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LAPORAN

Studi Banding Motivator Desa

ke USC Satunama dan Coconut Centre Indonesia

Yogyakarta, 16 – 19 April 2006

Latar Belakang

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) adalah suatu proyek

kerjasama teknis antara Pemerintah Indonesia Cq. Departemen Kehutanan dengan

Uni Eropa yang dalam implementasi lapangan dilaksanakan dengan kerjasama

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan menuju kemandirian

kelompok, SSFFMP bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah telah

mendampingi beberapa kelompok swadaya masyarakat melalui program

pemberdayaan masyarakat yang responsif gender di 3 kabupaten prioritas SSFFMP

(MUBA, OKI dan Banyuasin).

Pada implementasi kegiatan di lapangan, SSFFMP bekerjasama dengan para

motivador desa yang telah dibekali berbagai ilmu melalui berbagai pelatihan yang

difasilitasi oleh SSFFMP. Maka itu, untuk meningkatkan capacity building para

motivator desa agar dapat mengembangkan diri dan masyarakat, SSFFMP beserta

beberapa motivator desa dari 3 kabupaten prioritas mengadakan studi Banding ke

USC Satunama dan Coconut Centre Indonesia di Yogyakarta serta beberapa

kelompok dampingan guna menggali berbagai informasi untuk dapat dikembangkan di

desanya masing-masing.

Tujuan :

1. Membuka wacana dan memberi motivasi kepada para motivator untuk dapat

menggerakkan kelompok dan desanya kea rah yang lebih baik.

2. Menggali dan berbagi pengalaman dengan para penggerak desa (motivator) di

Yogyakarta tentang kemandirian kelembagaan kelompok dan kemajuan desa

3. Mendiskusikan tentang peran, dan strategi para motivator desa dalam

mengembangkan diri dan masyarakat



Output

1. Adanya wacana/gambaran para motivator sehingga dapat menggerakkan

kelompok dan desanya kea rah yang lebih baik.

2. Adanya persepsi para motivator (berdasarkan pertukaran pengalaman)

tentang kemandirian

3. Diperoleh strategi yang dapat dikembangkan para motivator di desanya

masing-masing agar dapat mengembangkan dirinya dan masyarakat.

Impact/dampak

Peningkatan capacity building bagi para motivator desa selaku mitra dalam

pelaksanaan kegiatan SSFFMP di desa prioritas

Tempat

Studi Banding ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 16 – 19 April 2006.

Adapun tempat yang dikunjungi adalah :

1. USC Satunama ; serta kelompok dampingannya, yaitu :

a. Asosiasi KSM Sleman Barat

b. VLC –OAD (Village Learning Centre on Agriculture Development)

2. Coconut Centre Indonesia (Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu)

a. Sentra minyak

b. Sentra nata de coco dan tempurung



Peserta studi banding

Sex
No Nama

Lk Pr
Keterangan

1 Sumarni √ Desa Talang Lubuk, Banyuasin

2 Santi √ Desa Talang Lubuk, Banyuasin

3 Sartina √ Desa Upang, Banyuasin

4 Amat Sahil √ Desa Muara Telang, Banyuasin

5 Abbas √ Desa Prajen Jaya, Banyuasin

6 Marudut Panjaitan √ Desa Muara Medak

7 Abi √ Desa Ulak Kemang, OKI

8 Heru √ Desa Riding, OKI

9 Cik Mila √ Desa Ujung Tanjung

10 Effendi √ Desa Simpang Tiga

11 Dian Maulina √ Perserikatan OWA – Organizer

12 Agus Wijaya √ Field Assistant

13 M. Zakir √ Fasilitator

14 Wardah √ SSFFMP – IM & Gender Assistant

15 Yandriani √ SSFFMP – Gender Specialist

Metode

Metode yang digunakan selama studi banding meliputi :

 Kunjungan lapangan (field visit)

 Interview (tanya jawab)

 Diskusi

 Brainstorming

 Visualisasi



Jadwal Kegiatan

Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan

Minggu, 16 April 2006 Perjalanan Palembang –

Yogyakarta

Tinggal di penginapan USC

Satunama

Senin, 17 April 2006  Sambutan dan

perkenalan staf, field

assistant USC

Satunama

 Kunjungan ke Asosiasi

KSM Sleman Barat

 Kunjungan ke VLC –

OAD (Village Learning

Centre on Agriculture

Development)

