnya melakukan pembakaran secara tradisional dan 
polutif menjadi lebih ramah lingkungan.

Sedangkan  divisi  pertanian  adalah  mengembangkan 
pembibitan  tanaman.  Tahun  2020,  produk  pupuk  organik  hasil 
olahan  Kelompok  Tani  Setaria  sudah  mulai  dikenal  masyarakat 
luas.  Permintaan  konsumen  berkembang  tidak  hanya  dari  
pupuk organik  saja,  namun  juga  berkembang  pada  bibit  
tanaman khususnya  sayuran.  Hal  tersebut  salah  satunya  akibat 
diberlakukannya  kebijakan  untuk  beraktivitas  di  dalam  rumah 
guna  mengantisipasi  penyebaran  Covid-19.  Merespon  adanya 
peluang  pasar  pada  penyediaan  bibit  tanaman  sayuran  tersebut, 
maka Kelompok Tani Setaria merasa perlu untuk mengembangkan  
usaha  pembibitan.  Selain  itu,  rumah  pembibitan  juga  dapat 
digunakan  untuk  menyemai  bibit  yang  akan  ditanam  di  lahan 
pertanian.  Anggota  kelompok  mempelajari  pembibitan  tanaman 
secara  otodidak  dan  melakukan  pembangunan  sarana  prasarana 
pendukung  usaha  pembibitan  yaitu  Rumah  Pembibitan.  Rumah 
Pembibitan  memiliki  luas  sebesar  8  m  x  6  m.  Rumah  Pembibitan 
tersebut dibangun April 2020.

Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  kelompok  untuk 
merevitalisasi  lahan  pasca tambang  batubara  adalah  dengan 
melakukan  kegiatan  penanaman.  Jenis  tumbuhan  yang  ditanam 
adalah sereh wangi. Pemilihan sereh wangi, selain mudah dari segi  
parawatan  dan  kecepatan  pertumbuhannya,  tanaman  ini  juga 
dapat  diolah  menjadi  berbagai  produk  turunan.  Tanaman  sereh 
wangi juga merupakan jenis tanaman parenial sehingga meskipun 
telah  dipanen  berkali-kali,  tanaman  ini  dapat  terus  tumbuh. 
Kegiatan  penanaman  dilakukan  secara  swadaya  oleh  kelompok 
dan memanfaatkan pupuk organik hasil pengolahan limbah ternak  
pada kandang Kelompok Setaria.
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“Sereh  wangi  ini  juga  kami  suling  jadi  minyak  atsiri.  Limbah 
sereh,  kami  olah  lagi  menjadi  pakan  ternak  silase.   Pertamina  
EP kemudian membuatkan rumah penyulingan sereh tahun 2020 
lalu.  Luasnya  8  m  x  8  m.  Nah  dari  situ,  divisi  pengembangan 
berinovasi   lagi  bikin  handsanitizer  sereh  wangi.  Pas  pandemi 
Covid-19  kan,  ya  banyak  yang  pesen.  Dapat  duit  lagi,”  cerita 
Sutrimo sambil tersenyum senang. 

Tahun  2021,  fokus  kegiatan  dititikberatkan  pada  upaya 
transfer  pengetahuan  kepada  masyarakat  luas  dan  optimalisasi 
produksi.  Transfer  pengetahuan  dilakukan  sebagai  upaya  untuk 
meyebarluaskan  ilmu  dan  keterampilan  dalam  pengelolaan 
pertanian  organik  terpadu  yang  selama  tahun  2019-2020  telah 
kelompok  akumulasi  sehingga  dapat  bermanfaat  dan  diterapkan 
oleh  masyarakat  luas.  Sementara  itu,  kegiatan  optimalisasi 
produksi  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi 
dan  efektivitas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  pada 
kegiatan  bisnis  Kelompok  Tani  Setaria.  Sejauh  ini,  per  bulan 
Agustus  2021,  kegiatan-kegiatan  pemantapan  Program  TANTE 
SISKA  yang  telah  berhasil  diimplementasikan  meliputi,  transfer 
pengetahuan ke Kelompok Wanita Tani Margo Lestari.

Proses memasukkan sekam ke alat pembakaran
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Kelompok  Tani  Setaria  pada  tahun  2020  telah  memperoleh 
pelatihan  pengembangan  usaha  pembibitan  tanaman  yang 
difasilitasi  oleh  Pertamina  EP  Sangasanga  Field.  Dalam  rangka 
menyebarluaskan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  telah 
diperoleh,  Pertamina  EP  Sangasanga  Field  memfasilitasi  kegiatan 
transfer pengetahuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Margo  Lestari  yang  berada  di  Kecamatan  Samboja.  Kegiatan  
transfer pengetahuan  ini  dilakukan  bertepatan  dengan  akan 
dikembangkannya KWT Margo Lestari sebagai salah satu kegiatan 
dari  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM)  Pertamina  
EP Sangasanga  Field  di  Area  Samboja.  Selain  itu,  kegiatan  
transfer pengetahuan  ini  juga  merupakan  upaya  agar  ilmu  dan 
keterampilan  yang  telah  dikembangkan  oleh  Kelompok  Tani 
Setaria  tidak  hanya  dimanfaatkan  oleh  anggota  kelompok  saja.  
Namun dapat bermanfaat bagi masyarakat luas juga. Kegiatan ini 
telah  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  2021  dan  diikuti  oleh  
22 anggota KWT Margo Lestari.

“Kami nanam toga. Seperti jahe, sirih hitam, sirih merah, sirih 
hijau.  Kami  menjualnya  buat  jamu  apalagi  pas  musim  Covid-19  
itu banyak yang mau. Ada yang datang, kadang kami setor juga 
ke  pasar.  Kalau  cabai  sama  sayur  kami  tanam  di  polybag. 
Ahamdulillah gak belanja lagi. Jadi pengiritan. Kami jadi gak tahu 
pas  cabai  mahal  apa  murah.  Semua  tinggal  metik  saja  di 
pekarangan sendiri,” tutur Hasanah, seorang anggota KWT Margo  
Lestari.

Kegiatan  ditindaklanjuti  pada  Februari  2022,  dengan 
memberikan  peralatan  untuk  mengolah  produk  turunan  
Bunga Telang. Seperti nasi Bunga Telang dan es Bunga Telang. 
Dengan adanya  pengembangan  produk  dari  kelompok  tani  
Setaria, terutama yang berbahan dasar bunga telang, menjadi 
salah satu alternatif  baru  untuk  bersaing  di  pasar  yang  lebih  



 | 189Tante Siska Satukan Semangat Warga Bangun Siklus Sirkular Pertanian 
untuk Capai Swasembada Pangan

luas.  Dan menyediakan pilihan bagi konsumen dalam menghadapi 
pandemi covid-19  dengan  adanya  produk  yang  memiliki  khasiat 
menambah  imunitas  tubuh.  Kemudian  pelatihan  pemutahiran 
produk  handsanitizer.  Pelatihan  ini  bekerjasama  dengan  Fakultas 
Farmasi  Universitas  Mulawarman  agar  pengetahuan  yang 
disampaikan bersumber dari praktisi yang terpercaya dan relevan 
dengan pengembangan produk turunan sereh wangi.   

Lalu  pembangunan  fasilitas  penjemuran  pupuk  organik. 
Fasilitas penjemuran pupuk dibangun menggunakan material 
atap  fiber transparan bergelombang dengan teknologi UV 
protection. Penggunaan  atap  fiber  transparan  tersebut  mampu 
mengoptimalkan  penyerapan  sinar  matahari  sehingga  proses 
penjemuran  dapat  dilakukan  secara  lebih  efisien.  Teknologi  UV 
protection pada atap tersebut juga melindungi anggota kelompok 
yang  bekerja  di  fasilitas  penjemuran  pupuk  sehingga  dapat 
terhindar dari penyakit kulit yang dapat disebabkan oleh paparan 
sinar  UV  berlebih.  Dengan  adanya  fasilitas  penjemuran  pupuk 
tersebut,  durasi  penjemuran  yang  awalnya  memerlukan  waktu 
selama 3 minggu dapat dipersingkat menjadi 3-4 hari saja. Selain 
itu,  fasilitas  ini  juga  dilengkapi  dengan  kipas  angin  sehingga 
apabila  cuaca  mendung  dan  kondisi  malam  hari,  proses 
penjemuran pupuk dapat dilakukan dengan kipas angin.

