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A. JUDUL 

Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi di Bidang Pertanian dan Industri Kampung 

Klasmelek Kabupaten Sorong Papua Barat 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Desa klasmelek merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sorong, 

Papua Batat. Pembukaan kampung Klasmelek diawali dengan rencana diperuntukan 

bagi pecahan (KK) Kepala Keluarga dari Kampung Makbalim pada tahun 1995 pada 

saat itu daerah ini merupakan wilayah dari Kampung Makbalim, daerah ini dinamakan 

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), pada tahun 2000 daerah ini menjadi kampung 

persiapan, kemudian diadakan pemilihan Kepala Kampung pada saat itu yang 

mencalonkan diri yaitu Bapak Sukarto dan Bapak Markus Wafom, namun yang terpilih 

adalah Bapak Sukarto. 

 Pada tahun 2004 TSM berubah status menjadi kampung definiti dan akhirnya 

terlepas dari kampung makbalim, maka TSM mempunyai nama sendiri yaitu,  klasmelek 

yang artinya : Mata air untuk kita semua. Nama Klasmelek diambil dan dipakai sebagai 

nama kampung karena daerah ini mempunyai sumber mata air yang bersih dan ada air 

terjunnya. Kampung Klasmelek pada tahun 2020 memiliki kepala keluarga sebanyak 

176 KK dengan jumlah jiwa 698 jiwa terdiri dari laki-laki 362 dan perempuan terdiri 

dari 336. 

 Mata pencaharian Masyarakat Kampung Klasmelek sebagian besar adalah pertanian 

sayur – mayur dan juga peternak sapi dan ayam, ada beberapa warga yang mempunyai 

kebun salak, kebun jeruk yang cukup luas, dan terdapat pula budidaya jamur tiram, serta 

budidaya ikan lele. 

 Potensi yang masih perlu digali yakni bidang perkebunan salak. Perkembangan 

potensi di bidang tersebut sebagai penunjang perkembangan industri rumah tangga yang 

akan bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain 

itu, perkebunan salak yang tersebar hampir di seluruh wilayah desa klasmelek hanya 

difokuskan sebagai sumber produksi buah, nantinya diharapkan dapat dikembangkan 



menjadi industri rumah tangga yang diolah menjadi keripik salak yang memiliki nilai 

jual yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil pengamatan tim PHP2D, ibu-ibu di Kampung Klasmelek, 

termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan dari mereka hanya 

menjadi ibu rumah tangga. Waktu senggang yang ada juga tidak digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan. Dengan memberikan pelatihan 

pembuatan keripik salak, diharapkan dapat memberikan kegiatan positif dan bermanfaat 

kepada ibu-ibu Rumah Tangga di Kampung Klasmelek. 

 Sumber lain yang memiliki potensi tinggi namun belum digali misalnya dengan 

pengolahan jerami yang ada dijadikan silase sebagai pakan ternak dan juga pemanfaatan 

kotoran hewan dijadikan biogas. Prospek dan potensi pemanfaatan kotoran ternak di 

desa Klasmelek ini sangat bagus karena kelompok tani/ternak yang sedang berkembang. 

Dalam upaya menanggulangi limbah di atas maka dirancanglah program pengolahan 

jerami yang ada digunakan sebagai silase untuk pakan ternak, serta pembuatan biogas. 

 Hasil survei juga menunjukan terdapat budidaya jamur tiram di desa Klasmelek. 

dengan adanya budidaya jamur tiram, terdapat limbah baglog yang menjadi produk 

sampingan limbah tersebut sampai saat ini belum di olah dengan baik tim PHP2D 

membuat gagasan untuk mengolah limbah baglog tersebut menjadi pupuk cair dengan 

alat yang disebut komposter yang dapat dibuat dengan alat-alat sederhana dalam upaya 

menanggulangi limbah baglog. 