Kunjungan lapangan dan

diskusi

Selasa, 18 April 2006  Kunjungan ke Coconut

Centre Indonesia

(Pusat Pengolahan

Kelapa Terpadu

 Kunjungan ke Sentra

Minyak

 Kunjungan ke sentra

nata dan tempurung

Kunjungan lapangan dan

diskusi

Rabu, 19 April 2006  Diskusi

 Perjalanan pulang ke

Palembang

Diskusi, brainstorming

Proses kegiatan :

Pada tanggal 17 April 2006, pukul 08. 00, peserta studi banding yang

difasilitasi SSFFMP diterima oleh USC Satunama. Pada kesempatan ini hadir

beberapa orang dari USC Satunama, Yakni :

1. Bpk. Samuel – Wakil Direktur USC Satunama

2. A.R Laksmi Lastari – Bagian kerumah tanggaan

3. Rahmanto (Aman) – Field Assistant

4. Widodo – Field Assistant



Acara pertama kali diisi dengan perkenalan singkat dari USC Satunama dan

rombongan SSFFMP yang dipimpin oleh Yandriani ; Gender Specialist. Pada

kesempatan ini Bpk Samuel memaparkan profil lembaga secara singkat.

USC Satunama = Unity Service Cooperation – Foundation

(Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama)

Sejarah

Secara formal, SATUNAMA dibentuk pada tangal 23 Maret 1998, tetapi

cikal bakal keberadaannya berawal dari program USC Canada di Indonesia

yang telah berlangsung sejak 1975. Basis program USC Canada di Indonesia

dibangunpertama kali oleh Dr. Lotta Hitschmanova pada tahun 1975, ditandai

dengan terbentuknya kerjasama antara USC Canada dengan Departemen

Sosial pada tahun 1978.

Saat ini USC Canada sedang dalam proses membentuk USC Internasional,

sebagai payung organisasi dari 12 anggota dari berbagai Negara, dan

SATUNAMA merupakan salah satu anggotanya yang paling cepat menyatakan

diri otonomi (berdiri sendiri)

Visi

Sebagai organisasi non-profit, non primodal, dan non politis, , SATUNAMA

menegaskan komitmen perjuangannya untuk menghapuskan kemiskinan dan

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, demokratis, berkeadilan

social dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)

Misi

SATUNAMA berjuang untuk mengembangkan potensi local dan nilai-nilai

universal melalui kemitraan antar rakyat pada tingkat local, regional,

nasional, dan international dengan cara demokratis dan tanpa kekerasan.



Program dan Divisi

a. Divisi Program Pemberdayaan Masyarakat

Divisi Program Pemberdayaan Masyarakat menjalankan konsep

pemberdayaan bersama dengan komunitas dampingan. Program utama

yang dijalankan oleh divisi ini meliputi :

 Pengembangan Masyarakat Sipil

 Pengembangan Pertanian Lestari

 Pengembangan Usaha Kecil

 Penyediaan Sarana Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

 Perpustakaan Keliling untuk Anak-anak

b. Divisi Pelatihan

Divisi ini menjalankan program-program pelatihan untuk memperkuat

terbentuknya masyarakat sipil yang lebih demokratis di Indonesia, dan

membagikan pengalaman SATUNAMA di bidang manajemen

c. Divisi Self Reliant Service

Divisi ini mengusahakan supaya tidak ada bantuan dana yang dominant.

Untuk itu divisi ini berusaha untuk mencapai kemandiian lembaga

dengan cara mencari sumber-sumber pemasukan lain melalui Unit Radio

Gemma SATUNAMA dan unit konsultasi

d. Divisi Umum

Divisi umum menyediakan prasarana dan mengelola asset agar lembaga

menjadi lebih berperan, semua personel menjadi lebih bersemangat,

produktif dan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan lembaga

e. Unit Pembaharuan Tata Pemerintahan

Unit ini melaksanakan pendidikan untuk memperkuat peran warga

masyarakat, anggota DPR, dan pejabat pemerintahan, dalam konteks

Pembaruan Tata pemerintahan maupun penyempurnaan system dan

mekanisme politik di Indonesia.

f. Unit Riset dan Pengembangan

Unit Riset dan Pengembangan bertujuan untuk mendukung divisi dan

program lain dalam menilai kemajuan dan mengembangkan program

baru.

g. Proyek Khusus

Divisi ini melakukan proyek-proyek jangka pendek dengan area Isu dan

wilayah khusus di daerah-daerah seperti Aceh, Papua, Boyolali, Ambon,

Blitar.



h. Unit Penggalangan Dana

Unit ini dimaksudkan untuk mengembangkan dukungan lokal serta

diversifikasi dukungan, sehingga ketergantungan pada suatu institusi,

baik lokal, nasional maupun internasional dapat dikurangi.