Selain  itu,  Pengembangan  Sistem  Pemanen  Air  Hujan 
Terintegrasi. Salah satu aspek optimalisasi produksi dalam kegiatan 
pada  tahap  pematangan  Program  TANTE  SISKA  di  tahun  2021 
adalah  efisiensi  penggunaan  air.  Efisiensi  tersebut  tidak  hanya 
ditujukan untuk menghemat pengeluaran biaya air. Namun juga 
sebagai upaya konservasi air selaku sumber daya alam yang vital 
untuk mencukupi berbagai kebutuhan manusia pada umumya dan 
kegiatan bisnis Kelompok tani Setaria pada khususnya.
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Biasanya,  air  yang  digunakan  untuk  kegiatan  produksi  di 
Kelompok  Tani  Setaria  adalah  air  PDAM  yang  berbayar.  Untuk 
melakukan  penghematan,  anggota  kelompok  memanfaatkan  air 
hujan  sehingga  dapat  menghilangkan  biaya  penggunaan  air 
PDAM  dalam  kegiatan  produksi.  Air  hujan  merupakan  salah  
satu sumber air yang berpotensi dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk kegiatan  produktif.  Beberapa  pemanfaatan  air  hujan  dapat 
dilakukan  untuk  keperluan  perikanan,  sanitasi  dan  pertanian. 
Instalasi  pengairan  tadah  hujan  kemudian  dibuat.  Air  hujan  
yang tertampung  pada  instalasi,  selanjutnya  dimanfaatkan  untuk 
kegiatan perikanan, sanitasi, dan pertanian.

Lahan Mulai Basah, Tante Siska Membawa Berkah

“Dengan  CSR  Pertamina  EP  ini  kami  merasa  terbantu. 
Dampaknya  sudah  kami  rasakan  sekarang.  Pertanian  kami  lebih 
ramah  lingkungan,  tanah  lahan  kami  semakin  subur.  Peternakan, 
kami gak beli pakan mahal karena bisa nanam sendiri. Pendapatan 
kami naik dari jualan pupuk organik.   Ini membantu Program Pak 
Jokowi  mengurangi  dampak  pemanasan  global.  Ke  depan  harus 
makin bersatu. Kalau kerja bersama-sama akan terasa ringan. Kami  
sudah  kumpulkan  semua  elemen  masyarakat.  Cita-citanya  sama 
semua,  pengen  jadi  tempat  wisata  edukasi  agar  ekonomi  warga 
merata berputar dengan baik,” tandas Sutrimo tegas.

Program  TANTE  SISKA  berhasil  mengubah  kegiatan  usaha 
pertanian  yang  awalnya  menerapkan  metode  konvensional 
kemudian  bertransformasi  ke  metode  yang  lebih  berwawasan 
lingkungan.  Transformasi  tersebut  berdampak  pada  efisiensi 
produksi  sehingga  berdampak  pada  optimalisasi  pendapatan 
anggota kelompok. Sebagai contoh, sebelum program diterapkan 
anggota kelompok perlu membeli pupuk kimia untuk bertani yang 
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mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah. Saat ini, kelompok sama 
sekali tidak mengeluarkan biaya pembelian karena memiliki cukup 
pupuk dari hasil olahan limbah peternakan. Anggota kelompok 
justru memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan pupuk 
organik yang dibeli oleh masyarakat sekitar.

Pupuk kompos 
hasil olahan 

kelompok setaria
Produk turunan olahan bunga telang

Dampak  sosial  dari  kegiatan  di  kelompok  Setaria  dapat 
dilihat dari tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan 
kelompok.  Masyarakat  sekitar  mulai  menganggap  eksistensi 
Kelompok tani Setaria sebagai entitas bisnis yang dapat dijadikan 
sebagai  inspirasi  dan  rujukan  untuk  pengembangan  kelompok- 
kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya beberapa kesempatan yang melibatkan anggota 
Kelompok Tani Setaria sebagai narasumber kegiatan yang berkaitan 
dengan manajemen organisasi dan pengelolaan pertanian. Sejauh 
ini Kelompok Tani Setaria telah melakukan replikasi pengetahuan 
mengenai manajemen pertanian terpadu kepada 5 kelompok tani 
lain di Kecamatan Sangasanga dan 1 kelompok tani di Kecamatan 
Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Replikasi  pengetahuan 
tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perubahan 
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perilaku  pada  kelompok  tani  lain  agar  beralih  dari  pertanian 
konvensional menjadi pertanian terpadu secara organik.

Program TANTE SISKA telah membantu Kelompok Tani Setaria 
untuk  merevitalisasi  salah  satu  lahan  pascatambang  batubara  
di Kelurahan  Sarijaya,  Kecamatan  Sangasanga.  Luas  area 
pascatambang  batubara  yang  telah  direvitalisasi  diperkirakan 
mencapai  1,61  hektar.  Revitalisasi  lahan  dilakukan  melalui 
pertanian  organik  menggunakan  pupuk  yang  diproduksi  sendiri 
oleh  Kelompok  Tani  Setaria.  Penerapan  teknologi  yang  ramah 
lingkungan  juga  diterapkan  pada  kegiatan  produksi  pupuk 
organik. Salah satu komposisi pada produk pupuk organik adalah 
sekam bakar. Pembuatan sekam bakar tersebut awalnya dilakukan 
dengan  pembakaran  terbuka  yang  menghasilkan  polusi  CO2. 
Sebagai upaya menangani polutan, Pertamina EP Sangasanga Field  
menerapkan  alat  Destilasi  Asap  Sekam  Bakar  (DAMKAR)  yang 
dapat  mendestilasi  asap  menjadi  asap  cair  sehingga  mereduksi 
pencemaran udara. Menurut kajian Firmansyah (2020), penerapan 
alat DAMKAR dapat mereduksi karbondioksida sebanyak 7,76 ton 
CO2eq/tahun.

“Kalimantan Timur akan jadi IKN. Orang dari luar akan masuk, 
lengkap  dengan  modal,  ilmu  dan  mental.  Jadi  jangan  salahkan 
kalau orang lokal gak siap, hanya jadi penonton saja. Saya ingin 
yang muda-muda bergerak mulai sekarang. Daripada menyesal 
belakangan, kita harus persiapkan sekarang juga,” pungkasnya.
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BERKAH SAMPAH DIOLAH JADI GAS METHAN, 
MAMPU TINGKATKAN DERAJAT EKONOMI WARGA

4Oleh : Ahmad Yuli, Kris Radityorini, Lalu M. Azwar

Gunung Sampah Terus Bertambah 

Gunungan  sampah  tampak  di  tempat  pembuangan  akhir 
sampah  (TPAS)  Manggar,  Kota  Balikpapan.  Jika  di  beberapa  kota 
besar lain, sampah menjadi masalah sosial utama, namun di kota ini  
keberadaan  gunungan  sampah  justru  mendatangkan  berkah. 
Dari gunungan sampah inilah gas metan dihasilkan. Berkolaborasi 
dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Pemkot  Balikpapan, 
Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menggulirkan Program Waste to 
Energy  for  Community  (Wasteco).  Gas  methan  yang  dihasilkan 
dari  pengolahan   sampah   kemudian   didistribusikan   kepada  
warga,  mampu   memberi   angin   segar   bagi   peningkatan  
derajat perekonomian warga sekitar.