 Terdapat pula masyarakat klasmelek yang membudidayakan ikan lele. Ini berpotensi 

untuk dijadikan usaha budidaya ikan air tawar dengan skala besar, dengan 

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang budidaya ikan 

air tawar dan juga kemampuan manejemen serta wawasan kewirausahaan yang baik. 

 Potensi yang ada hampir di seluruh wilayah seperti perkebunan, peternakan, industri 

kecil keripik salak, pemanfatan limbah baglog, dan juga budidaya ikan air tawar cukup 

menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat 

sangat diperlukan baik dalam penguasaan teknologi, kemampuan manajemen, wawasan 

kewirausahaan, maupun kemampuan dalam membangun jaringan kemitraan. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Melihat latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam program ini 

adalah : 

1. Sarana & prasarana pada desa klasmelek yang kurang memadai ketika 

membudidayakan ikan air tawar. 

2. Kurangnya antusias serta kreatifitas warga dalam mengelola potensi yang ada di desa 

Klasmelek 

3. Kebiasaan/metode peternakan yang masih menggunakan ilmu tradisional 

(melepaskan hewan ternak dijalanan) 

4. Bagaimana Mengembangkan pengolahan keripik salak yang masih belum maksimal? 

5. Bagaimana pengolahan jerami menjadi silase untuk pakan ternak? 



6. Bagaimana memanfaatkan kotoran ternak menjadi biogas? 

7. Bagaiman pengolahan limbah baglog menjadi pupuk cair? 

D. TUJUAN 

Tujuan kegiatan PHP2D di Desa Klasmelek adalah memberdayakan masyarakat dalam 

menggali potensi yang dimiliki di wilayahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat 

dijabarkan dalam bentuk yang spesifik sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan dan meningkatkan pengetahuan anggota kelompok ternak tentang 

kemungkinan pemanfaatan jerami padi menjadi silase sebagai sumber pakan ternak 

sapi.  

2. Pemberdayaan kelompok pekebun salak  melalui peningkatan pengetahuan dalam 

meningkatkan produksi pembuatan kripik salak serta meningkatkan pengetahuan 

koperasi dan jiwa kewirausahaan.  

3. Pemberdayaan kelompok Peternak yang ada di desa Klasmelek melalui peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan mengenai pemanfaatan kotoran ternak sapi dan 

proses pemanfaatannya sebagai biogas.  

4. Pemberdayaan kelompok budidaya jamur tiram tentang pengolahan limbah baglog 

menjadi pupuk cair. 

E. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 

Indikator keberhasilan program meliputi: 

1. adanya perubahan pola fikir, kesadaran, dan keterampilan yang positif dari 

masyarakat  di desa Klasmelek  terkait pengembangan  desa menjadi  desa ekokreatif. 

2. perubahan empat arah yang akan terjadi pada  masyarakat pada  pasca PHP2D: 

a. masyarakat lebih menjaga  dan melestarikan kebersihan lingkungan  sekitar. 

b. masyarakat lebih memiliki pemikiran maju megenai budidaya  jamur dan salak 

serta lebih memahami cara pengelolaan yang lebih efektif . 

c. masyarakat  semakin  memahami dan semakin tertib  cara beternak  yang baik 

dan benar 

d. masyarakat semakin bisa meningkatkan penghasilan rumah tangga melalui 

pengolahan limbah baklok jamur tiram, pembudidayaan ikan air tawar serta 

perawatan ternak yang baik. 

3. perubahan fisik 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan kesadaran  merawat dan 

melestarikan lingkungan serta semakin bisa menaikkan nilai ekonomi keluarganya. 