Setelah acara pisah sambut, rombongan peserta studi banding SSFFMP

melanjutkan acara kunjungan lapangan (field visit). Tempat pertama yang dikunjungi

adalah Asosiasi KSM Sleman Barat. Pada kunjungan ini, peserta mengadakan diskusi

secara langsung dengan pendamping/ field assistant dari USC Satunama ; Sdr.

Genie. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Perkenalan anggota Asosiasi KSM yang hadir, difasilitasi ; Genie – USC

Satunama

2. Penjelasan tujuan kedatangan peserta untuk studi banding, sekaligus

perkenalan singkat peserta, difasilitasi Yandriani ; Gender Specialist

SSFFMP

3. Penjelasan singkat tentang asosiasi oleh Bpk. Thomas

4. Diskusi/Tanya jawab

Asosiasi KSM terletak di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten

Sleman. Merupakan kumpulan berbagai KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) dan

UB (Usaha Bersama. Anggota Asosiasi ini terdiri dari :

1. KSM Duta Kerja

2. KSM Kelompok Sembilan

3. KSM Ngudi Mulyo

4. KSM Sejahtera

5. UB Kartini

6. KSM Mugo Langgeng

7. KTU mandiri

8. KSM Mekar Lestari



9. KSM Riski

10. KSM Angudi Luhur

11. KSM Tri Husada Warga

12. KSM Maisah

13. UB Sukamaju

Keseluruhan anggota asosiasi dari 13 KSM/UB adalah 500 orang. Dalam

lingkup makro, Asosiasi secara regular mengadakan pertemuan dengan para KSM

dan UB anggota asosiasi. Di tingkat yang lebih mikro, anggota KSM/UB mengadakan

pertemuan regular bulanan dengan para anggota kelompok untuk mendiskusikan

berbagai hal, termasuk perkembangan kelompok/usaha dan

masalah/tantangan/hambatan yang dihadapi. Dari pertemuan-pertemuan itulah

dicarikan solusi bersama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi

kelompok/asosiasi.

Dari hasil diskusi peserta studi banding dengan pengurus Asosiasi, diperoleh

kata kunci, sebagai berikut :

1. Prinsip dasar berkelompok. 3 fungsi kelompok, meliputi :

a. tempat pendidikan/belajar

b. tempat membangun solidaritas

c. tempat membangun kemandirian

2. Sistem yang dapat dikembangkan dalam berkelompok :

a. Dengarkan, apa yang dibicarakan/dikeluhkan anggota kelompok

(menjadi pendengar yang baik)

b. Simpanan/uang sebagai pengikat anggota (simpanan pokok, wajib,

sukarela)

3. AD /ART bersifat semi koperasi (tidak memerlukan legalitas hukum resmi

bagi lembaga/kelompok)

Diskusi dan berbagi pengalaman berlangsung hingga pukul 12.10 WIB,

selanjutnya peserta studi banding SSFFMP beserta beberapa orang field assistant

dari USC SATUNAMA melanjutkan perjalanan ke kelompok binaan USC

SATUNAMA lainnya.



Setelah makan siang, pada pukul 14.30

WIB rombongan tiba di VLC-OAD

(Village Learning Centre on Agriculture

Development yang berlokasi di Desa

Giripuryo Dusun Wadas Kecamatan

Girimulyo Kabupaten Kulonprogo.

Acara di VLC-OAD diawali dengan kata

sambutan Bpk. Rahman (Aman) ; Field

Assistant- USC Satunama serta

perkenalan singkat.

Anggota VLC-OAD yang saat itu hadir adalah :

1. Rahman ; USC Satunama

2. Pak Sedo ; VLC-OAD

3. Pak Slamet ; Motivator Desa VLC-OAD

4. Bu Erni ; Motivator Desa VLC-OAD

Pak Rahman menjelaskan beberapa kegiatan produktif yang dikembangkan di wilayah

sekitar VLC-OAD, yakni :

1. Pengembangan teknologi terapan/pedesaan/target group

2. Praktek kearifan tradisional & farmer culture/ujicoba/demplot

3. Agro forestry

4. Research tentang pertanian lestari

5. Bisnis biogas

Setelah penjelasan dari Pak Rahman,

pertemuan dilanjutkan dengan penjelasan

oleh Ibu Erni ; Motivator Desa VLC-OAD.

Sehari-hari, Ibu Erni Mayoritas terlibat

dalam kegiatan pertanian lestari yang

dikembangkan VLC-OAD. Sebelum memulai

penjelasan dan membuka forum diskusi

bersama, seluruh peserta diajak

menyanyikan dua buah lagu.



