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Sapu Ijuk yang Tetap 
Sejuk di Masa Pandemi

BATU BARA
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Kebersihan adalah 
sebagian dari iman, 
kata-kata inilah yang 
menjadi inspirasi dari 
Subari, salah satu UKM 
yang telah menjadi mitra 
INALUM sejak tahun 
2018. Berbekal potensi 
sumber daya manusia 
khususnya Ibu Rumah 
Tangga yang berada 
di Desa Bandar Rejo, 
Kabupaten Batu Bara, 
Subari merintis usaha 
sapu ijuk ini sejak tahun 
2007.

Semakin Meningkat

Sejak dibantu oleh 
INALUM, usaha ini semakin 
berkembang dan berdampak 
positif bagi masyarakat 
sekitar, terlihat dari lahirnya 
wadah pemberdayaan Ibu 
Rumah Tangga di Desa Bandar 
Rejo hingga peningkatan 
jumlah karyawan dari 
yang sebelumnya 20 orang 
menjadi 30 orang dan jumlah 
produksi sapu ijuk yang 

meningkat dari sebelumnya 
200 unit menjadi 8.000 unit 
per minggunya.
“Barang yang diproduksi pun 
juga semakin beragam, antara 
lain sapu lidi, kain pel, spons 
cuci, tali tambang serta tikar. 
Untuk menunjang produksi, 
pinjaman kemitraan dari 
INALUM juga kami gunakan 
untuk menambah stok bahan 
baku serta penambahan 
mesin produksi,

INALUM juga dirasakan 
oleh Subari, karena INALUM 
memberikan ilmu terkait 
pemasaran secara online, 
khususnya dalam rangka 
mempertahankan dan 
bahkan meningkatkan 
penjualan melalui pemasaran 
secara online baik melalui 
tokopedia, facebook, 
WhatsApp, dan lain-lain.

Ekspansi Pasar

“Ditengah pandemi ini, justru 
penjualan kami juga semakin 
meningkat, penjualan kami 
semakin luas mencakup 
wilayah Sumatera Utara, 
bahkan kami melakukan 
ekspansi hingga Dumai, 
Jambi, Riau dan Aceh. 
Permintaan paling tinggi di 
tengah pandemi yaitu pada 
saat Hari Raya Idul Fitri,” jelas 
Subari.

Selanjutnya, Subari juga 
menjelaskan bahwa usahanya 
ini diisi oleh berbagai 
pegawai dari berbagai usia 
dan berbagai profesi, mulai 
dari usia anak-anak yang 
berprofesi sebagai pelajar 
(bekerja sepulang sekolah) 
hingga kalangan usia dewasa 
Ibu Rumah Tangga dan lain-
lain.
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Pemasaran Online

Keuntungan menjadi mitra 
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Mengeksplorasi Potensi

Setelah ikut pelatihan 
tersebut, Eko terus 
mengeksplor potensi usaha 
yang ada dari sisi bisnis 
makanan, hingga akhirnya Eko 
jatuh hati pada usaha Jagung 
Goreng yang memang sudah 
lama dirintis oleh orang tua 
beliau secara turun temurun. 
Usaha untuk mengeksplorasi 
potensi usaha juga dilakukan 
Eko dengan melakukan 
diversifikasi kemasan. Jenis 
makanan olahan jagung 
goreng yang dijual oleh 
Eko terdiri dari berbagai 
kemasan, ada yang dijual 
dalam bentuk 1 ikat (25 
kemasan kecil) dan ada juga 
yang dijual secara kiloan.

“Untuk jenis kemasan kecil 
umumnya dijual ke grosir 
makanan yang ada di Kisaran 
dan Tebing Tinggi  untuk 
dijual kembali ke pedagang 
eceran. Sedangkan untuk 
kemasan kiloan dijual 
apabila ada pesanan acara 
hajatan, oleh-oleh, pameran 
dan juga pesanan lain dalam 
jumlah besar,” terang Eko.

Mendulang Rupiah

Pandemi Covid-19 juga 
tidak menghalangi Eko 
dalam terus mendulang 
rupiah melalui usaha jagung 
gorengnya yang semakin 
mentereng. Didukung oleh 

para Ibu Rumah Tangga 
di sekitar rumahnya yang 
menjadi pegawai usaha 
jagung gorengnya, usaha Eko 
semakin berkembang bahkan 
ditengah pandemi ini.

“Permintaan tertinggi pada 
saat pandemi ini berada pada 
masa musim hujan, walaupun 
cuaca dan iklim menjadi 
salah satu faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas rasa 
jagung goreng ini, namun 
permintaan terhadap jagung 
goreng ini tetap tinggi 
karena kami sudah memiliki 
standar kerja agar kualitas 
rasa jagung goreng ini tetap 
terjaga,” ungkap Eko.

“Seluruh pengerjaan 
produksi dilakukan oleh 
saya sendiri beserta istri 
agar dapat terjaga kualitas 
rasanya. Sedangkan untuk 
proses packing kemasan 
dilakukan oleh para Ibu 
Rumah Tangga sekitar rumah 
kami dengan harapan kami 
juga turut menyejahterakan 
masyarakat di sekitar rumah 
kami,” tutup Eko.