4. terjalinnya kemitraan antar  desa klasmelek dengan berbagai lembaga/pihak yang 

terkait. 

a. dengan adanya BUMDES yang ada di desa klasmelek dapat memudahkan untuk 

merangkul masyarakat dalam merawat dan melestarikan  lingkungan. 

b. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dapat memberdayakan  para 

wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung klasmelek 

c. Universitas Pendidikian Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, yang akan 

membantu penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat kampung Klasmelek 



5. terbentuknnya kumpulan pemuda dan remaja yang peduli dan kreatif terhadap 

lingkungan  yang berada di desa klasmelek 

 

F. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Adapun luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut 

1. Menjadikan Kampung Klamelek menjadi desa Ekokreatif 

2. Mengembangkan kreatifitas masyarakat untuk mengolah semua potensi yang ada di 

Kampung klasmelek  

3. Adanya produk-produk local yang berasal Kampung Klasmelek,  seperti  kripik 

salak, pupuk organic, biogas, ikan air tawar                                       

4. Menjadikan masyarakat di Kampung Klasmelek menjadi masyarakat yang mandiri, 

inovatif dan kreatif 

5. Produk-produk yang berasal dari Kampung Klasmelek akan di publikasikan  melalui 

media sosial dan dipasarkan secara konvensional 

6. Memberdayakan dan mengembangkan organisasi dan masyarakat di Desa Klasmelek 

G. MANFAAT 

Dengan pemerdayaan dan perkembangan desa klasmelek, sebagai desa ekokratif 

1. dampak positif bagi warga kampung klasmelek seperti mampu memunculkan 

lapangan kerja. Membuka peluang bagi perkembanganya usaha kecil yang sesuai 

dengan skala lokasi tarsebut. 

2. Ekokreatif dapat membawa manfaat untuk mengangkat kreatifitas masyarakat dalam 

mengelola potensi desa yang ada yaitu, pengelolaan limbah baglog jamur tiram, 

budidaya ikan air tawar, pengolahan limbah kotoran hewan untuk dijadikan kompos 

dan biogas, dan peolahan keripik salak 

3. Pendapatan yang diperoleh dari produksi membantu untuk menciptakan peluang 

kerja bagi penduduk lokal, yang pada gilirannya, mengarah pada ekonomi yang lebih 

beragam bagi mereka. 

4. Memberikan pengalaman positif kepada pengunjung dan masyarakat desa 

5. Partisipasi masyarakt akan digunakan untuk memelihara kelestarian hayati dan 

mengembangkan keberagaman hayati di wilayah ekokreatif, seperti desa klasmelek. 

 



H. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

   

Gambar I : foto daerah sasaran (pintu masuk desa, kantor kepala desa dan 

kondisi lingkungan desa Klasmelek) 

Desa Klasmelek atau yang dikenal juga dengan TSM (Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri) berada di distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Dengan 

penduduk yang yang beraneka ragam baik suku maupun agama, terdapat sekitar  176 

KK dengan  jumlah jiwa 698 orang yang terdiri dari 362 laki-laki dan 336 perempuan. 

Dimana di dalamnya merata antara jumlah orang-orang pendatang (transmigrasi) dengan 

OAP (Orang Asli Papua). 

Dengan lahan yang luas ±800 hektar menjadikan desa ini penuh potensi dalam 

berbagai bidang, karakteristik masyarakat setempat yang belum menyadari akan potensi 

yang dimiliki wilayahnya, banyak yang hanya mengganggap desa tersebut merupakan 

desa biasa, padahal jika dilihat lebih dalam beberapa potensi dapat dikembangkan seperti 

hasil perkebunan, perikanan, peternakan dan industri rumah tangga. Potensi alam dari 

bidang perkebunan seperti Salak dengan lahan yang cukup luas, Tetapi, adanya potensi 

ini kurang disadari oleh masyarakat setempat,sehingga hasil alam yang ada hanya 

dimanfaatkan sekedarnya saja. serta kendala saat ini yang kebanyakan masyarakat sana 

bekerja sebagai petani, peternak dan buruh kasar,  sistem pertanian yang ada di klasmelek 

ini masih sangat konvensional dan tradisional hal ini yang menyebabkan nilai produksi 