Kota  Balikpapan  menghasilkan  sampah  sekitar  450  ton/hari. 
Volume  sampahnya  132.182  ton/tahun.   Ratusan  ton  sampah  itu 
berujung  di  kolam  pembuangan  yang  dikelola  Unit  Pengolahan 
Terpadu Daerah (UPTD) TPAS Manggar. Di atas lahan seluas 49,89 
hektar,  masih  ada  9  hektar  areal  telah  dibangun  lima  kolam 
sebagai  lokasi  akhir  penampungan  sampah  tersebut.  Moch 
Hariyanto  selaku  Kepala  UPTD  TPAS  Manggar  mengatakan, 
pengolahan  sampah  di  TPAS  Manggar  menggunakan  metode 
sanitary landfill. Yakni sistem pemusnahan sampah yang dilakukan  
dengan  cara  menimbun  sampah  dengan  tanah  selapis  demi 
selapis.  Caranya  dengan  membuat  lubang  yang  dilapisi 
geomembran yang didatangkan dari Jerman. Kemudian dipasang 
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pipa  horizontal  dan  vertikal.  Pipa  horizontal  berfungsi  untuk 
menangkap  air  limbah  dari  sampah.  Kemudian  pipa  vertikal 
berfungsi  menangkap  gas  yang  ditimbulkan  oleh  sampah  yang 
telah  membusuk.  Kolam  sedalam  20  m  masih  harus  dilapisi  batu 
gravel  atau  batu  manga.  Jika  orang  Jawa  menyebutnya  batu  kali 
yang  didatangkan  dari  Palu,  Sulawesi  Tengah.  Fungsinya  untuk 
menyerap  air  dan  mengurangi  racun,  sehingga  air  limpasan 
sampah  akan  langsung  disalurkan  ke  bagian  bawah.  Dengan 
metode  sanitary  landfill,  TPAS q  Manggar  meraih  prestasi  
sebagai TPA Terbaik ke-2 se Indonesia untuk kategori Waste to 
Energy.

Gunungan sampah yang diolah menjadi gas methan

“Dengan  metode  sanitary  landfill  ini  kami  coba  ambil  dan 
berikan  kepada  masyarakat.  Setiap  hari  kami  menerima  kiriman  
sampah  warga  Kota  Balikpapan  ini  sekitar  450  ton/hari.  Setelah  
kami  olah  dengan  metode  sanitary landfill tersebut, ada proses 
dekomposisi sampah-sampah organik yang dimasukkan ke dalam 
landfill.  Kemudian  gas  yang  dihasilkan  oleh  penguraian bakteri-
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bakteri  tersebut  kami  tangkap  menjadi  gas  methan. Dengan  
volume  sampah  sebanyak  132.182  ton/tahun  itu,  gas methan  
yang  dihasilkan  sekitar  2.251.253  m3/tahun,”  papar Harianto, 
selaku Kepala UPT TPA Sampah Manggar.

Gas Methan Mulai Didistribusikan Ke Masyarakat

Gas  methan  yang  dihasilkan  pada  awalnya  hanya 
dimanfaatkan  secara  internal  untuk  pemenuhan  kebutuhan  
listrik bagi  operasional  TPAS  Manggar.  Gas  methan  digunakan 
menyalakan genset sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Dari 
pemanfaatan  gas  methan,  TPAS  Manggar  bisa  menihemat 
pengeluaran  listrik  sampai  3,650  watt/tahun.  Dari  situlah,  TPAS 
Manggar  kemudian  berinisiatif  mendistribusikan  gas  methan 
tersebut untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Tahun  2016,  pipanisasi  gas  methan  telah  dilakukan  dengan 
cakupan  penerima  manfaat  yang  terbatas.  Kemudian  Pertamina 
hadir  melalui  program  Corporate  Social  Responsibility.  Pertamina 
Hulu  Mahakam  (PHM)  memberikan  bantuan  berupa  pipanisasi 
yang  mendistribusikan  gas  methan  langsung  ke  rumah  warga. 
Selain  bantuan  prasarana,  PHM  juga  menurunkan  tenaga  ahli 
untuk  transfer  pengetahuan  dan  keahlian  dari  teknisi  terbaik 
bangsa.   Seperti  memberikan  sarana  manifold  yang  berfungsi 
mengatur masukan dan keluaran gas sehingga gas yang mengalir 
lebih stabil. Kemudian juga PHM memasang separator yang akan 
mengurangi  kandungan  air  dalam  gas  dan  berfungsi  sebagai 
tabung pengumpul. Dari tabung separator inilah, gas methan bisa 
didistribusikan  bagi  pemanfaatan  internal  TPAS  Manggar  dan 
warga sekitar.
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Lokasi pengolahan sampah 
menjadi gas methan di TPAS 

Manggar

Petugas sedang memriksa mesin 
kontrol gas methan agar tetap 

stabil

Metode sanitary landfill di TPAS 
Manggar

Pipanisasi gas methan menuju 
penerima manfaat

Bukan Sampah Tapi Berkah

“Data  kami  per  bulan  Juni  2022,  rata-rata  per  tahun  itu 
sebanyak 462.680 m3 gas methan yang bisa dimanfaatkan warga 
sekitar  .   Kemudian  kami  mendapatkan  bantuan  dari  Pertamina 
Hulu Mahakam (PHM, sudah kami sambungkan dengan pipa-
pipa ke  rumah  warga.  Sampai  saat  ini  ada  215  rumah  yang  
sudah  tersambung  pipa  gas  methan.  Sebagian  dimanfaatkan  
untuk memasak  bagi  keluarga.  Ada  beberapa  yang  digunakan  
untuk proses  produksi  para  pelaku  UMKM  mikro  juga.  Seperti 
pembuatan tahu, bakso dan kue,” jelasnya.
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Gas  methan  yang  telah  sampai  ke  rumah-rumah  warga  
bisa dimanfaatkan  secara  gratis.  PHM  telah  membangun  pipa 
sepanjang  6.640  m  pipa  distribusi  dari  sumbernya.  Pipanisasi  
gas methan  telah  menjangkau  215  rumah  dari  sebanyak  640  
warga. Mereka merupakan warga sekitar yang bertempat tinggal 
di radius  sekitar  10  km  dari  lokasi  TPAS  Manggar.   Namun  
untuk membangun  kemandirian  warga,  seperti  biaya  perawatan  
dan perbaikan  prasarana,  maka  komunitas  pengelola  bersama 
penerima  manfaat  gas  methan  sepakat  mengadakan  iuran 
sebanyak  Rp10.000,00/bulan.  Selain  untuk  biaya  maintenance, 
dana yang terkumpul juga bisa digunakan untuk pengadaan 
pipa bagi  warga  yang  mengajukan  sambungan  baru.  Seperti 
sambungan menuju ke tempat usaha yang mereka buat di pinggir 
jalan, selain sambungan utama di rumah mereka.

Program Wasteco terbukti mampu menghapuskan tingginya 
ketergantungan  warga  pada  pemakaian  gas  elpiji.  Jika  sebelum 
memanfaatkan  gas  methan,  warga  menghabiskan  tiga  tabung 
elpiji  kapasitas  3  kg.  Namun  setelah  memanfaatkan  gas  methan, 
tak  hanya  manfaat  ekonomis  yang  didapat,  tetapi  program 
Wasteco  juga  mampu  mengurangi  dampak  emisi  rumah  kaca. 
Karena  sampah  yang  tidak  diolah  akan  terlepas  ke  atmosfer  
dan masuk  ke  dalam  gas  rumah  kaca  yang  bisa  merusak  ozon.  
Daya rusaknya jauh lebih tinggi dari CO2.

“Warga  jadi  bisa  ngirit  sampai  Rp100.000,00/bulan.  Program 
Wasteco  ini  juga  menguntungkan  bagi  lingkungan.  Karena  
dengan  mengolah  sampah  ini,  kita  bisa  meminimalisir  dampak  
global  warming  dan  efek  rumah  kaca  sampai  181.145  CO2  eq,”  
tandas Harianto.

DIPAKAI APAPUN BAYARNYA CUMA 10 RIBU
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Energi  terbarukan  berhasil  dibuat  dalam  program  Wasteco. 
Sebagai  penguatan  program,  PHM  berkolaborasi  dan  bersinergi 
dengan  pemangku  kepentingan.  PHM  melakukan  sosialisasi 
pelatihan  pendampingan  struktur  jaringan  kemitraan.  DLH  dan 
Bappeda  Kota  Balikpapan,  UPT  TPAS  Manggar,  Kecamatan 
Balikpapan  Timur  dan  Kelurahan  Manggar  sebagai  pendamping 
legalisasi.   NGO  ICLEI  dan  Universitas  Balikpapan  melakukan 
penelitian rekomendasi pendampingan, serta masyarakat sebagai 
kelompok  pengelola  gas  methan  dan  membangkitkan  pelaku 
UKM.