Selain beras, gandum dan sagu, siapa yang tidak kenal 
dengan jagung. Kelebihan jagung yang dapat diolah sebagai 
cemilan dengan berbagai bentuk ini dilirik oleh Eko, salah 
satu masyarakat warga Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten 
Batu Bara yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan yang 
diselenggarakan oleh INALUM pada tahun 2012.

Jagung Goreng yang 
Senantiasa Mentereng

ASAHANBATU BARA
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Tenun Songket Batu Bara yang 
Semakin Mendunia
“Tenun Songket Batu Bara Hj. Ratna”, produk songket yang satu ini tidak asing 
lagi bagi warga Kabupaten Batu Bara yang ingin mencari kenang-kenangan 
ulos khas Kabupaten Batu Bara. Bagaimana tidak, Hj. Ratna yang merupakan 
warga Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sudah memulai menjadi 
pengrajin songket khas Batu Bara sejak masih muda pada tahun 1990 karena 
beliau sudah terbiasa melihat sang nenek yang juga merupakan pengrajin 

TOBABATU BARA
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Melestarikan Budaya

Bukan hanya Hj. Ratna sendiri 
yang menjadi pengrajin 
Songket Batu Bara, beliau 
juga mengajak para Ibu 
Rumah Tangga yang tinggal 
disekitar rumahnya untuk ikut 
menjadi pengrajin Songket 
Batu Bara. Saat pertama kali 
usaha ini dirintis pada tahun 
1990, jumlah pengrajin yang 
dimiliki oleh Hj. Ratna hanya 
5 orang, namun dengan 
usaha beliau untuk mengajak 
dan mengajarkan para Ibu 
Rumah Tangga disekitar 
rumahnya untuk ikut menjadi 
pengrajin Songket, maka 
pada tahun 2005 jumlah 
pengrajin Songket Batu Bara 
di rumahnya sudah mencapai 
70 orang.

Dengan semakin banyaknya 
jumlah pengrajin Songket 
ini, tentunya hal ini dapat 
semakin melestarikan 
budaya khas Kabupaten 
Batu Bara, khususnya dalam 
hal kerajinan kain Tenun. 
“Kain songket yang ada di 

Sumatera Utara hanya ada 
dua jenis yaitu Songket Batu 
Bara (Melayu) dan Tenun 
Tapanuli (Batak), hal inilah 
yang mendorong kami untuk 
meneruskan budaya khas 
Songket Batu Bara ini ke 
seluruh kalangan bahkan 
generasi muda,” terang Hj. 
Ratna.

Semakin Mendunia

Ditengah pandemi Covid-19, 
selain dilakukan secara 
offline, penjualan Songket 
Batu Bara juga semakin luas 
karena dilakukan secara 
online baik melalui Facebook, 
Whatsapp, dan lain-lain. 
Berbekal kemitraan dengan 
INALUM, Hj. Ratna terus 
mengasah kemampuannya 
dalam menjual Songketnya 
melalui online.

“INALUM terus membimbing 
bagaimana kami dapat 
menjual Songket ini secara 
online. Hasilnya banyak 
wisatawan yang datang untuk 
mengagumi dan membeli 

Songket hasil karya kami, 
mulai dari wisatawan lokal 
hingga berbagai belahan 
dunia seperti Amerika, 
Demark, Belanda, dan 
Jepang,” ujar Hj. Ratna.

“Bukan hanya pemasaran 
yang ke luar kota, bahan 
baku Songket ini juga kami 
ambil dari berbagai kota, 
ada yang berasal dari 
Medan, Bandung, maupun 
Palembang bergantung 
kepada jenis benang yang 
akan digunakan,” jelas Hj. 
Ratna.

Ekspansi Produk

Selanjutnya Hj. Ratna 
juga berencana untuk 
mengembangkan produknya 
dengan berekspansi dalam 
memproduksi kain songket 
dalam bentuk pakaian pesta 
atau gaun.

“Harapannya dengan 
ekspansi produk kami tetap 
dapat semakin mendunia,” 
tutup Hj. Ratna.

TOBABATU BARA
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TOBA

Tidak bisa dipungkiri, pada 
saat ini semua kebutuhan 
perabotan rumah tangga 
bertumpu pada meubel 
bahkan tak terkecuali di 
tengah pandemi Covid-19 ini. 
Hal inilah yang kemudian 
memicu seorang Yusuf Indra 
atau yang akrab dipanggil 
Yusuf untuk ikut menggeluti 
usaha Meubel yang sudah 
lama dirintis oleh orang tua 
beliau. 

Diversifikasi Produk

Berbekal riset pasar dari 
offline maupun online, Yusuf 
kemudian mengembangkan 
usaha meubel ini menjadi 
berbagai jenis perabot 
yang berbahan dasar kayu 
dan besi. “Berbagai Jenis 
perabot berbahan dasar 
kayu dan besi dapat kami 
buat berdasarkan pesanan. 
Kami dapat membuat meja, 

kursi, lemari, pintu, jendela, 
bangku sekolah dan lain-
lain,” terang Yusuf.