masih sangat rendah bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga masyarakat 

kampung Klasmelek. Selain itu di desa ini rata-rata memiliki hewan ternak berupa sapi, 

kambing dan ayam, dalam satu keluarga bisa memiliki sapi sekitar 2-4 ekor, kambing 

sekitar 1-3 ekor dan ayam disetiap orang hampir semuanya ada. dengan Metode 

peternakan yang kurang terkelola dengan baik seperti dilepaskan di pinggiran jalan dan 

tidak dikandangkan membuat banyak limbah atau kotoran hewan tersebut mencemari 

lingkungan sekitar, Sehingga diharapkan melalui Program PHP2D  ini, keratifitas 

masyarakat  di klasmelek dapat diberdayakan dengan adanya pelatihan Berbasis 

ekokreatif pada bidang pertanian dan industry. 

Berkaitan dengan progam ini, desa memiliki lembaga-lembaga yang dapat diajak 

bekerja sama untuk membangun desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan 



PKK serta adanya para tokoh masyrakat setempat yang mendukung kami untuk 

menjadikan desa klasmelek sebagai desa yang berbasis ekokreatif. Walaupun kendala 

yang ada saat ini masih sulitnya untuk masyarakat merubah pola kebiasaan turun-

menurun namun dengan banyaknya pendukung dalam menolong tentunya akan sangat 

membantu program ini.  

Adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kreatifitas masyarakat 

dalam megolah potensi desa yang ada yaitu, penyuluhan kepada petani, pengolahan 

limbah baglog jamur tiram, pengolahan limbah kotoran hewan untuk dijadikan kompos 

dan biogas, budidaya ikan air tawar serta pengolahan kripik salak. Yang diharapkan 

dapat mengangkat nilai ekonomi dan pola pikir kreatif pada semua potensi yang ada di 

desa ini. 

Berikut ini lokasi daerah sasaran: 

 

Gambar II : Google Maps Desa Klasmelek dari Perguruan Tinggi 

 

I. METODE PELAKSANAAN 

1. Menguraikan Roadmap Kegiatan Secara Jelas dan Sistematis 

2. Survey Awal 

a. Banyaknya objek hasil desa yang dapat dikembangkan 

b. Pengelolaan BUMDES yang baik 

c. Perlu inovasi baru untuk mengembangkan objek-objek hasil produksi desa 



3. Identifikasi Masalah 

Gambar III: Keadaan Kampung Klasmelek 

 

Dengan lahan yang luas ±800 hektar menjadikan desa ini penuh potensi dalam 

berbagai bidang, karakteristik masyarakat setempat yang belum menyadari akan 

potensi yang dimiliki wilayahnya, banyak yang hanya mengganggap desa tersebut 

merupakan desa biasa, padahal jika dilihat lebih dalam beberapa potensi dapat 

dikembangkan seperti hasil perkebunan, perikanan, peternakan dan industri rumah 

tangga. Potensi alam dari bidang perkebunan seperti Salak dengan lahan yang cukup 

luas, Tetapi, adanya potensi ini kurang disadari oleh masyarakat setempat,sehingga 

hasil alam yang ada hanya dimanfaatkan sekedarnya saja. Selain itu di desa ini rata-

rata memiliki hewan ternak berupa sapi, kambing dan ayam. Dalam satu keluarga 

bisa memiliki sapi sekitar 2-4 ekor, kambing sekitar 1-3 ekor dan ayam disetiap 

keluarga hampir semuanya ada. Dengan Metode peternakan yang kurang terkelola 

dengan baik seperti dilepaskan dipinggiran jalan dan tidak dikandangkan membuat 

banyak limbah atau kotoran hewan tersebut mencemari lingkungan sekitar, sehingga 

diharapkan melalui Program PHP2D  ini, keratifitas masyarakat  di Kampung 

Klasmelek dapat diberdayakan dengan adanya pelatihan berbasis Ekokreatif pada 

bidang pertanian dan industri. 

