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Latar belakang:

1. Didalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat
di Sumatera Selatan, strategi yang ditempuh oleh SSFFMP antara lain adalah
mengembangkan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program
community development yang berwawasan gender pada daerah-daerah rawan
kebakaran yang menjadi sasaran pembinaan.

2. Salah satu kegiatan peningkatan pendapatan yang mendapat sambutan positip dari
masyarakat petani adalah optimalisasi/peningkatan budidaya pertanian termasuk
penanganan pasca panen dengan diperkenalkannya alat pengering gabah berbahan
bakar sekam, disamping kegiatan wanita pada industri rumah tangga.

3. Vietnam dipandang sebagai negara yang berhasil dibidang pertanian padi dan
negara asal dikembangkannya alat pengering gabah berbahan bakar sekam yang
telah dipakai oleh masyarakat petani negara itu secara luas.

4. Vietnam dipandang juga sebagai sesama negara berkembang yang sedang giat
mengembangkan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat yang berwawasan
gender melalui berbagai cara termasuk industri rumah tangganya, didalam rangka
pemulihan ekomomi seusai perang yang berkepanjangan.

Maksud & tujuan:

Guna melihat dan membandingkan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat yang
berwawasan gender melalui peningkatan budidaya pertanian padi, alat pengering
berbahan bakar sekam dan managemen penanganan pasca panen, kelembagaan
kelompok tani, serta obyek-obyek kegiatan lain di Vietnam yang kiranya dapat
diterapkan di bidang/daerah masing-masing bagi para peserta studi banding..
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Hasil kunjungan:

Senin, April 30, 2007
Kunjungan ke kota My Tho dan Can Tho serta pulau-pulau di delta Mekong

Kedua kota dan pulau-pulau ini sangat mirip dengan kota Palembang dengan sungai-
sungai dan transportasi airnya.

1. Kunjungan ke pembesaran ikan dengan jaring apung di perairan Mekong di Dragon
Island

a. Ikan yang dikembangkan dari jenis Kerapu
b. Ukuran jaring apung sekitar 4 x 6 meter
c. Setiap jaring apung berkapasitas ......... ton ikan
d. Pakan ikan ada yang membuat sendiri ditempat dengan alat pembuatan

pellet pakan ikan dan yang membeli pakan ikan buatan pabrik.
e. Satu kelompok jaring apung terdiri dari 4-6 jaring apung dengan satu gubuk

terapung untuk penunggu dan gudang pakan ikan.
f. Pemasaran kota Saigon

2. Kunjungan ke industri rumah tangga pembuatan permen dari kelapa/Coconut milk
candy yang terletak dipinggir kanal desa Tan Thuch

a. Industri rumah tangga coconut candy ini mempekerjakan kurang lebih 15
orang pekerja terdiri dari 4 laki-laki dan 11 perempuan. Salah satu industri
rumah tangga yang dijadikan obyek kunjungan turis dari mancanegara. Para
turis dapat menyaksikan proses pembuatan sampai dengan pengepakan
candy dan mencicipinya, serta membelinya untuk souvenier.

b. Dilokasi yang sama dipamerkan hasil kerajinan tangan dari bahan baku kayu
dan kelapa, kerajinan kain sulaman dll

3. Kunjungan ke obyek Teh madu, kebun buah-buahan di Unicorn Island
a. Lokasi 1: Mengunjungi lokasi budidaya madu, minum teh dengan madu,

menyaksikan kerajinan pembuatan tikar dari purun dengan menggunakan alat
tenun bukan mesin (seperti pembuatan songket), mencicipi snack dari buah
lotus, minuman hasil fermentasi dari pisang.

b. Lokasi 2: Kunjungan ke kebun buah-buahan, mencicipi buah naga (Dragon
fruit), mangga, rambutan dll, sambil menikmati atraksi musik dan penyanyi
tradisional Vietnam.