Lagu 1

Yo Melestarikan

Yo temen-teman melestarikannya

Benih milik nenek moyang kita

Pupuknya alam obatnya alam

Agar bisa untuk anak cucu kita

Lagu 2

Petani Cermat

Aku adalah petani cermat

Membuat obat yang berkhasiat

Dari lingkungan bahan kudapat

Agar badanku menjadi sehat

La la la la la la ……

Acara diteruskan dengan penjelasan dan tanya jawab peserta studi banding.

Beberapa informasi yang dikemukakan sehubungan dengan sistem pertanian lestari

adalah sebagai berikut :

 Cara mengatasi padi dari serangan hama wereng : (1) introduksi VUTW

(Varietas Unggul Tahan Wereng), (2) menaburkan abu yang telah dicampur

dengan urine (yang telah diendapkan selama 7 hari), (3) menggunakan benih

varietas local yang lebih tahan hama, dan (4) dengan rotasi/pergiliran

tanaman



 Sistem semai : SRI (System Rice Intensification) 1 ha = 7 – 10 kg. Ditanam

dengan jarak tanam 20 – 25 cm, searah datangnya sinar matahari

 Tanah yang subur adalah tanah di bawah pohon bambu, karena banyak

mengandung zat gula

 Ciri-ciri kompos yang sudah jadi adalah ; (1) remah, (2) tidak berbau, (3)

tidak ada warna asli

 Nutrisi NPK yang bisa diperoleh dari alam ;

N : ikan, urine, daun kacang-kacangan + gula

P : tulang hewan, kulit kerang + cuka

K : Cangkang telur yang disangrai + cuka

Atau

N : Tanaman yang mudah layu (putri malu)

P : Tanaman pakis (suplir, eceng gondok, purun), serbuk gergaji

K : Tanaman yang tidak mudah layu (gedebong pisang, daun/sabut kelapa)

Setelah sesi ini selesai, VLC-OAD mendemonstrasikan salah satu kegiatan

andalan yang mereka kembangkan, yakni biogas. Dua orang mendemonstrasikan

cahaya lampu yang paling terang dengan menggunakan tiga penghantar :

1. Air

2. Nutrisi (pepaya + gula, ikan + gula)

3. Urine (biogas)

Dari nyala lampu yang dihasilkan, diketahui bahwa nyala lampu dengan

penghantar urine/biogas adalah yang paling terang, sementara penggunaan air

sebagai penghantar menghasilkan nyala lampu yang paling redup.



Hari berikutnya (Selasa, 18 April 2006) tempat yang dikunjungi adalah

Coconut Centre Indonesia (Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu ), yang terletak di

jalan Nitikan Yogyakarta. Bpk. Yudi dari Coconut Centre Indonesia menjelaskan

mengenai kegiatan Community Development berbasis masyarakat dan potensi lokal

dengan strategi :

1. Menghargai potensi yang ada

2. Akses informasi / PPL / LSM

3. Kerjasama dengan Pemda

Selain memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO), Coconut Centre Indonesia juga

memproduksi produk-produk turunan VCO lainnya, yakni :

1. Coco Jahe : Paduan antara Virgin Coconut Oil dan Minyak Jahe (Ginger

Oil). Minyak Jahe mengandung lebih dari 19 komponen bio aktif yang

berguna bagi tubuh. Komponen paling utama pada jahe adalah gingerol

yang antara lain besifat sebagai antikoagulan, yaitu mencegah

penggumpalan darah, sehingga mencegah tersumbatnya pembuluh darah,

penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol juga membantu

menurunkan kadar kolesterol. Jahe merupakan pereda rasa sakit yang

alamai dan daapt meredakan nyeri rematik, sakit kepala, migren,

memperlebar pembuluh darah, sehingga darah mengalir lebih cepat dan

lancer. Tubuh pun mejadi lebih hangat, kerja jantung memompa darah

lebih ringan, sehingga tekanan darah menjadi stabil

2. Coco Mint ; Paduan antara Virgin Coconut Oil dan Minyak Peppermint yang

ampuh membasmi berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus,

bakteri, jamur, dan protozoa, serta dapat meningkatkan metabolisme

tubuh. Minyak Peppermint disuling dari daun tanaman Mentha peperita

yang berkhasiat menghilangkan rasa mual, antiseptik, meredakan kram

perut, anti jamur dan meredakan infeksi virus. Baunya mempunyai khasiat

energizing. Mentha peperita juga dapat mengatasi perut kembung, batuk,

flu, sakit kepala, radang lambung, menyegarkan nafas.