“Ditambah lagi dengan 
kemitraan kami dengan 
INALUM, hal ini semakin 
meningkatkan usaha kami 
dalam membuat berbagai 
produk yang diminati oleh 
masyarakat luas, kami juga 
dapat meningkatkan kualitas 
produk kami karena kami 
dapat terus memelihara 
mesin dengan baik dan 
menjaga ketersediaan stok 
bahan baku yang mencukupi,” 
ujar Yusuf.

Kontribusi Untuk Masyarakat 
Sekitar

Pandemi Covid-19 ini tidak 
mengurangi permintaan 
masyarakat terhadap 
meubel. Bahkan pada 
saat tertentu, Yusuf harus 

menambah pekerja tidak 
tetapnya untuk membantu 
produksi meubelnya. 
“Pemesanan paling banyak 
pada saat tertentu adalah 
pintu, kusen dan jendela. 
Dalam pengerjaannya kami 
selalu memberdayakan 
masyarakat di sekitar rumah 
kami, harapannya usaha ini 
dapat semakin berkah karena 
turut berkontribusi pada 
perekonomian masyarakat 
sekitar,” jelas Yusuf.

“Selain pembuatan meubel, 
ditengah pandemi ini kami 
juga menerima jasa tempa 
besi las. Tidak hanya itu, 
kami juga terus berekspansi 
dengan menjual meubel ini 
secara online yang dapat 
dikirim ke luar kota maupun 
luar negeri,” tutup Yusuf.

BATU BARA
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Letak geografis Kuala 
Tanjung sangatlah dekat 
dengan Selat Malaka. 
Hal inilah yang membuat 
banyak masyarakat 
yang berprofesi sebagai 
nelayan dan tentunya 
membutuhkan perahu 
untuk berlayar dan 
mencari ikan di laut. 
Potensi permintaan 
perahu inilah yang 
ditangkap oleh seorang 
Amri yang merupakan 
pembuat Perahu Kayu.

Sebagai anak dari seorang 
pengusaha perahu yang 
telah dirintis sejak tahun 
1990 oleh orang tuanya, 
Amri bertekad untuk 
tetap meneruskan usaha 
orang tuanya ini dengan 
berbagai inovasi agar 
usaha ini dapat terus 

berkembang.

Dikelola dengan Inovasi

Meski usaha ini 
merupakan peninggalan 
orang tuanya, hal ini tidak 
membuat Amri terlena. 
Amri terus berusaha 
melakukan inovasi produk 
baru, khususnya sejak 
tahun 2015 sejak Amri 
secara penuh mengelola 
usaha ini tanpa bantuan 
orang tua.

“Dengan adanya bantuan 
kemitraan dari INALUM, 
kami dapat semakin 
berinovasi, tidak hanya 
memproduksi perahu 
dalam 1 jenis, kami 
saat ini telah mampu 
memproduksi berbagai 
perahu seperti Perahu 

untuk Menjaring Udang, 
Perahu Ukuran Sedang 
maupun Perahu Ukuran 
Kecil / Miniatur Perahu,” 
jelas Amri.

Usaha untuk Ekspansi

Selain berinovasi, 
ditengah pandemi ini 
Amri juga terus berusaha 
untuk melakukan 
ekspansi usaha baik 
melalui penjualan online 
maupun merambah ke 
usaha lain. “Kami juga 
melakukan ekspansi 
melalui penjualan online, 
yang mampu menjangkau 
berbagai Pelabuhan 
tidak hanya di Batu 
Bara, bahkan mampu 
menjangkau Belawan 
hingga Kuala Namu,” tutur 
Amri.

Usaha Perahu yang Semakin 
Membentangkan Layarnya

TOBABATU BARA
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Melihat Peluang

Berbekal melihat peluang 
banyaknya pohon pisang 
yang terdapat dibelakang 
rumahnya, Indah kemudian 
berusaha mengembangkan 
pisang menjadi berbagai jenis 
olahan keripik yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat 
luas.

“Awalnya pada tahun 2017, 
kami memulai penjualan 
keripik pisang tersebut dari 
nol yaitu melalui warung 
didepan rumah, selanjutnya 
setelah kami bekerja keras 
dalam pemasaran dan 
mendapat izin dari dinas 
Kesehatan pada tahun 
2018 serta mulai bermitra 
INALUM, Keripik Kanaya 
mulai dipasarkan melalui 
minimarket yang ada di 

INALUM dan melalui online 
sehingga dapat semakin 
besar hingga sekarang,” 
terang Indah.

Inovasi Menghasilkan 
Keuntungan

Usaha Indah tidak berhenti 
di keripik pisang. Indah 
terus berinovasi untuk 
mengembangkan usaha dan 
profitnya melalui pembuatan 
produk-produk lain seperti 
Kerupuk tempe, Kue bawang, 
Keripik tempe, Kue bawang 
ubi ungu, Kembang goyang, 
Ubi biasa, Ubi pedas, 
Stik balado, Sukun, Kue 
akar, Kacang tojin, Peyek 
kacang tanah, Kacang hijau, 
Rengginang.

“Tidak hanya keripik pisang, 
bahkan saat ini keripik 

tempe telah dijadikan 
sebagai produk oleh-oleh 
Kabupaten Batu Bara di 
bawah Diskoperindag Batu 
Bara. Penjualan saat ini 
sudah ke merambah ke luar 
Kabupaten Batu Bara hingga 
Kota Tebing Tinggi dan Sei 
Rampah,” ungkap Indah.