Selasa, May 1, 2007 Kota Can Tho dan perairan sekitarnya

1. Kunjungan ke pasar terapung di perairan Cai Rang dan menyusuri kanal-kanal kecil
di Binh Thuy district kota Can Tho

a. Ini adalah pasar bagi perdagangan hasil-hasil pertanian dari daerah-daerah
sekitar Can Tho, dengan komodity seperti tomat, jeruk, semangka, umbi-
umbian dll, jual beli dalam partai relative besar untuk dijual kembali eceran
kekonsumen dipasar-pasar tradisional berikutnya.

b. Yang menarik dari perahu-perahu dagang, walaupun dari mesin-mesin yang
relative besar setara Yanmar atau Kubota 16 PK atau lebih besar terletak
diluar, menyatu dengan kemudi dibelakang perahu, dapat dinaikkan dan
diturunkan, Hal ini memberi ruangan cargo yang lebih besar dan dapat
berlayar diperairan yang dangkal dengan mengangkat mesin berikut
propellernya keatas.

c. Menyusuri kanal-kanal kecil melakukan kunjungan ke pabrik pembuatan mie
dari beras dengan dapur berbahan bakar sekam dan peternakan, lokasi
integrated farming kebun buah dan kolam ikan di Binh Thuy district.

2. Kunjungan ke Mekong Expo 2007 di Kota Can Tho



a. Mekong Expo 2007 26 April-02 May 2007, kelihatannya diadakan setiap
tahun dalam rangka memeriahkan Liberation Day yang jatuh pada tgl 27 April
diadakan di kota Can Tho, dengan stand-stand dari semua instansi
pemerintahan, militer, industri dan perdagangan serta konsulat dari negara
sahabat.

b. Stand-stand yang dikunjungi antara lain stand industri alat mesin pertanian
yang memamerkan a.l drum seeder, combine harvester, combine reaper,
stand pertanian, perikanan, kerajinan industri rumah tangga, pavilion konsulat
RI di Saigon.

c. Stand peralatan Sanlio Combine Harvester, Alat panen ini mempunyai
kapasitas 2.370 kg/jam atau 1,8 kg/detik setara 0,47-1 ha/jam.

d. Stand peralatan tanam benih langsung (drum seeder) yang menggunakan
bahan plastik sehingga lebih ringan dan tahan karat. Ada beberapa tipe alat
drum seeder:

i. Tipe dengan 6 drum yang masing memiliki 2 baris lubang pengeluaran
benih dengan harga jual 430.000 Vd.

ii. Tipe dengan 3 drum yang masing memiliki 5 baris lubang pengeluaran
benih dengan harga jual 480.000 Vd

iii. Tipe dengan 8 drum yang masing memiliki 2 baris lubang pengeluaran
benih dengan harga jual 500.000 Vd

iv. Tipe dengan 4 drum yang masing memiliki 5 baris lubang pengeluaran
benih dengan harga jual 580.000 Vd

Rabu, May 2, 2007

1. Kunjungan ke Nong Lam University (dahulu University of Agriculture and Forestry),
khususnya ke bengkel kerja Center for Agricultural Energy & Machinery (CAEM)
diterima oleh Dr Phan Hieu Hien (Director) dan assistantnya Nguyen Thanh Nghi Bsc

a. Presentasi Dr Phan Hieu Hien dan dilanjutkan dengan diskusi
b. CAEM didirikan tahun 2001, dengan focus litbang terhadap 1) Energi untuk

pertanian, dengan energi yang terbarukan; 2) Alat mesin produksi pertanian
dan 3) Mesin prosessing pertanian dan makanan.

c. Penelitian dan pengembangan yang berjalan adalah: Alat pengering gabah
dengan tenaga kerja yang sedikit dan tidak memakan tempat, Transfer
teknologi terhadap pengering gabah bolak balik/ reversible air flat bed drier;
Penelitian tentang teknologi pasca panen untuk padi, jagung , kopi dll;
Mekaninsasi penanaman tebu yang bertujuan pengurangan biaya tenaga
kerja dan ketepatan waktu; Rice mini combine harvester (570 kg) untuk lahan
basah dan lembek; penelitian tentang energi terbarukan a.l sinar matahari,
angin, biomassa, biogas ukuran sedang. Micro hidropower dll.

d. Keliling melihat ke bengkel uji coba:
i. Alat pengering gabah berbahan bakar sekam dengan sistem

pemanasan langsung tanpa cerobong asap/chimney
ii. Fan/blower tester,
iii. Methoda persiapan lahan dengan alat perata lahan yang dipandu oleh

laser (uji coba telah dilaksanakan seluas 20 Ha dengan hasil
memuaskan),

iv. prototype alat pengumpan bahan bakar sekam otomatis secara digital
e. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan alat mesin pertanian dan energi

biomassa dari Nong Lam University ini secara luas diterima dan diaplikasikan
oleh masyarakat pertanian Vietnam.