Sinergitas   bermuara   pada   peningkatan   partisipasi   warga  
agar  program    Wasteco    tersebut    berkelanjutan    dengan   
adanya  pengembangan   dan   peningkatan   manfaat   bagi  
masyarakat.  Sehingga  tahun  2021  dibentuklah  Satuan  Tanggap 
Darurat  (Satgas   Gada)   di   TPAS   Manggar,   membentuk  
kelompok   UMKM   serta memberikan   bantuan   sarpras   UMKM  
dan   peralatan   K3.  Pencanangan   Kampung   Energi   juga  
dibangun   di   Kelurahan  Manggar.   Sebanyak   15   perempuan  
mendapatkan   pendampingan mengembangkan    usaha    mikro.   
Ada    yang    semula    hanya  beraktivitas   sebagai   ibu   rumah  
tangga,   kemudian   berminat membuat   kue   kering   dan   
aneka  jajanan   sebagai   penghasilan  sampingan.   Kemudahan  
mendapatkan   gas   untuk   memasak,  membangkitkan  semangat 
ibu-ibu  rumah  tangga  membuat  usaha  membuat  beraneka 
masakan dan makanan.

“Sekarang enak sekali sejak ada Wasteco ini. Sudah ndak beli 
elpiji.  Kalau  dulu  sebulan  sampai  empat  tabung  habisnya  buat 
masak di rumah saja. Belum lagi harus antre panjang, datangnya 
juga  hanya  seminggu  sekali.  Sudah  antre  lama,  dapatnya  cuma 
satu  tabung.  Itupun  harus  bawa  serta  KTP.  Sejak  ada  Wasteco 
heloosss istilahnya. Mau dipakai masak apa saja, mandi air panas 
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sebulan cuma bayar Rp10.000,00/KK. Ini jauh sangat meringankan  
kami, karena dalam satu rumah bisa dipasang beberapa kompor, 
Jadi, sebenarnya sayang kalau gak dipakai usaha,” kata Nurjaitun, 
bendahara kelompok pengelola gas methan.

Kelompok  pengelola  memang  menarik  iuran  hanya 
Rp10.000,00/KK.  Mau  dipakai  berapa  kubik  pun  dalam  sebulan, 
bayar  iurannya  sama.  Hanya  Rp10.000,00/bulan.  Dana  yang 
terkumpul  diantaranya  dipakai  untuk  biaya  operasional  dan 
perawatan  pipa.  Beberapa  warga  kemudian  bergerak  dengan 
membuat  usaha  pembuatan  kue,  tahu,  bakso  dan  gula  aren. 
Muncullah  beberapa  pengusaha  baru  skala  mikro,  seperti  10 
warung  dan  15  usaha  rumahan.  Setiap  ada  acara,  komunitas 
memprioritaskan  semua  kebutuhan  acara  dari  pemanfaatan  
gas methan.  

“Kalau  ada  acara  ada  tamu  atau  ada  orderan,  kami  carikan, 
kami  buatkan  sendiri  dari  kelompok  pemanfaat  gas  methan  ini. 
Gak  ambil  dari  luar  pokoknya.  Jadi  istilahnya,  apa  yang  dari  
gas methan,  kami  kembalikan  lagi  untuk  pengembangan  dan 
peningkatan  pemanfaatan  gas  methan,”  aku  ketua  kelompok 
pengelola, Karti.

Angin  segar  hadirnya  Wasteco  sangat  dirasakan  Hesti. 
Perempuan berhijab berusia 53 tahun ini sedang membayar iuran 
kepada  kelompok  pengelola.  Sebuah  buku  kecil,  kemudian 
ditandatangani  seorang  petugas  untuk  memberi  tanda  jika  Hesti 
telah  memenuhi  kewajibannya  bulan  ini.  Bagi  Hesti,  kehadiran 
program  Wasteco  mampu  mengurangi  lelahnya  berjuang 
mendapatkan tabung elpiji. Sejak Januari 2021, Hesti mendapatkan  
saluran  pipa  gas  methan  menuju  rumahnya.  Tubuh  yang  mulai 
ringkih itu, tak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengangkat 
tabung  elpiji  dan  mengangkut  menggunakan  sepeda  motornya 
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menuju  ke  rumahnya.  Hesti  juga  tidak  lelah  berkeliling  toko, 
warung  sampai  SPBU  untuk  mendapatkan  sisa  stok  elpiji  yang 
dibutuhkannya.

“Alhamdulillah sekali ada Wasteco ini. Saya gak perlu keliling 
keluar cari tabung elpiji. Ndak beli Rp30.000,00/tabung yang 3 kg 
itu.  Ndak  perlu  angkat-angkat,  masih  angkut  pakai  motor  ke 
rumah.   Sekarang  tinggal  putar  knop  saja  sudah  bisa  nyala  
kompor.  Mau  dipakai  apa  saja  bayarnya  sangat  murah  hanya  
Rp10.000,00/bulan,” begitu pengakuannya.

Noorma, ibu rumah tangga yang punya usaha pembuatan 
kue  kering juga mengaku sangat terbantu dengan program 
Wasteco. Sejak  mendapatkan  distribusi  gas  methan,  Noorma  
berinisiatif membuat kue yang selama ini dikerjakannya hanya 
sebatas hobi. Baginya,  memanfaatkan  gas  metan  bisa  menaikkan  
pendapatan hampir  50%.  Karena  jika  dibandingkan  memasak  
kue menggunakan  elpiji,  Noorma  harus  mengeluarkan  biaya  
lebih banyak  sampai  30%  dari  biaya  produksi.  Selain  bisa  
memangkas ongkos  produksi,  ibu  muda  dengan  dua  putra  ini  
juga  bisa menaikkan kapasitas produksinya hingga 20%.

Bu Noor sedang membuat kue menggunakan gas methan
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 “Kalau dulu bikin kue pakai elpiji saya harus disiplin berhitung. 
Misal  masak  kue  ini  biasanya  butuh  waktu  berapa  jam,  nah  ini 
makin banyak  makan elpijinya kan. Sebulan tabung 12 kg  iku  yo 
entek  9  ya  habis.  Apalagi  kalau  banyak  orderan  kue  kering  itu 
kompor  kan  on  terus.   Gak  bisa  ditinggal-tinggal  kuatir  kalau  
tiba-tiba  gas  elpijinya  habis,  Nah  sekarang  sambil  rebahan  
juga  gak  ada  yang  dikuatirkan,  hahahah.  Cuma  Rp10.000,00/
bulan,  mau sampai ledheh (bosan) masak hayuk aja.   Ini murah 
lho dan bikin  meriah   dapur   saya   soalnya   gak   ada   hentinya   
bikin  kuenya,”   ujar  pengusaha  muda  kelahiran  Jawa  Timur  ini  
sambil tertawa.

Bakso Mas Saiful yang menggunakan gas methan

Cerita bahagia juga dituturkan Saiful Bahri, seorang perantau 
asal  Kudus,  Jawa  Tengah.  Awal  tahun  2019,  bersama  sang  
istri, Saiful  memulai  usaha  dengan  membuka  warung  mie  
ayam.  Sebagai  penjual  baru,  Saiful  berusaha  menyajikan  kuah  
mie ayamnya  dalam  kondisi  selalu  panas.  Padahal,  pembeli  
sangat jarang  dan  jumlahnya  masih  sedikit.  Jika  di  kalkulasi,  
sebenarnya jualan mie ayam hanya habis di ongkos beli elpiji. 
Namun sebagai perantau,  Saiful  belum  menemukan  tempat  
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lain  yang  bisa mendatangkan  penghasilan  bagi  keluarganya.  
Beruntung  kondisi sulit  tak  lama.  Program  Wasteco  mulai  
dirasakan  pada pertengahan  2019.   Mengetahui  Wasteco  hanya  
membayar Rp10.000,00, Saiful memutuskan pindah  ke  rumah  
kontrakan  di  pinggir  jalan.  Pria  berusia  41  tahun  ini  sudah  
berhitung  dengan cermat, walaupun biaya kontrak rumah yang 
lokasinya di pinggir jalan,  otomatis  lebih  mahal  dibandingkan  
yang  lokasi  rumahnya masuk gang.