“Dengan menjadi mitra 
binaan INALUM, kami 
juga mendapat pelatihan 
pemasaran melalui online  
dan pengembangan usaha 
sehingga di pandemi Covid-19 
ini justru penjualan kami 
semakin tinggi hingga saat ini 
kami memiliki reseller yang 
tersebar di Tebing Tinggi, 
Sei Rampah dan Indrapura. 
Jumlah karyawan kami juga 
bertambah menjadi 4 orang,” 
tutup Indah.

TOBABATU BARA
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Ditengah pandemi ini Kesehatan sangatlah penting. Salah satu minuman yang 
dapat menjaga imunitas tubuh adalah minuman jahe, karena jahe sangat 
berkhasiat dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Potensi inilah yang dilirik oleh 

seorang Eri Irawan atau yang dikenal dengan panggilan Eri.

Bermodalkan inspirasi 
dari saudaranya 
yang sukses menjual 
minuman serupa di 
Pulau Kalimantan 
dan kerja kerasnya 
dalam membuat suatu 
inovasi, maka lahirlah 
minuman kemasan yang 
dinamakan minuman 
Top Jahe yang diproduksi 
di Kecamatan Sei Balai, 
Kabupaten Batu Bara.
Melirik Peluang

“Awal saya melihat saudara 
saya yang menjual produk 
minuman serupa pada tahun 
2014 di Kalimantan, lalu 
saya tertarik untuk mencoba 
menjual produk serupa di 
Kabupaten Batu Bara lalu 
lahirlah produk Top Jahe 
pada tahun 2015,” terang Eri.

“Saya memilih minuman jahe 
merah karena pada saat itu 
unik dan masih jarang di 
Kabupaten Batu Bara serta 
dari segi Kesehatan juga 
sangat baik untuk menjaga 
daya tahan tubuh, hal inilah 
yang mendorong saya untuk 
mencoba berkecimpung 
dalam usaha ini,” tutur Eri.

Pemasaran Intensif

“Awal mula, minuman jahe 
merah ini hanya dipasarkan 
dari mulut ke mulut hingga 
akhirnya dapat berkembang 
melalui online berkat 
pelatihan dari INALUM 
sejak saya bermitra dengan 
INALUM. Ditambah dengan 
ilmu pengemasan produk dari 
INALUM yang lebih menarik 
dengan menggunakan 
aluminium foil dan branding 
lebih baik, Alhamdulillah 
saat ini penjualan kami 
sudah masuk ke Riau hingga 
Jambi,” cerita Eri.

“Dengan bantuan INALUM, 

Alhamdulillah minuman Top 
Jahe ini sudah mendapat 
sertifikasi halal dari MUI 
dengan periode April 2021 
hingga 2023. Harapannya 
dengan sertifikasi halal 
ini para konsumen dapat 
semakin yakin dengan Top 
Jahe dan Top Jahe dan 
semakin top kedepannya,” 
harap Eri. 

Ekspansi Produk

Selain Top Jahe, kedepannya 
Eri juga berencana untuk 
mengembangkan sayapnya 
dalam memproduksi 
minuman kesehatan lain 
seperti teh hijau.

“Harapannya Top Jahe 
ini dapat berekspansi ke 
produk lain seperti Top 
Green Tea, atau minuman 
kemasan lain yang dapat 
menyehatkan tubuh, karena 
visi kami memang ingin 
agar Kabupaten Batu Bara 
memiliki minuman sehat 
yang khas,” tutup Eri.

Top Jahe yang 
Semakin Top di 
Masa Pandemi

BATU BARA
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Saos Sambal Lubuk Cuik: Potensi Lokal yang 
Semakin Dikenal

Potensi Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten 
Batu Bara sangatlah besar, terutama potensi lumbung cabai yang ada 
di Lubuk Cuik. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh Sinta dalam 

mengembangkan usaha Cabe Bubuk dan Saos Sambal Lubuk Cuik.

Bangkit dari Keterpurukan

“Awal dimulai usaha ini 
sebenarnya karena sedang 
terpuruknya harga cabai pada 
tahun 2019, dari situ kami 
mencari ide usaha turunan 
dari cabai yang dapat 
meningkatkan harga jual 
cabai. Akhirnya muncullah 
ide untuk membuat olahan 
cabai kering menjadi cabai 
bubuk lalu diolah menjadi 
saos cabai Lubuk Cuik,” cerita 
Sinta.

Lanjutnya, penjualan bubuk 
cabai dan saos cabai ini 
ternyata menuai respon 
positif dari masyarakat dan 
laku dipasaran. “Kami awalnya 
tidak menduga penjualan 
bubuk cabai dan saos cabai 
ini sangat tinggi, namun 
ternyata dengan menjadi 

pengusaha makanan setempat 
dan mengembangkan teknik 
pengawetan cabai sehingga 
saos cabai dapat tahan hingga 
3 bulan,” ujar Sinta.