2. Kunjungan ke Vinappro Mfg Co, Ltd di Bien Hoa Industrial Zone, Dong Nai province
a. Diterima oleh Director: Mai Duc Ban, Deputy Dir: Tran Duc Dat, Ass Dir:

Nguyen Dinh Ba



b. Vinappro bekerjasama dengan Yanmar memproduksi berbagai alat dan
mesin pertanian

c. Kwalitas engine buatan Vinappro 70-80% dibanding dengan kwalitas Yanmar,
tetapi harganya 35% dibanding harga Yanmar.

d. Pesaing terberat mesin2 Vinappro adalah mesin2 buatan China, karena
mesin2 buatan china banyak yang masuk ke Vietnam secara illegal, sering
jual belinya juga menghindar dari pajak, sedang Vinappro sebagai
perusahaan negara selalu patuh terhadap peraturan dan perpajakan.

e. Harga mesin2 buatan china 2/3 dari harga Vinappro
f. Combine harvester buatan china cocok untuk lahan sawah/pertanian yang

luas, sedang buatan Vinappro untuk areal persawahan yang sedang dan kecil
dengan harga 4,000 US$ franko pabrik

g. Alsintan produksi Vinappro a.l: Diesel Engine, Compact power unit, Combine
Harvester with Briggs & Stratton Engine, Rice Milling Units, Paddy Reaper,
Power Tiller, Generator, Rubber rolls, Rice huller, Rice Polisher, Portable air
compressor, dll

3. Kunjungan ke Ba Ria: Penggilingan padi dengan double/twin alat pengering gabah
berbahan bakar sekam kapasitas 8 Ton

a. Alat pengering gabah berbahan bakar sekam bolak-balik (Reversible air flat
bed drier) kembar yang ada disini terdiri dari 2 unit masing2 berkapasitas 8
ton, sehingga satu kali batch pengeringan mampu mengeringkan 16 ton
sekaligus untuk jangka waktu pengeringan 8-10 jam.

b. Furnace (Dapur sekam) mengadopsi hasil pengembangan Nong Lam
University dengan tungku tanpa cerobong asap. Menggunakan 2 buah blower
penghisap/sentrifugal masing2 diameter 120 cm.

c. Separuh waktu pengeringan udara panas dihembuskan dari bawah gabah
dengan menutup jendela2 dibawah, paruh waktu kedua dibalik, dengan
merubah lever/tuas pintu blower, dihembuskan udara panas dari atas
kebawah dan membuka jendela2 bawah dan menutup jendela2 atas.

d. Pasokan sekam terlihat masih manual belum menggunakan alat pengumpan
otomatis digital yang dikembangkan Nong Lam University.

e. Gabah yang telah dikeringkan dicurahkan secara gravitasi dan dengan
konveyor vertikal kealat separator gabah dipisahkan dari sisa jerami dan
gabah kosong, baru kemudian dikirim ke penggilingan padi pada bangunan
disebelahnya.

Kamis, May 3, 2007

1. Kunjungan ke Southern Seed Joint Stock Company-Cu Chi Seed Station, dengan
kapasitas alat pengering benih jagung 200 ton

a. Kunjungan diterima oleh manager Mr Truong Trinh Luu Ngan
b. Perusahaan ini khusus untuk penyediaan benih a.l jagung, padi, kacang

tanah dan sayur-sayuran dan merupakan anggota dari perusahaan
pengadaan benih Asia.

c. Untuk pengadaan benih, CuChi station tidak memiliki lahan penghasil benih
sendiri, pengadaan benih mengadakan kontrak dengan petani pemilik lahan,
sementara seed station menyediakan benih dan pembinaan/pengawasan
pelaksanaan. Stasiun pengadaan benih perusahaan ini ditempat lain
mempunyai lahan untuk pengadaan benih sendiri.