 

4. Analisis Kebutuhan 

Banyaknya objek hasil Kampung Klasmelek ini dapat berpotensi untuk dibina 

menjadi desa berbasis Ekokreatif mencakup Pertanian/Perkebunan Salak, Peternakan 

Sapi, Usaha Mikro Jamur Tiram, Budidaya Ikan Air Tawar, serta ditunjang dengan 



adanya BUMDES dan masyarakat yang aktif. Kendala saat ini adalah kebanyakan 

masyarakat hanya bekerja sebagai petani, peternak dan buruh kasar, sistem pertanian 

yang ada di Kampung Klasmelek ini masih sangat konvensional dan tradisional hal 

ini yang menyebabkan nilai produksi masih sangat rendah bahkan tidak mencukupi 

kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kampung Klasmelek. Dari beberapa objek 

tersebut maka kami berniat untuk menjadikannya sebagai kampung binaan berbasis 

Ekokreatif. Jika berhasil dikembangkan melalui Program Holistik Pengembangan 

dan Pemberdayan Desa (PHP2D) maka dapat meningkatan ekonomi masyarakat 

sekitar.  

 

5. Penetapan Khalayak Sasaran 

Tim Program Holistik Pengembangan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) yang 

telah melakukan survei lapangan memandang bahwa masyarakat di Kampung 

Klasmelek sebagian besar berprofesi sebagai Petani atau Peternak yang hanya 

langsung menjual hasil tani atau ternaknya secara langsung. Untuk itu dibutuhkan 

inovasi untuk menaikkan harga jual hasil tani mereka seperti Buah Salak yang dapat 

diolah menjadi keripik, pelatihan beternak yang baik, serta pemanfaatan limbah 

baglog jamur tiram yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Oleh karena itu, dalam 

program ini kami akan melibatkan seluruh masyarakat Kampung Klasmelek dan juga 

dukungan dari Mitra Kerja. 

 

6. Penyusunan Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan : 

 Survey Awal 

 Sosialisai Program Pada 

Masyarakat 

Pelaksanaan : 

 Persiapan dan Konsolidasi Tim 

 Pemaparan Singkat Kepada 

Stakeholders 

 Pembagian Tugas dan Persiapan 

Kelompok 

 Pembelian Alat Yang Digunakan 

 Pelaksanaan Konstruksi  

 Sosialisasi dan Edukasi 

Penyusunan Laporan : 

 Pembuatan Laporan Akhir 

 Penyusunan Publikasi 

Ilmiah 



 

 

 

Gambar IV: Skema Pelaksanaan Program 

 

7. Perumusan dan Pengukuran Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan program meliputi: 

1. Adanya perubahan pola fikir, kesadaran, dan keterampilan yang positif dari 

masyarakat di Kampung Klasmelek  terkait pengembangan  desa menjadi  desa 

ekokreatif. 

2. Perubahan empat arah yang akan terjadi pada  masyarakat pada  pasca PHP2D: 

a. Masyarakat lebih menjaga  dan melestarikan kebersihan lingkungan  sekitar. 

b. Masyarakat lebih memiliki pemikiran maju megenai budidaya  jamur dan 

salak serta lebih memahami cara pengelolaan yang lebih efektif . 

c. Masyarakat  semakin  memahami dan semakin tertib  cara beternak  yang 

baik dan benar 

d. Masyarakat semakin bisa meningkatkan penghasilan rumah tangga melalui 

pengolahan limbah baklok jamur tiram, pembudidayaan serta perawatan 

ternak yang baik. 

3. Perubahan Fisik 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan kesadaran  merawat dan 

melestarikan lingkungan serta semakin bisa menaikkan nilai ekonomi 

keluarganya. 