Adaptasi dengan Pemasaran 
Digital

Dengan bermitra bersama 
INALUM, Sinta juga 
merasakan benefit dari 
sisi pemasaran. Sinta 
mendapatkan pengetahuan 
tentang bagaimana dapat 
memasarkan bubuk cabai dan 
saos cabai tersebut secara 
online. “Terima kasih kepada 
INALUM atas pengetahuannya 
terkait pemasaran digital, 
sehingga kami dapat 
berekspansi hingga menjual 
produk kami ke berbagai 
daerah di luar provinsi 
Sumatera Utara,” tutup Sinta.

mitra INALUM, penjualan kami 
sangat tinggi dan bahkan 
pendapatan dari penjualan ini 
mampu melebihi pendapatan 
apabila kami menjual cabai 
secara mentahan,” jelas Sinta.

Kerjasama Kelompok PKK

Sinta menggeluti usaha ini 
tidak sendirian, bersama 
temannya yaitu Leny dan 5 
orang dari kelompok PKK, 
produksi usaha bubuk 
cabainya semakin meningkat. 
“Berbekal gotong royong 
dengan 5 orang dari kelompok 
PKK dan bermitra dengan 
INALUM, produksi semakin 
lancar dan meningkat,” tutur 
Sinta.

“Selain mengembangkan 
kerjasama dengan PKK, kami 
juga bekerjasama dengan 
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Aek Songsongan   – 
  Pandemi Covid-19 telah 
banyak  memengaruhi 
roda per ekonomian 
di ber bagai sektor 
 selama  berbulan-   bulan. 
 Usaha Mikro Kecil dan 
 
tidak  lepas dari gero-
gotan  wabah ini. Tidak 
 terkecuali  UMKM yang 
bera da  di sekitar opera-
sional  perusahaan pelat 
merah  satu-satunya 
di bidang pelebu-
ran  aluminium yang 
 

Warung Sate Fitri adalah salah 
satu UMKM binaan PT Inalum 
(Persero), yang  terdampak 
Covid-19. Meskipun pandemi 
melanda usaha nya, ia tak 
mudah menyerah begitu saja. 
Tidak satupun karyawannya 
yang diberhen tikan   karena 
keadaan ini  walaupun ada 
pemotongan gaji  sebanyak 
10%.  Dua bulan pertama 
sejak wabah virus  Corona 
 diumumkan masuk ke 
 I ndonesia, pengunjung dan 
omzet Warung Sate Fitri turun 

drastis.  Sebelum  pandemi, 
Warung Sate Fitri dapat 
 menjual hingga 100 porsi 
 perharinya.  Pelanggannya 
pun tidak  hanya  berasal 
dari sekitar area warung 
 namun juga dari luar daerah 
  tersebut.   

“Alhamdulillah meskipun 
 sedang pandemi, orang akan 
tetap mencari makanan. 
Jadi, pelanggan tetap ada 
 meskipun tidak  seramai 
 sebelum pandemi. Ya 
 walaupun  pelangganku yang 
jauh-jauh dari Aek Kanopan, 
Air Batu, dan Aek Loba  jarang 
makan di sini lagi,” tutur 
pemilik Warung Sate Fitri ini.

Menjaga Cita Rasa untuk 
Mempertahankan Usaha

Kunci   mempertahan kan  
 bisnis  warung  sate ini 
menurut Fitri adalah teliti,  
tekun, dan sabar  dalam 
 menge lola  keuangan. 
 Kesung guhan dan  kegigihan 
pun menjadi ujung   tombak 
agar usaha tetap dapat 
 dikelola  dengan apik, baik 
sebelum,  sesaat,  ataupun 
seusai  pandemi. Selain itu, 

ia pun tetap turun  tangan 
dalam proses  mengolah 
makanan yang dijualnya 
 untuk  menjaga  ci ta rasa yang 
 sudah  dibangunnya sejak 
 tahun 2015.

“Kalau jual makanan itu 
nggak bisa serta merta 
menambah porsi yang sudah 
ditetapkan sehari-hari. Hari 
ini  ramai pembeli, lalu besok 
kita tam  bah  porsinya. Bisa 
aja jumlah pembeli besok 
lebih sedi kit dari hari ini, dan 
kita jadi rugi. Menghindari 
hal itu, ya kita harus  sabar, 
 berapa pun keuntungan 
ya  diterima  den gan    lapang 
dada,”  ujarnya. 

Asal Muasal Warung Sate Fitri

Ada keunikan dari  sejarah 
Warung Sate Fitri ini. 
 Pemilik nya merupakan 
 seorang  perempuan yang 
pernah  tin ggal di Tangerang 
 selama 14 tahun dan  bekerja 
di salah satu perusahaan 
kayu di sana. Kemudian, ia 
memutuskan untuk  berhenti 
dari pekerjaannya dan  
 pindah ke Sumatera Utara 
walaupun sempat tebersit 

Kesabaran dan Menjaga Cita Rasa untuk 
Bertahan di Tengah Pandemi

ASAHAN

Menengah (UMKM) pun 
 

memanfaatkan dua PLTA 
nya di Sungai Asahan.
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keraguan terhadap hal ini di 
 dalam  dirinya. 