d. Benih yang dihasilkan disamping dipergunakan sendiri juga diekspor a.l ke
Kamboja, Laos, Pakistan dll, namun tidak/belum ke Indonesia.

e. Pengeringan untuk benih jagung menggunakan alat pengering berbahan
bakar biomassa a.l sekam atau janggel jagung. Pengeringan dilakukan 2 kali,
sekali ketika masih dengan janggelnya, dan yang kedua setelah jagung



dipipil. Kapasitas pengeringan mampu mengeringkan sampai dengan 200 ton
jagung per hari. Kapasitas alat 350 ton dengan menggunakan 5 buah tungku
dengan suhu pengeringan <43 oC. Jagung yang dikeringkan diletakkan pada
10 kotak (bak) terbuat dari batu bata dengan conveyor system untuk bongkar
muat jagung.

f. Penyimpanan benih menggunakan hermetic storage dari plastik PE dengan
kadar air benih 11% yang mampu mempertahankan daya kecambah benih
sampai 90% dengan lama penyimpanan 2 tahun.

g. Kerjasama telah dijalin oleh perusahaan dengan lembaga riset al: Paddy
Research di Mekong, Corn Research di Vietnam Utara dan lembaga
perguruan tinggi al; NLU untuk penanganan pasca panen (post harvest) dan
management equipment.

2. Kunjungan ke LAMICO Long An Machinery Industry Joint-Stock Company, Address:
Km 1954 National Road No.1A, Tan An Town, Long An Province, Vietnam. Website:
http://www.lamico.com.vn

a. Rombongan diterima oleh Director Mr Phan Tan Tuoc, Vice Chairman of
Management Board beserta staf teras.

b. Presentasi dari Mr Tuoc dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab
c. Perusahaan ini mendesign, memproduksi dan menjual alat2 mesin

prosessing produk padi secara terpadu dari yang berkapasitas 2 ton/jam s/d
50 ton/jam, Alat pengering produk pertanian sampai dengan yang
berkapasitas 400 ton perhari, Silo guna penyimpanan biji2an sampai dengan
kapasitas 4000 ton per module dan Conveyors sebagai alat bantu industri
prosesing.

d. LAMICO pada awal tahun 2007 ini juga telah mendapat kunjungan Bupati
OKI dan rombongan serta menjual 1 unit penggilingan padi terpadu dengan
kapasitas 50 ton perhari ke Pemda Kab OKI yang dipasang di Desa
Lempuing.

e. Produk2 satuan lain dari LAMICO a.l Paddy Cleaner, Disc-husker, Paddy
husker, Husk Aspirator, Paddy separator, De-stoner, Tank, Rice whitener,
Rice polisher, Rice grader system, Auto wiegher for packing, Centrifugal fans,
Axial fans, Test equipments.

f. Lamico memproduksi dua type paddy husker (pecah kulit) yaitu: (1)
Stone/Disk Husker mempunyai kapasitas 2-2,5 ton/jam, ukurannya kecil dan
mudah pengoperasiannya, (2) Rubber roller, pengoperasian secara otomatis
dan dengan sistem pendinginan udara menggunakan kipas (fan), kapasitas 2-
3 ton/jam.

g. LAMICO telah memperoleh ISO 9001:2000

3. Kunjungan ke Cong Thanh Rice Mill di Ut Hanh kapasitas 6 ton per jam
a. Diterima langsung oleh pemilik rice mill
b. Paddy huskernya menggunakan Roller Rubber tidak menggunakan Disk.
c. Pengeringnya berkapasitas 60 ton per hari menggunakan 2 tungku dengan

chimney, direct heating, blower 2 buah masing2 dengan diameter kurang
lebih 150 cm

4. Kunjungan ke Bengkel Alsintan di Nhut Thanh Reaper Manufacturer
a. Rombongan diterima oleh Director dari Nhut Thanh Workshop dan Mr Vo

Hung Anh-Mechanical Engineer dari Southern Sub-Institute of Agricultural
Engineering & Post Harvest Technology, Ministry of Agriculture and Rural
Development.

b. Bengkel yang dikunjungi relatif sederhana, banyak membeli second-hand
Tractors/Handtractors selanjutnya di rekondisi kembali.



c. Bengkel ini juga memproduksi alsintan dan pada saat kunjungan
mendemonstrasikan dihadapan rombongan studi banding, Striper/Mini
Combine Reaper dengan kapasitas 5 ton/hari dengan harga 70.000.000 VnD

d. Mini Combine Reaper yang didemonstrasikan berfungsi sangat baik dan
kelihatannya sesuai untuk dipergunakan di Indonesia/Sumatera Selatan.