4. Terjalinnya kemitraan antar  desa klasmelek dengan berbagai lembaga/pihak 

yang terkait. 

a. Dengan adanya BUMDES yang ada di desa klasmelek dapat memudahkan 

untuk merangkul masyarakat dalam merawat dan melestarikan  lingkungan. 

b. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dapat memberdayakan  para 

wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung klasmelek 

c. Universitas Pendidikian Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, yang akan 

membantu penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat kampung 

Klasmelek 

5. Terbentuknya kumpulan pemuda dan remaja yang peduli lingkungan  yang 

berada di Kampung Klasmelek. 

 

8. Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program meliputi : Persiapan dan konsolidasi tim, Pemaparan 

singkat kepada Stakeholders, Pembagian tugas dan persiapan kelompok, Pembelian 

alat yang digunakan, Pelaksanaan konstruksi, Sosialisasi dan Edukasi. 

 



9. Strategi Pembinaan Khalayak Sasaran 

Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kreatifitas masyarakat dalam 

megolah potensi desa yaitu, penyuluhan kepada petani, pengolahan limbah baglog 

jamur tiram, pengolahan limbah kotoran hewan untuk dijadikan kompos dan biogas, 

budidaya ikan air tawar serta pengolahan keripik salak. 

 

10. Perintisan Kemitraan 

1. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong  

Merupakan lembaga pendidikan yang akan membantu penyuluhan dan 

pelatihan kepada masyarakat Kampung Klasmelek. 

2. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 

Adalah lembaga yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi 

desa. 

3. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 

Merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. 

 

11. Monitoring dan Evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan Program 

1. Dengan adanya penyuluhan tentang pengolahan potensi desa akan menambah 

wawasan dan kreatifitas warga setempat. 

2. Dengan adanya dukungan mitra yang ada di Kampung Klasmelek dapat 

membantu masyarakat setempat untuk mendukung dan memantau program yang 

telah dilaksanakan. 

3. Dengan adanya pelatihan daari program PHP2D tentang potensi desa binaan 

berbasis ekokreatif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung 

Klasmelek 

 

12. Lokakarya Hasil dengan Menghadirkan Stakeholder Program 

Dengan adanya lokakarya ini kami akan memaparkan program pembinaan 

kampung berbasis ekokreatif dengan mengadakan penyuluhan kepada petani, 

pengolahan limbah baglog jamur tiram, pengolahan limbah kotoran hewan untuk 

dijadikan kompos dan biogas, budidaya ikan air tawar serta pengolahan keripik salak. 

Yang diharapkan dapat mengangkat nilai ekonomi dan pola pikir kreatif pada semua 

potensi yang ada di desa ini. 

 

13. Pelaporan 

a. Laporan Awal  

Pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama 

melakukan pembinaan terhadap masyarakat di Kampung Klasmelek.  

b. Revisi Laporan. 

Revisi laporan dilakukan apabila terdapat perkembangan baru saat program 

pembinaan desa berlangsung atau telah selesai dilaksanakan. 



c. Pembuatan Laporan Akhir  

Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan apabila 

terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan agar dalam penyusunan laporan akhir 

diperoleh hasil yang lebih baik dari laporan awal.  

J. JADWAL KEGIATAN 

Jangka waktu yang dibutuhkan oleh pelaksana program holistik pembinaan dan 

pemberdayaan desa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah 6 

bulan. Rincian jadwal kegiatan dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

N

o 

 

 

JENIS KEGIATAN 

2020 

Bulan ke -7 Bulan ke-

8 

Bulan ke-

9 

Bulan ke-

10 

Bulan ke-

11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan dan konsoli-

dasi tim 

                    

2. Pemaparan singkat 

kepada stakeholders 

                    

3. Pembagian tugas dan 

persiapan kelompok 

                    

4. Pembelian alat yang 

digunakan 

                    

5. Pelaksanaan konstruksi                     

6. Sosialisasi dan edukasi                     

7. Pembuatan laporan                     

 Gambar V: skema kegiatan program 

 

K. RANCANGAN BIAYA 

Adapun biaya operasional kegiatan yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000 dengan 

ketentuan biaya tersebut mengacu pada panduan PHP2D Direktorat Kemahasiswaan, 

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti.  