“Aku gak pernah  mimpi 
jadi tukang sate. Untuk 
 mem buka usaha sate ini 
pun aku  bingung juga  waktu 
itu, apa bisa aku jualan sate 
sedangka n  pekerjaanku 
 se belumnya di perkayuan,” 
 ce rita Fitri sambil mengenang 
sejarah awal warungnya. 
 
Ibu yang biasa dipanggil dan 
dikenal dengan nama Fitri 
ini akhirnya  memutuskan 
menamai warungnya  den gan    
Warung Sate Fitri  kare na 
orang-orang yang selalu 
salah memanggil namanya. 
Warung ini dimulai dari  kecil, 
dengan enam ekor ayam 
 untuk  jualan sate  selama 
sehari hingga saat ini dapat 
menjual  puluhan ekor ayam 
dalam sehari yang bahkan 
dapat mencapai 50 ekor ayam 
saat bulan puasa. 

 sampai 100 porsi  dengan 
empat orang  pega  wai. Kini 
ia dapat menjual 130 sampai 
150 porsi  dengan enam orang 
karyawan. 

Menurutnya, untuk  memulai 
suatu usaha tidak  perlu 
langsung dimulai  dengan 
 sesuatu yang besar  melain kan 
dimulai dari langkah  kecil 
terlebih dahulu.

“Kalau mau buka usaha 
 mulailah dari yang kecil 
 terlebih dahulu. Setelah niat, 
langsung aksi dan eksekusi 
niat tersebut, karena kalau 
nggak ada aksi ya percuma, 
nggak maju-maju,” ungkap 
Fitri untuk orang-orang yang 
ingin mulai berbisnis.

Selain sate, warung ini juga 
menyediakan makanan lain 
seperti ayam bakar, nila 
bakar, nasi uduk, dan sop 
kambing. Ke depannya, Fitri 
berharap usaha satenya akan 
semakin berkembang dengan 
adanya penambahan menu di 
 warungnya, sembari  berdoa 
agar PT Inalum semakin 
 sukses dan berharap kondisi 
ekonomi akan membaik.

Bantuan Modal dan 
Geliat Usaha 

Jerih payah dari  keuletan 
dan kejujurannya, ibu 
yang  bernama asli Supri 
 Parluki Irianti ini  menjadi 
 p erhatian Inalum untuk 
memberikan pem binaan 
dan  pengembangan   usaha 
yang lebih baik melalui 
 pemberian modal usaha 
 dalam  kerangka  program 
PKBL ( Program  Kemitraan 
dan Bina   Lingkungan).

Warung sate ini bergabung 
menjadi UMKM mitra binaan 
Inalum sejak September 2019. 
Inalum memberikan  bantuan 
modal pinjamam  sebesar 
Lima Puluh Juta  Rupiah 
 kepada ibu Fitri dengan 
 biaya administrasi sebesar 
3%  untuk jangka waktu dua 
 tahun. Menurut Fitri, program 
PKBL ini banyak membantu 
perkembangan usaha nya. Hal 
ini dapat dilihat dari kenaikan 
penjualan, be r tambahnya 
pegawai, serta  peningkatan 
peralatan dan fasilitas di 
warungnya. Sebelum  menjadi 
mitra Inalum, dalam  sehari 
Fitri dapat menjual 90 

ASAHAN
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Keputusan Besar

Keputusan Amdhani  untuk   
terjun ke dunia jahit 
 bermodal  dari rasa ingin tahu 
dan  kemauan belajar. 

Sebelum nya,  ia tidak  pernah 
bersinggungan dengan  jahit 
menjahit sama  sekali. Di masa 
pembelajarannya, ia  bekerja 
sebagai  penjahit  dengan 
orang lain lalu ia memulai 
 usaha jahitnya sendiri dari 
nol.  Perjalanannya  dimulai 
dari tidak tahu-menahu 
 tentang dunia jahit hingga 
saat ini sudah menguasai 
 segala jenis  jahitan,  seperti  
 permak dan membuat 
 beragam  model  pakaian. 

Sebuah Peluang

Pesanan pakaian yang  biasa 
ia terima adalah setelan 
 seragam dinas dan seragam 
sekolah. Omzetnya saat itu 
mencapai enam juta rupiah 
per bulan. Namun,  omzetnya 
 anjlok  secara drastis  karena 
menurunnya  pesanan 
 seragam dinas dan seragam 
sekolah saat pandemi.

Meskipun begitu, ia tidak 
menyerah pada keadaan. 
 Melihat peluang dari 
 pandemi, ia pun  memutuskan 
untuk membuat masker 
kain.  Masker yang  dibuat nya 
memiliki dua jenis, yaitu 
masker dua lapis seharga 
Rp7.000 per buah dan  masker 
tiga lapis seharga Rp10.000 
per buah.

Usaha jahit Amdhani  telah 
menjadi mitra  binaan PT 
I nalum (Persero)  sejak 
 tahun 2019. Sebelum 
 bermitra  dengan PT INALUM 
 (Persero), ia mengerjakan 
semua  jahitannya   sendi  ri.   
 Namun, setelah  bermitra 
 dengan  Inalum  usaha nya 
kini semakin maju, dan 
 telah  mempekerjakan dua 
orang pekerja tetap dan 
empat orang pekerja lepas 
yang akan dipanggil apabila 
 pesanan jahit membludak. 