Jum’at,
May 4, 2007

1. Kunjungan ke Lacquer handicraft workshop dengan pekerja perempuan dan laki-laki
dan sebagian penyandang cacat. Usaha ini dikelola langsung oleh pemerintah
vietnam

a. Workshop yang dikunjungi cukup besar dengan berbagai macam produk
kerajinan yang dihasilkannya. Di sini kita dapat melihat langsung proses
pembuatan kerajinan kayu, kerajinan dari kulit telur, lukisan, kerajinan
tempurung, meuble, souvenir-souvenir lainnya yang beraneka ragam dengan
kerajinan yang berkualitas.

b. Di Vietnam kususnya di handicraft workshop, di sini tidak berlaku lagi
diskriminasi pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. System penggajian
diterapkan berdasarkan pengalaman bekerja. Makin lama pengalaman baik
laki-laki maupun perempuan, maka dia akan menerima gaji lebih besar.
Perempuan dan laki-laki mempunyai peluang besar sebagai pekerja.

c. Melihat showroom untuk produk-produk kerajinan yang dihasilkan. Memang
kalau dibandingkan harga jual produk di sini dengan produk yang dijual di
pasaran, jauh berbeda sekali, di tempat ini harga jauh lebih mahal. Tempat ini
sudah menjadi suatu object tourist dengan pengunjung cukup ramai.

Sabtu
May 5, 2007
HCMC-Singapore

Minggu
May 6, 2007
Singapore-Palembang

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Alat pengering gabah dan biji2an lainnya, telah berkembang dengan pesat semenjak
30 tahun yang lalu dan telah dipergunakan secara luas di Vietnam, dengan
memperganakan bahan bakar biomassa limbah seperti sekam, janggel/tongkol
jagung, dll. Disamping penggunaan bahan bakar biomassa alat pengering gabah
yang diproduksi juga ada yang menggunakan bahan bakar batu bara.

2. Alat pengering gabah yang dikembangkan di Indonesia/Sumatera Selatan dengan
sistem pemanasan yang tidak langsung, sedang yang dikembangkan di Vietnam
hampir seluruhnya dengan pemanasan secara langsung, ada yang memakai
cerobong asap dan ada yang tidak memakai cerobong asap.

3. Dari butir 1 & 2 tersebut diatas, kiranya dapat sebagai bahan kajian/penelitian lebih
lanjut bagi lembaga penelitian seperti BB Padi Sukamandi, BPTP maupun lembaga
perguruan tinggi lainnya, dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan lebih
lanjut alat pengering gabah berbahan bakar sekam yang prototypenya telah
difasilitasi dan disponsori oleh SSFFMP dan saat ini mulai berkembang dengan
pesat di Sumatera Selatan.

4. Kondisi di Vietnam, baik di Saigon (HCMC) maupun kota-kota di Delta Mekong
sangat mirip dengan Palembang dan perairannya, sehingga alternatif peningkatan



pendapatan masyarakat melalui pengembangan wisata perairan dan agrowisata
sebagaimana dikembangkan dan dilihat oleh rombongan studi banding di Vietnam,
kiranya juga dapat dikembangkan di Sumatera Selatan.

5. Perempuan-perempuan di Vietnam khasusnya di pedesaan merupakan pekerja yang
kuat dan tangguh. Perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat dalam kegiatan
peningkatan ekonomi rumah tangga dan malah perempuan di Vietnam terutama
sekali pada tingkat masyarakat kelas bawah, perempuan mempunyai beban kerja
yang cukup berat atau diberdayakan sekali; seperti para ibu-ibu tua dan muda
mendayung perahu mengangkut tourist ke object-object wisata. Tidak adanya
diskriminasi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Ke dua-duanya sama-
sama terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.

Demikian kiranya laporan ini sebagai bahan tindak lanjut selanjutnya.

Palembang, 21 May 2007

Peserta studibanding