“Dulu  kami  jualan  duitnya  habis  di  gas  elpiji.  Gak  mungkin 
kami  punya  satu  tabung,  harus  tiga  setidaknya.  Buat  masak  
ayamnya  sampai  tiga  jam.  Buat  hangatin  kuahnya  itu  harus  
sepanjang  kami  jualan.  Wasteco  ini  ekonomis.  Saya  sudah 
berhitung  dan  memutuskan  pindah  jualan  sama  kontrakan  yang 
pinggir jalan karena duit buat beli elpiji bisa buat bayar kontrakan 
di sini. Ini benar-benar berkah yang didatangkan Wasteco. Sangat 
membantu  rakyat  kecil,  apalagi  yang  jualan  pemula  seperti  saya 
ini.  Wasteco  berkah  bagi  kami”  pungkasnya  menengadahkan  
kedua telapak tangannya.

Program  Wasteco  mendatangkan  berkah  bagi  warga  dan 
alam sekitarnya. Berkah bagi warga, secara ekonomis pengeluaran 
mereka turun. Sebaliknya pendapatan mereka naik dengan adanya  
usaha  baru  yang  mulai  dibangun.  Setidaknya,  ada  sekitar 
Rp180.000.000,00/tahun,  biaya  penghematan  memasak  keluarga. 
Sementara,  ada  omzet  yang  mencapai  Rp52.000.000,00/tahun 
yang dikelola kafe dan warung.   Beralihnya warga dari pemakaian 
gas elpiji ke gas methan, bisa mengurangi jumlah pemakaian elpiji 
bersubsidi  sampai  7.200  tabung/tahun.   Dan  berkah  bagi  alam, 
pengolahan  sampah  menjadi  gas  methan  mampu  mengurangi 
emisi  gas  rumah  kaca  sampai  181.145  CO2eq/tahun.  Ada 
pemanfaatan  gas  metan  oleh  internal  TPAS  Manggar  dan  
warga sekitar  di  angka  462.680  m3/tahun.   Mampu  menghemat  
BBM sebanyak  3.650k  watt/tahun  di  internal  TPAS  Manggar.  
Dan penghematan bahan bakar kayu di pembuatan tahu sebanyak 
96 m3/tahun.
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Terbatasnya Air Bersih

Dulu   orang   sini   malas   punya   mobil.   Kreditan   belum  habis,   
tapi   bodinya   mobil   sudah   habis   keropos dimakan  karat

Itu adalah guyonan khas warga Desa Saliki, Kecamatan Muara 
Badak  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Kukar).  Saat  mereka  masih 
bertahan hidup dengan mengkonsumsi air sumur bor. Sumur bor 
dengan kedalaman mencapai 100 m harus disedot dengan pompa  
listrik  berkekuatan  besar.  Meskipun  tingkat  kedalaman  yang 
tinggi,  namun  masih  bercampur  dengan  kandungan  limbah 
organik.  Besarnya  daya  listrik  untuk  menyedot  air  tanah  agar 
sampai  ke  saluran  air  yang  masuk  rumah  warga,  ikut  menguras 
kantong sampai Rp250.000,00/bulan.

Minimnya sumber air yang ditemukan, membuat warga kerap 
kelimpungan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  rumah  tangga.  
Tak  jarang,  satu  sumur  bor  harus  dipakai  lima  sampai sembilan  
keluarga.  Satu  pompa  air,  akan  tersambung  dengan Sembilan  
colokan  listrik  yang  secara  bergantian  dipakai masing-masing  
keluarga.  Jadi,  jika  pasokan  air  habis  di  tandon penyimpanan,  
warga  harus  berjalan  30  m  menuju  lokasi  sumur. Lalu memasukkan 
colokan listrik yang diberi nama masing-masing rumah.
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Namun  upaya  tersebut  tak  bertahan  lama.  Dalam  hitungan 
kurang  dari  lima  tahun,  warga  harus  kembali  mencari  sumber  
air baru, lalu mengebornya untuk dijadikan sumur baru. Padahal 
biaya  pembuatan sumur bor baru itu relatif mahal. Dari proses 
mencari titik  sumber  air,  mengebor  sampai  kedalaman  di 
atas  100  m,  lalu  memasang  instalasi   dan  sambungan  baru  
sampai  di  rumah warga,  jasa pembuat sumur bor mematok biaya 
Rp25.000.000,00.

Tingginya  biaya  pembuatan  dan  operasional  tak  sebanding 
dengan  kualitas  air  yang  didapat  warga.   Warna  air  kekuningan 
dan berbau tak sedap seperti karat.   Ini karena ada unsur logam 
seperti  besi  (Fe),  mangan  (Mn),  alumunium  (Al)  atau  logam 
berbahaya lainnya yang terkandung dalam air. Dengan kualitas 
air  seperti  itu,  jelas  tak  layak  konsumsi.  Jadi  warga  hanya 
memanfaatkan untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK) saja.

Sedangkan untuk konsumsi, warga masih harus mengeluarkan  
uang lagi untuk membeli air isi ulang yang diedarkan pedagang 
keliling  dari  luar  Desa  Saliki.  Makin  jauh  pedagang  mengantar, 
makin  tinggi  biaya  ongkos  kirim  yang  diminta.  Bisa  satu  galon 
dengan  kapasitas  19  liter  itu  Rp7.500,00.  Pemerintah  desa  telah 
berupaya  memfasilitasi  pembangunan  sumur-sumur  bor  bagi 
warganya, namun ternyata belum menjadi solusi untuk keluar dari 
permasalahan krusial tersebut.

“Makanya  warga  sini  punya  guyonan  seperti  itu  dulu.  Malas 
punya  mobil.  Kreditannya  belum  habis,  badan  mobilnya  habis 
duluan dimakan karat. Keroposnya cepat itu kalau dibersihin pakai 
air  sumur  bor.  Mungkin  karena  kandungan  besinya  tinggi,  jadi 
mempercepat keroposnya mobil. Padahal sebenarnya, kami di sini 
sangat  butuh mobil untuk  alat  transportasi  untuk  mempercepat 
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mobilitas kerja, Beruntung sekali kami, begitu program WSS itu 
masuk sini,” ungkap Masyur Amhas, warga setempat.

Mengalirkan Air ke Masyarakat

WSS  merupakan  kepanjangan  dari  Water  Supply  System. 
Program  Pengembangan  Water  Supply  System  merupakan 
program  CSR  PT  Pertamina  Hulu  Sanga  Sanga  (PHSS)  yang 
diinisiasi  bersama  Pemerintah  Desa  Saliki  pada  tahun  2018  .  PT 
PHSS sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar Desa 
Saliki  mendukung  dan  membantu  Pemerintah  Desa  Saliki  dalam 
mencapai target program pengembangan air bersih di Desa Saliki. 
Tujuannya, untuk membantu program Pemerintah Desa Saliki guna  
melanjutkan pembangunan sarana air bersih dan pengelolaan air 
bersih menjadi air minum.

Lokasi pengolahan air bersih bagi warga Saliki

Water  Supply  System  merupakan  program  pengelolaan  air 
berbasis komunitas. Masyarakat aktif berperan dalam pengelolaan  
pemurnian dan distribusi air bersih. Permasalahan yang dihadapi 
masyarakat  sebelum  adanya  WSS  Saliki  adalah  belum adanya 
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saluran air bersih dari PDAM dan air 
yang digunakan sehari-hari adalah 
air sumur yang keruh dan banyak 
mengandung  asam  tambang. 
Oleh karena itu diperlukan sistem 
penyaringan yang dapat menjawab 
permasalahan  tersebut.    Dalam 
pengelolaannya,  WSS  Saliki 
menggunakan teknik penyaringan 
air  dengan  membangun  Menara 
Aerasi  sebagai  penyaring  awal 
yang secara efektif mengurangi air 
asam tambang yang mengandung 
logam-logam berkonsentrasi tinggi 
dan  dapat  berakibat  buruk  pada 
kesehatan maupun lingkungan.    