Bantuan pinjaman  modal 
 sebesar RP20 juta dari PT 
 INALUM (Persero)  dengan 
 bi aya  administrasi  sebe sar  
3%,  ia gunakan untuk 
 menambah alat produksinya.

Tidak sampai disitu, Inalum 
juga memesan masker kain 
buatan Amdhani sebanyak 
8200 buah untuk dibagikan 
gratis kepada masyarakat 
sebagai salah satu  upaya 
  perusahaan pelat  merah 
tersebut memutus mata 
 rantai   penyebaran Covid-19. 
Hal itu juga merupakan 
 upaya  untuk membantu 
 mem besarkan usaha jahit 
milik Amdhani.

“Walaupun sedang  pandemi, 
Alhamdulillah usaha saya 
tetap berjalan. Tertutup 
satu pintu, terbuka pintu 
 lainnya. Rezeki lain datang 
dari  pesanan masker”, ujar 
 Amdhani.

Marjanji Aceh – PT INALUM (Persero) memiliki Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang melibatkan 
UMKM di berbagai jenis usaha. Salah satunya adalah 
usaha jahit yang dikelola oleh Amdhani yang telah 
bergelut di bidang ini selama lebih dari satu dekade.

Dhani Tailor: 
Melihat Peluang dari Pandemi

ASAHAN
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Sampah Kerang Pendulang Rupiah

TOBATANJUNG BALAI

Cangkang kerang yang 
merupakan sampah di 
sekitar pantai terlihat 
seperti sampah biasa saja. 
Namun hal ini tidak berlaku 
bagi Sumiati yang melihat 
cangkang kerang sebagai 
peluang untuk menambah 
pundi-pundi rupiah bagi 
keluarganya. Sumiati yang 
merupakan warga pesisir Kota 
Tanjung Balai memanfaatkan 
potensi cangkang kerang ini 
sebagai kerajinan tangan yang 
menarik. 
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Berawal dari Hal Sederhana

“Awalnya pada tahun 2012 
saya melihat cangkang 
kerang hanya menjadi limbah 
di sekitar Tanjung Balai, 
kemudian saya mencoba 
untuk membuat kerajinan 
bunga dari cangkang kerang 
tersebut dan ternyata 
mendapat minat dari 
pembeli yang cukup tinggi,” 
terang Sumiati.

Lanjutnya, Sumiati tidak 
menyangka bahwa cangkang 
kerang yang merupakan 
sampah dapat dikembangkan 
menjadi uang. “Dengan 
adanya bantuan kemitraan 
dari INALUM, kerajinan 
cangkang kerang ini 
kemudian saya kembangkan 
menjadi berbagai macam 
kerajinan tangan seperti 
tempat tisu, tempat kue, 
boneka, tempat hantaran, 
aneka produk bunga dari 
yang kecil hingga besar dan 
Alhamdulillah usaha ini 

kemudian berkembang pesat 
dan mampu mengantarkan 3 
anak saya ke bangku sarjana,” 
tutur Sumiati.

Oleh-Oleh Khas Tanjung 
Balai

Dikarenakan keunikannya, 
kerajinan cangkang kerang 
ini kemudian menjadi oleh-
oleh khas Kota Tanjung Balai. 
“Kerajinan ini sangat unik 
sehingga permintaannya 
tinggi dan saat ini telah 
menjadi oleh-oleh khas 
Tanjung Balai. Dikarenakan 
sangat laris, kami saat ini 
harus selalu memproduksi 
dan menjaga ketersediaan 
kerajinan cangkang kerang 
ini agar para pelanggan tidak 
kecewa,” jelas Sumiati.

“Terlebih karakteristik 
kerajinan ini dapat disimpan 
dalam waktu yang cukup 
lama, sehingga dapat kami 
simpan dan kami kirim ke 
luar kota bahkan luar negeri. 

Bahkan sejak pandemi 
ini dikarenakan kami juga 
menjualnya secara online, 
banyak pembeli kami yang 
berasal dari Kalimantan, 
Aceh, Padang, Jawa hingga 
Malaysia,” tambah Sumiati.

Menambah Pengrajin

Dikarenakan kerajinan 
cangkang kerang ini sudah 
menjadi oleh-oleh khas 
Tanjung Balai, Sumiati juga 
terus berekspansi dengan 
menambah tenaga pengrajin 
yang berasal dari sekitar 
rumahnya. “Kami sempat 
menambah pengrajin hingga 
20 orang, terlebih suami saya 
juga nelayan sehingga sangat 
mudah untuk mendapatkan 
cangkang siput, cangkang 
kerang dara, dan cangkang 
kerang nibung yang akan 
dimanfaatkan sebagai bahan 
pembuatan kerajinan,” tutup 
Sumiati. 

TOBABATU BARATANJUNG BALAI

Bangkit di tengah Pandemi 25



Ulos Karo: Warisan Budaya Lokal yang 
Tak Lekang Oleh Waktu

Merintis dari Bawah

“Berawal pada kecintaan saya 
pada budaya lokal, pada tahun 
2007 saya ikut kerja menenun 
Ulos Karo dengan orang lain 
selama 1 tahun, lalu pada tahun 
2008 saya memberanikan diri 
untuk membuka usaha tenun 
Ulos Karo sendiri pada tahun 
2008 dengan berbekal alat 
tenun yang masih 1 unit,” cerita 
Nurita.