Adapun anggaran biaya sebagai berikut : 

Table 1 : Anggaran Biaya 

No  Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Bahan Habis Pakai 3.080.000 

2 Perlatan Penunjang 18.688.000 

3 Lain-Lain : Administrasi, Seminar, Laporan 18.200.000 

Jumlah 39.968.000 

 



Table 2 : Rancangan Biaya 

Keterangan Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

A. Bahan habis Pakai    

1 Pembuatan Proposal 7 30.000 210.000 

2 Pembuatan Laporan 

Perkembangan 

7 30.000 210.000 

3 Pembuatan Laporan Akhir 7 30.000 210.000 

4 Biaya Publikasi 2 100.000 200.000 

5 Dokumentasi 2 1.000.000 2.000.000 

6 Spidol Marker (1lusin) 2 25.000 50.000 

7 Tinta Board Marker 8 25.000 200.000 

Total Biaya habis Pakai 3.080.000 

B. Peralatan Penunjang    

1 Komposter Pupuk Organik 

(Cair) : 

   

 Paralon 1 Inch (4 meter) 4 56.000 224.000 

 Sambungan Pipa Tee 24 8.000 192.000 

 Kran Plastik 16 20.000 320.000 

 Tong Plastik 20 L 16 85.000 1.360.000 

 Kasa Plastik 1 meter 1 40.000 40.000 

 Bor Paralon 2 385.000 770.000 

 Lem Paralon 5 10.000 50.000 

 Gergaji 2 80.000 160.000 

 Meteran 1 45.000 45.000 

 Cutter 3 10.000 30.000 

 Gunting  2 10.000 20.000 

 Elbow 1 inch 16 5.000 80.000 

Total Biaya Komposter Pupuk Organik  (Cair) 3.291.000 

 



2 Tambak Ikan Air Tawar    

 Plastic Terpal 2 360.000 720.000 

 Paralon 2 inch 2 240.000 480.000 

 Kayu  Matoa (5 x 5) 20 50.000 1.000.000 

 Papan Matoa 20 50.000 1.000.000 

 Jaring Atap Paranet 24 meter 1 500.000 500.000 

 Elbow 2 inch 4 10.000 40.000 

 Paku 7 cm 2 20.000 40.000 

 Paku 5 cm 2 20.000 40.000 

 Paku 3 cm 1/2 18.000 9.000 

 Palu 2 50.000 100.000 

 Aerator 1 1.200.000 1.200.000 

 Bibit Ikan Lele 500 1.500 750.000 

 Bibit Ikan Nila 500 2.000 1.000.000 

 Pakan Ikan Lele (buatan/ 

maggot/ cacing dll) 

500 8.000 4.000.000 

 Pakan Ikan Nila (buatan/ azolla 

dsb) 

800 5.000 4.000.000 

Total Biaya Tambak Ikan Air Tawar 14.879.000 

3 Sosialisasi    

 Spanduk / Poster 2 250.000 500.000 

Jumlah keseluruhan Sosialisasi 500.000 

Total Biaya Alat Penunjang 18.688.000 

 

 

C Seminar dan publikasi    

1 Persiapan  7 hari 100.000 700.000 

2 Publikasi 1 hari 500.000 500.000 

3 Sosialisasi/Seminar 2 hari 500.000 1.000.000 

4 Pelatihan  5 hari 2.000.000 10.000.000 

5 evaluasi  4 hari 500.000 2.000.000 



6 pelaporan 5 hari 500.000 2.500.000 

7 pengawasan 30 hari 50.000 1.500.000 

Total Biaya Seminar dan Publikasi 18.200.000 

Jumlah keseluruhan 39.968.000 

Terbilang 

Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 
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