Program penyediaan air bersih 
di  Desa  Saliki  sebenarnya  sudah 
dicanangkan sejak tahun 2016. Saat 

pertama  kali  PT  PHSS  ikut  terlibat,  pengelolaan  air  bersih  
hanya ditujukan untuk kegiatan MCK saja. Namun Pemerintah Desa 
Saliki  memiliki keinginan kuat untuk dapat mengolah air bersih 
hingga tingkat  air  layak  untuk  dikonsumsi.  Kemudian  tahun  
2017, pemerintah pusat juga menurunkan Program Pamsimas di 
wilayah  Desa  Saliki.  Sinergitas  ketiga  pihak  ini,  kemudian  
berkolaborasi saling  menyempurnakan  prasarana  penyediaan  
dan  pengolahan air dan sanitasi yang layak bagi warga.

Secara  garis  besar,  program  pengembangan  Water  Supply 
System  Saliki  terbagi  menjadi  dua.  Pertama,  yaitu  peningkatan 
kapasitas produksi air bersih di Desa Saliki. Peningkatan produksi 
air bersih ditujukan untuk disalurkan kepada rumah tangga yang 

Kolam treatment 
penampungan air
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ada di Desa Saliki. Kedua, pengembangan produk air bersih layak 
konsumsi bersertifikat yang dapat dipasarkan secara luas sebagai 
produk unggulan Desa Saliki.

Petugas memantau meteran air di 
rumah warga

Mesin pengolahan air bersih

Kolaborasi  ini  menghasilkan  pembangunan  sumur  bor 
dengan  kapasitas  produksi  besar,  serta  dilengkapi  berbagai 
fasilitas  pengolahan  agar  air  layak  dikonsumsi  warga.  Ada 
pembangunan  kolam  penampungan  untuk  treatment  air,  menara 
air untuk mengatur suplai air yang masuk mesin pengolahan, dan 
pipanisasi serta pemasangan meter air di setiap warga penerima   
manfaat.  Melihat  besarnya  manfaat  baik  di  aspek  ekonomi 
maupun  lingkungan,  instalasi  WSS  Saliki  telah  diperluas  dengan 
melakukan  replikasi  pada  2  RT  yang  letaknya  cukup  jauh  dari 
instalasi pertama.     

“Hingga  saat  ini,  program  pengembangan  WSS  di  Desa  
Saliki sudah  dinikmati  manfaatnya  oleh  warga  masyarakat  Desa  
Saliki.  Khususnya Dusun Saliki Dock ada 4 RT. Yaitu Awalnya hanya 
RT 01  dan  RT  02.  Lalu  diperluas  sampai  ke  RT  03  dan  RT  04.  
Sekarang ada  500  rumah  tangga  sudah  tersambung  dengan  
sarana  air bersih,” jelas Masyur yang kemudian didapuk sebagai 
Kepala Unit WSS Saliki.

Pengelolaan  WSS  memang  diserahkan  kepada  BUMDes 
Mekar Sejati. Agar ada partisipasi warga untuk merawat, menjaga 
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dan  pengembangan  program  bantuan.  Dari  pengelolaan  ini, 
BUMDes  sepakat  menarik  biaya   berlangganan  kepada   warga 
penerima  manfaat.  Untuk  pemakaian  air  10  m3/bulan,  tarifnya 
Rp25.000,00.   Pemakaian  di  atas  10  m3/bulan,  maka  dikenakan 
tarif Rp3.500,00/m3.

Masyur Amhas kepala unit wss sedang memantau ruang mesin

Setelah  berhasil  dalam  Program  Air  Bersih,  selanjutnya  PHSS 
bersama  Pemerintah  Desa  Saliki  fokus  dalam  Pengembangan 
Produk  Air  Minum  dengan  meningkatkan  sarana  dan  prasarana 
yang memadai untuk menambah kuantitas dan kualitas produksi air  
bersih.  Dengan  melihat  perkembangan  yang  cukup  signifikan 
dalam Program Air Bersih WSS Saliki, maka PHSS dan pemerintah 
Desa  Saliki  mengadakan  Rehab  Rumah  Depo  Air,  pengadaan 
tandon 2200 L, kulkas produksi es batu, Freezer/Penampungan es 
batu, dan CCTV. Hasil dari program yang berkelanjutan ini mampu  
memenuhi kebutuhan air bersih warga Desa Saliki.

Air Segar Menyegarkan

“Adanya  WSS  ini  kebutuhan  air  bersih  kami  terpenuhi.   Dari 
pengelolaan  WSS  kami  dapat  laba  juga.  Dari  laba  itu,  kami 
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didampingi PHSS mengembangkan usaha dengan membentuk unit 
usaha  baru.  Lalu  kami  membuat  depo  air  minum  sendiri  berdiri 
pada  tahun  2019.   Lengkap  dengan  mesin  Reverse  Osmosis  (RO), 
namun baru beroperasi pada akhir tahun 2020. Depo ini melayani 
pembelian  air  isi  ulang  bagi  warga  yang  malas  masak  buat  air 
minum.  Dengan  mesin  RO  ini,  airnya  bisa  langsung  diminum. 
Alhamdulillah pada tahun 2022 ini, laba BUMdes mencapai 90juta 
untuk  pengelolaan  WSS  Saliki,”  kata  Edy  M  Nur  selaku  Direktur 
BumDes Mekar Sejati Desa Saliki.

Animo masyarakat membeli air isi ulang di depo sangat tinggi.  
Selama Juni 2022 sebanyak 1900 galon terjual. Harga air isi ulang 
per  galon  Rp3.000,00  untuk  air  biasa.  Sedangkan  untuk  air  hasil 
olahan  mesin  RO  atau  mengandung  oksigen,  dijual  seharga 
Rp7.000,00/galon.  Unit  usaha  lain  yang  mulai  dirintis  BUMDes 
Mekar  Sejati  adalah  pembuatan  es  batu.  Saat  ini  masih  ada  
satu kulkas untuk membuat es batu, satu freezer untuk menyimpan 
es batu dan satu CCTV untuk memonitor aktifitas di rumah depo air.

Pengisian air isi ualng untuk 
didistribusikan ke warga

Unit usaha baru pengadaan air 
bersih di Saliki berupa pembuatan 

es batu

      Edy mengaku sering kehabisan stok, saking banyaknya warga 
yang membeli es batu. Satu plastik es batu, mereka jual seharga 
Rp1.000,00. Es batu dipakai warga untuk mengawetkan ikan hasil 
panenan  dari  empang.  Ketersediaan  es  batu  di  Desa  Saliki  juga 
mengurai satu permasalahan  warga.  Karena sebelumnya,  warga 
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yang membutuhkan es batu harus pergi ke kota kecamatan yang 
berjarak sekitar 10 km dari Desa Saliki.

Empat  tahun  berjalan,  warga  sudah  merasakan  manfaat 
Program  WSS.  Dari  segi  ekonomi,  mereka  bisa  menghemat 
Rp225.000,00/bulan  untuk  mendapatkan  air  bersih.  Karena 
pemakaian air bersih 10 m3/bulan, hanya membayar kontribusi ke 
BUMDes Mekar Sejati sebanyak Rp25.000,00. Padahal sebelumnya,  
mereka  harus  membayar  biaya  listrik  Rp250.000,00/bulan,  untuk 
menyalurkan  air  sumur  bor  memakai  pompa  agar  sampai  ke 
rumahnya.

Sekarang,  untuk  mendapatkan  air  bersih,  warga  tinggal 
memutar  kran  saja.  Tidak  perlu  berjalan  30  meter,  memasang 
colokan listrik, baru air bisa sampai rumah. Selain itu, kualitas air 
WSS jauh lebih baik dibandingkan air sumur bor milik warga. Air 
berwarna jernih dan tidak berbau karat.  Dulu mencuci baju supaya 
bersih, namun hasilnya baju justru berwarna kekuningan. Namun 
sekarang, warga tak perlu pemutih lagi untuk mendapatkan baju 
hasil cucian yang bersih dan terang warnanya.