3. Night Cream

Berkhasiat untuk membantu proses regenerasi kulit, menstimulasi kadar

energi sel kulut sehingga kulit nampak bercahaya, menguatkan struktur

kulit, dan meningkatkan kelembaban



4. Face Oil

Aroma alami face oil mampu memberikan efek ketenangan sehingga

sangat berguna sebagai aroma terapi untuk mengusir stres

5. Hand and Body Lotion

Bermanfaat sebagai anti oksidan, melindungi kulit dari infeksi jamur &

bakteri, memberikan kelembaban secara berkala dengan hidrasi yang

teratur, kaya akan vitamin A,E dan C yang bermanfaat untuk keremajaan

kulit, serta mudah diserap kulit sehingga bisa langsung dirasakan

manfaatnya

6. Sabun Natural

Bemanfaat untuk melindungi kulit sepanjang hari, menghilangkan sel-sel

kulit mati, mengangkat kotoran dari pori-pori, mengikat kelebihan minyak

pada kulit sehingga kulit nampak cerah

7. Mosquito Repellent

Anti nyamuk yang juga melindungi dari sengatan serangga sekaligus

menghaluskan kulit, tidak mengandung diethylphtalate (zat penyebab

korosif), , aman buat balita

8. Sabun Crystal (khusus wajah)

Mengandung moisturizer alami yang dapat mempertahankan kelembutan,

kelembaban, kebersihan & kesegaran kulit wajah, menghilangkan sel-sel

kulit mati, mencegah jerawat dan menetralkan pH kulit.

9. Liquid Soap

Berfungsi menjaga kelembapan kulit terutama bagi mereka yang selalu

berada di ruangan ber – AC, memberikan perlindungan sepanjang hari dari

kuman, bau badan & keringat yang berlebih serta busa yang lembut &

higienis sangat cocok untuk segala jenis umur.

Usai penjelasan dan tanya jawab mengenai produk VCO dan turunannya,

rombongan melihat langsung tempat dan proses pengolahan VCO. Bpk Yudi juga

menjelaskan beberapa tips untuk memproduksi VCO dengan kualitas baik.

1. Dari petani : setelah panen, minyak harus langsung disaring, minimal dengan

kain kassa

2. Tempat penyimpanan harus tertutup rapat (berupa sebuah ember besar

dilengkapi tutup, agar mudah dicuci & dibersihkan pasca pemakaian)



3. Quality control terhadap produk melalui warna, rasa dan aroma (bau)

4. Pengembangan unit produksi kecil (tanggung renteng)

Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Sentra Minyak dan sentra

nata & tempurung di Desa Galur, Kulonprogo. Kegiatan yang berlangsung di sentra

minyak adalah penampungan VCO dari petani melalui beberapa aturan yang

diterapkan mulai dari jam setor, hingga kuantitas minyak yang disetor. Minyak yang

tidak memenuhi persyaratan standar yang ditentukan akan ditolak.

Dari sentra minyak, peserta studi banding diajak berdiskusi di sebuah alun-

alun Kademangan di desa tersebut. Di sini, peserta studi banding melakukan tanya

jawab dengan pengurus sentra minyak yang hadir. Adapun beberapa kegiatan yang

dilakukan sentra minyak dan dapat dikembangkan oleh Rumah Dagang VCO di

Sumatera Selatan adalah :

1. Mencari pioneer yang komitmen untuk membuat minyak

2. Merekrut tim pemasaran khusus (kerjasama dengan pemda setempat)

3. Arisan rutin antar pengrajin/petani

4. Meminimalisir kontaminasi VCO dengan udara, karena dapat

mempengaruhi kualitas (rasa dan aroma)

5. Menggunakan 8 lapis kain penyaring pasca panen VCO

6. Di tingkat petani, panen dilakukan maksimal 10 jam setelah masuk bibit

7. Menggunakan satu wadah penampungan saja, karena terbukti dap[at

menghemat minyak pancing ( 50 kelapa dengan 2 liter minyak pancing)



Setelah makan siang bersama, perjalanan dilanjutkan ke sentra nata dan

tempurung. Di sentra ini, petani dapat menjual air kelapa dalam bentuk segar dan

dalam bentuk nata setengah jadi. Sementara, tempurung kelapa dijual oleh petani

dalam bentuk dasar (aslinya) di sentra ini, tempurung tersebut diolah menjadi arang

briket. Kunjungan ke sentra tempurung ini merupakan tempat terakhir yang

dikunjungi para peserta pada kesempatan studi banding kali ini.