“Orang sini banyak yang beli mobil sekarang. Walaupun masih  
kredit  sih,  tapi  mereka  sudah  gak  kuatir  mobilnya  rusak  duluan 
sebelum kreditnya habis. Taraf hidup kami makin majulah, karena 
banyak penghematan. Jadinya uang bisa dipakai untuk memenuhi 
kebutuhan lainnya,” tandas Edy.

  Adila, pedagang nasi kuning dan kue basah jadi di Desa Saliki 
sangat merasakan keuntungan menjadi penerima manfaat WSS 
ini. Dulu untuk memenuhi kebutuhan air bersih warungnya saja, 
dia harus menunggu beberapa jam sampai pedagang air isi ulang 
datang. Dalam sehari, warung Adila membutuhkan satu galon air 
isi ulang. Belum lagi kebutuhan air bersih untuk rumah tangganya 
sendiri. Adila mengaku seringkali harus nombok dan berhutang 
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kepada  saudaranya,  karena  uang  hasil  berdagang  habis  untuk 
membayar air isi ulang dan listrik untuk sumur bor.  

“Sejak  ada  WSS  ini,  hanya  Rp60.000,00  saya  keluarkan  untuk 
air. Kalau mau isi ulang juga dekat, saya bisa lakukan sendiri tanpa  
bayar ongkos kirim ke pedagangnya. Nah untung hasil dagangan 
bisa  saya  tabung  buat  beli  rumah  sendiri.  Alhamdulillah  sudah 
mulai  terkumpul,  karena  sejak  empat  tahun  pindah  kesini,  saya 
mampunya masih sewa,” tuturnya dengan raut bahagia.

Atas  manfaat  program  WSS  bagi  masyarakat,  PT  Pertamina 
Hulu  Sangasanga  mendapatkan  penghargaan  kategori  Gold  
dari Corporate  Forum  for  Community  Development  (CFCD). 
Penghargaan  ini  diberikan  dalam  penganugerahan  CSR  Awards 
2020 Goal Investment and Sustainable Development. Penghargaan  
lain  juga  diberikan  oleh  Bupati  Kutai  Kartanegara.  PHSS  meraih 
penghargaan  Gold  dari  Kutai  Kartanegara  CSR  Awards  2020 
bidang Usaha Migas kategori Biosphere.
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ALTERNATIF MEDIA TANAM

4Oleh : Ratna Fitriana Dewi dan Asih Soenarih

Impor Kebutuhan Hasil Tani, Pulau Bunyu Belum Mandiri 

Pulau  Bunyu  merupakan  pulau  terpisah  di  Kalimantan  Utara 
yang  memiliki  kondisi  tanah  kurang  baik  untuk  pertanian. 
Sehingga jarang ditemukan kebun sayur di Pulau Bunyu. Bahkan, 
untuk kebutuhan air, kebanyakan warga masih memanfaatkan air 
tadah  hujan  untuk  kehidupan  sehari-hari.  Sehingga  untuk 
mengolah  lahan  membutuhkan  biaya  yang  cukup  mahal. 
Kebutuhan sayur, buah, dan beras lebih banyak di datangkan 
dari Tarakan.  Dari  masalah  pokok  tersebut  maka  mulailah 
dikembangkan  hidroponik  sebagai  alternatif  untuk  memenuhi 
kebutuhan hasil pertanian.       

Hidroponik  saat  ini  sedang  naik  daun  karena  dinilai  sebagai 
metode pertanian yang lebih modern, mudah dan murah. Biasanya  
para petani menggunakan rockwool sebagai media tanam dalam 
sistem  bertanam  dengan  metode  ini.  Namun  di  Program  
Hijau Hidroponik,  CSR  dari  Pertamina  EP  Bunyu  Field,  berhasil 
menemukan inovasi baru dari menggali bahan baku lokal  sebagai 
media  tanam  alternatif  yang  lebih  murah  dan  awet.  Mereka 
menyebutnya dengan Good Fern.

Good Fern merupakan media tanam hidroponik yang berbahan 
dasar akar pakis jenis Stenochlaena Palustris. Atau biasa disebut 
pakis udang oleh masyarakat setempat. Akar pakis adalah tanaman 
endemik yang banyak tersebar di daerah Kalimantan Utara. Caranya 
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membuat media tanam sangat mudah. Jadi akar pakir dikeluarkan 
dari batangnya, dikeringkan, kemudian dipotong. Potongan akar 
pakis  tersebut  kemudian  di  press  menggunakan  alat,  dan  siap 
untuk dijadikan media tanam.

Sedangkan rockwool adalah produk serat mineral ringan yang  
terbuat  dari  bahan  dasar  bebatuan,  yang  dirancang  sebagai 
bahan  peredam  suara,  sebagai  bahan  isolasi  panas  dan  sebagai 
media  tanam  hidroponik.  Para  petani  sistem  hidroponik  biasa 
menggunakan rockwool sebagai media tanamnya.

Inovasi  Good  Fern  tercetus  ketika  Pertamina  EP  Bunyu  Field 
menemukan masalah krusial pada komunitas petani di Bunyu. PT. 
Pertamina  EP  Bunyu  Field  melalui  Program  Pengembangan 
Masyarakat (PPM) sedang menggulirkan Program Kampung Hijau 
Hidroponik. Tujuan dari program tersebut, adalah sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan terhadap ketahanan pangan mandiri lokal,  
dengan  harapan  dengan  sistem  Hidroponik  dapat  mengurangi 
komoditas pangan yang masih impor dari luar daerah hingga saat 
ini. Diantaranya, yakni bawang merah.

Hidroponik  merupakan  salah  satu  metode  atau  sistem 
pertanian  yang  modern  saat  ini,  diklaim  lebih  mudah  dan  lebih 
sehat  dalam  penerapannya.  Khususnya  bagi  para  penggiat  dan 
kelompok  petani  Hidroponik  di  pulau  bunyu,  yang  mayoritasnya 
merupakan  kelompok  mitra  binaan.  Banyak  tanaman  atau 
sayur-sayuran  yang  bisa  ditanam  dengan  menggunakan  sistem 
Hidroponik.  Seperti sawi, selada, melon bahkan kembang kol juga  
bisa  ditanam  dengan  menggunakan  sistem  hidroponik.  Hasilnya 
bisa  maksimal  dan  memuaskan,   tak  kalah  jika  dibandingkan 
ditanam langsung di tanah.

Dalam prosesnya, pendamping teknis dari Program Kampung 
Hijau Hidroponik yaitu Tigo dan Suprapto mencoba melakukan 
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penelitian dan pengembangan terhadap tanaman-tanaman yang 
sebelumnya tidak pernah ditanam dengan sistem hidroponik. Salah 
satunya adalah tanaman bawang merah. Pemilihan pengembangan 
bawang merah didasarkan pada permasalahan,  bahwa bawang 
merah  adalah  salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat  sebagai 
bumbu dapur yang masih didatangkan dari luar Pulau Bunyu.

Berdasarkan  uji  coba  penanaman  bawang  merah  dengan 
sistem  Hidroponik  di  Green  House  milik  PT.  Pertamina  EP  Bunyu 
Field menunjukan hasil yang memuaskan. Bawang merah tumbuh 
subur dan memiliki kualitas super dengan diameter per umbi 3-4 
cm dan total umbi per netpot mencapai 11-12 buah. Oleh karena 
itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tanaman  bawang  merah  bisa  di 
tanam dengan sistem hidroponik.

Budidaya bawang merah menggunakan media good fern

 Namun  dalam  proses  pengembangannya,  timbul  masalah 
baru, yakni adanya biaya produksi yang cukup besar yaitu di 
biaya  pengadaan  media  tanam  rockwool.  Umumnya,  di  dalam 
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pertanian  Hidroponik  menggunakan  rockwool  sebagai  media  
tanamnya.  Rockwool  merupakan  media  tanam  yang  umum 
digunakan  dalam  pertanian  hidroponik  dan  di  pakai  secara 
universal  di  Indonesia  bahkan  dunia.  Petani  Hidroponik  di  Pulau 
bunyu  masih  mendatangkan  rockwool  dari  luar  daerah  yaitu  
dari Pulau  Jawa  dengan  harga  yang  cukup  tinggi,  yaitu  seharga 
Rp100.000,00/m.  Sedangkan,  dalam  menanam  bawang  merah 
secara Hidroponik diperlukan media tanam dengan volume yang 
cukup banyak untuk mengisi netpot hingga penuh, agar bawang 
merah dapat tumbuh dengan maksimal.

“Dari  masalah  itu,  kami  mulai  berpikir  mencari  sekaligus 
membuat  media  tanam  sendiri.  Tentu  yang  lebih  murah  dan 
bahannya  yang  mempunyai  fungsi  sama  dengan  rockwool  bisa 
didapatkan  di  sekitar  kita.  Saya  melihat  di  Bunyu  ini  banyak 
ditemui pakis udang.  Saya pernah iseng bermain batang pakis itu. 
Kalau  kita  belah  batang  pakis  itu,  di  dalamnya  berisi  serat  yang 
mirip dengan tekstur rockwool. Saat memikirkan media alternative 
rockwool ini, pikiran saya langsung teringat wah pakis bisa dicoba 
ini,” tutur Suprapto.

Dari pengalaman empiris itu, Suprapto meminta Tigo mencari 
bahan alternatif media tanam di internet. Dan ternyata, akar pakis 
masuk sebagai salah satu bahan alternatif yang bisa diaplikasikan 
sebagai  media  tanam  hidroponik.  Untuk  lebih  mengetahui 
kelayakan  media  ini  karena  hidroponik  adalah  metode  menanam 
tanpa tanah, maka dilakukan uji klinis di Laboratorium Kimia MIPA 
UGM  dan  PT  SIG  Bogor.  Uji  klinis  untuk  mengetahui  kandungan 
unsur hara pada akar pakis, apakah mencukupi tumbuh kembang 
tanaman.  semua  tanaman  membutuhkan  nitrogen,  fosfor,  dan 
kalium untuk tumbuh. Tanpa salah satu dari nutrisi ini yang cukup, 
tanaman akan gagal.
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Nitrogen  (N)  dibutuhkan  karena  sebagian  besar  nitrogen 
bertanggung jawab atas pertumbuhan daun pada tanaman. Fosfor  
(P)  dibutuhkan  juga  karena  sebagian  besar  bertanggung  jawab 
untuk  pertumbuhan  akar  dan  perkembangan  bunga  dan  buah. 
Dan  kalium  (K)  adalah  nutrisi  yang  membantu  fungsi  tanaman 
secara  keseluruhan  bekerja  dengan  benar.  Mengetahui  nilai  NPK 
suatu  pupuk  dapat  membantu  memilih  salah  satu  yang  sesuai 
untuk jenis tanaman yang akan ditanam Dan hasilnya, kandungan 
Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K) dalam Good Fern berada di  
atas standar SNI untuk kompos.

“Kami  coba  buat.  Akar  pakis  kami  potong.  Kemudian  kami 
keringkan  sampai  benar-benar  kering.  Lalu  kami  potong-potong 
setebal dan sepanjang rockwool itu. Supaya rapi, kami press pakai 
alat.  Dan  berhasil  !.  Bibit  bawang  merah  yang  kami  tanam,  
bisa tumbuh,  subur  lagi.  Dari  percobaan  pakai  Good  Fern  di  
bawang merah,  kami  juga  coba  di  tanaman  lain.  Seperti  sawi  
dan  selada. Hasilnya juga memuaskan,”ungkap Tigo.

Good Fern yang Hanya Ada Di Pulau Bunyu

Dengan  beralih  ke  Good  Fern,  otomatis  media  tanam  
yang dipakai lebih murah dan mudah. Tak perlu lagi mendatangkan 
dari  Pulau  Jawa.   Lebih  murah,  karena  jika  memakai  rockwool 
dibutuhkan  biaya  tanam  Rp35.000,00  untuk  25  netpot  bawang 
merah.  Sedangkan  jika  memakai  Good  Fren  hanya  butuh  biaya 
pembuatannya  sebanyak  Rp15.000,00.  Ada  penghematan  biaya 
media tanam sampai Rp20.000,00.

Good  Fern  juga  lebih  awet  pemakaiannya.  Karena  akar  pakis 
tidak  berubah  secara  fisik  maupun  kandungan  haranya  setelah 
dipakai berulang kali. Namun untuk mendapatkan hasil maksimal, 
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Good  Fern   sebaiknya   dipakai    4-5   kali   masa   penanaman 
hingga panen.

Keuntungan  menggunakan  Good Fern  pada  saat  penanaman 
kedua  dan  seterusnya  bisa  mencapai  100%.  Sehingga,  dengan 
menggunakan media tanam akar pakis ini bisa menghemat 
biaya produksi  sangat  besar  dan  juga  dapat  meningkatkan  
nilai keuntungan  dari  menanam  secara  hidroponik  dengan 
menggunakan akar pakis.

“Sekarang,   penanaman   bawang   merah   secara hidroponik   
dan  penggunaan  Good  Fern  telah  diterapkan  di beberapa petani 
Hidroponik binaan PT Pertamina EP Bunyu Field.  Ada  Kelompok  
Wanita  Tani  Amanah  dan  Kelompok  Wanita  Tani Kebun Sayur,” 
jelas Tigo.

Brokoli dengan media god fern

Hasil  penelitian  selama  kurang  lebih  8  bulan  dan  beberapa 
kali  proses  penanaman  hingga  panen  PT.  Pertamina  EP  Bunyu 
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Field mencoba membawa inovasi ini untuk mengikuti perlombaan 
Teknologi  Tepat  Guna  (TTG).  Ajang  perlombaan  diselenggarakan 
secara  resmi  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah 
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  di  bawah 
pengawasan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa 
Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara.

Good fern dari akar pakis sebagai 
pengganti rockwool untuk media 
tanam hidroponik di pulau Bunyu

Good fern akar pakis pengganti 
rockwol yang lebih ekonomis

Mulai  dari  tingkat  Kecamatan  Bunyu,  Good  Fern  menyabet 
Juara  II  dari  12  peserta  yang  ikut  dalam  gelaran  lomba  
tersebut. Melaju  ke  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Good  
Fern mendapatkan  hasil  yang  positif  dan  memuaskan  yaitu  
Juara  I Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Kategori Unggulan Tahun 
2022. Sehingga,  layak  untuk  melaju  ke  Tingkat  Nasional  pada  
bulan Oktober mendatang.

Harapannya dengan adanya inovasi ini pertanian Hidroponik 
khususnya di pulau Bunyu bisa menjadi percontohan bagi daerah 
lain dan menjadi pelopor dalam menggunakan media tanam akar 
pakis  yang  mengangkat  potensi  lokal  hingga  kancah  Nasional 
maupun  Internasional.  Serta,  Pulau  Bunyu  kedepannya  bisa 
swasembada bawang merah tanpa perlu mendatangkan impor dari 
luar daerah lagi dan mewujudkan Pulau Bunyu Ketahanan Pangan 
Mandiri (BUTANI).
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Keberhasilan  program  PPM  perusahaan  merupakan  buah 
kolaborasi  antara  perusahaan,  penerima  manfaat,  mitra 
pendukung,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  lainnya.  PT 
Pertamina EP (PEP) Bunyu Field merupakan bagian dari Subholding  
Upstream Pertamina Regional 3 yang dinahkodai oleh PHI. Dalam 
menjalankan  pengelolaan  operasi  dan  bisnis  hulu  migas  sesuai 
prinsip  ESG  (Environment,  Social, Governance), PEP Sangasanga 
Field/Tarakan/Field/ Bunyu,  Field/Sangatta  Field/Tanjung  Field 
bersama  anak  perusahaan  dan  afiliasi  PHI  lainnya  menjalankan 
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif di 
bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur 
dan  Tanggap  Bencana  guna  mendukung  pemberdayaan 
masyarakat  yang  berkelanjutan  dan  pencapaian  Sustainability 
Development  Goals  (SDGs).  Program  ini  selaras  dengan  Tujuan 
Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals/
SDGs)  yang  juga  diimplementasikan  oleh  PT  Pertamina (Persero),  
yaitu  tujuan  8,  “Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan Ekonomi” 
dan tujuan 9, “Industri, Inovasi dan Infrastruktur”. 
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