Selanjutnya Nurita 
bercerita pada tahun 2010 
akhirnya usahanya semakin 

berkembang dengan 
menambah alat tenun menjadi 
3 unit. “Kemudian pada tahun 
2015 saya mendapat bantuan 3 
alat tenun lagi dari INALUM dan 
akhirnya pada tahun 2017 saya 
resmi menjadi mitra INALUM 
sehingga karyawan saya dapat 
bertambah menjadi 9 orang 
dan dapat menambah 3 unit 
alat tenun lagi,” ungkap Nurita.

Pemasaran Online

Pandemi Covid-19 ini pun tidak 
menghambat Nurita dalam 
memasarkan produknya. 

Berbekal pelatihan dan 
bimbingan dari INALUM, Nurita 
dapat survive dalam pandemi 
ini dengan memasarkan 
Ulosnya melalui online.

“Saya saat pandemi ini 
menambah metode pemasaran 
melalui online hingga Medan 
bahkan Pekanbaru, selain itu 
saya juga berencana untuk 
melakukan ekspansi ke ranah 
bisnis lain seperti produksi 
baju, sarung dan songket 
sarung yang bermotifkan khas 
Ulos Karo,” terang Nurita.

Di Sumatera Utara terdapat banyak potensi kerajinan tenun Ulos, tidak terke-
cuali tenun Ulos yang terdapat di Kabupaten Karo. Salah satu pengrajin tenun 
Ulos tersebut yaitu Nurita yang bergabung menjadi mitra INALUM sejak tahun 
2017. Berbekal pengalamannya ikut menenun ulos dengan orang lain pada ta-
hun 2007 selama 1 tahun, Nurita memulai usahanya sendiri pada tahun 2008 di 
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

KARO
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Abang & Adik Florist : Bersemi di antara 
Suka dan Duka

Perjalanan Panjang Nan 
 Berliku

Ia memulai bisnis sejak 
 suaminya tutup usia saat ia 
sedang mengandung anak 
keduanya.  Sebelumnya, ia 
merupakan seorang ibu 
 rumah tangga yang  kemudian 
dipaksa keadaan untuk 
 menjadi kepala  keluarga 
dan berjuang sendirian 
demi menghidupi  keluarga 
 kecilnya. Sejak saat itu, ia 
mulai belajar merangkai 
 papan bunga dalam suatu 
seminar dan lokakarya yang 
kini membawanya ke usaha 

floris dan teratak.

“Saya dulu ikut pelatihan 
tentang cara menambah 
penghasilan suami”, ujarnya 
sambil tertawa kecil.

Ia memulai usahanya  hanya 
dari rangkaian papan  bunga 
untuk acara suka maupun 
duka sebagaimana  seminar 
dan lokakarya yang  diikutinya. 
Agar dikenal  banyak orang, 
ia  menambahkan merek 
dan narahubung di bawah 
papan bunganya sekaligus 
 membagikannya di akun 
Facebook pribadinya. 

Usaha Dame semakin  banyak 
dikenal oleh masyarakat 
dan seiring  berjalannya 
waktu, ia melebarkan 
 sayap  usahanya dengan 
 menyediakan meja dan  kursi 
pesta. Lalu  merangkap ke 
 berbagai  dekorasi  tempat 
dan  acara. Bahkan, kini ia 
juga  menerima pesanan 
 catering dan  menyewakan 
 aset-asetnya kpada pelaku 
UMKM di bidang floris dan 
teratak lainnya. 

“Ibarat sekolah, berbisnis itu 
 butuh proses. Mulai dulu dari 
SD, kemudian naik  tingkat ke 

Parapat Simalungun – Dame Uli Sidabutar adalah salah satu pelaku UMKM 
 binaan PT Inalum yang bergerak di bidang usaha florist dan penyediaan  alat-alat 
 pesta. Saat new normal tiba, roda binisnya kembali bangkit untuk berputar, 
walau dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencoba menyelaraskan 
dan menyeimbangkan tuntutan ekonomi dan kesehatan.  

SIMALUNGUN
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SMP, dan begitu  seterusnya. 
Berbisnis juga seperti itu, 
 mulai dari satu, dari  kecil, 
kemudian hari ke hari 
akan terus bertambah dan 
berkembang sesuai dengan 
kapasitas kita,” cerita Dame. 

Pembuktian Adalah Kunci

Kedua anaknya  merupakan 
inspirasi baginya. Dari 
 merekalah ia menamai 
 usahanya dengan nama 
Abang dan Adik agar  menjadi 
motivasi dan pengingatnya 
untuk semangat bekerja dan 
mengembangkan usahanya 
di kala lelah dan  keinginan 
menyerah menghampiri  dirinya. 

Segenggam Harapan

Sebelum program  peminjaman 
dana usaha ini berlangsung, 

 Inalum  pernah  memberikan 
bantuan CSR kepada Dame 
berbentuk uang tunai. 
Uang tunai ini  kemudian 
ia  gunakan  untuk  membeli 
meja.  Beberapa  tahun 
 kemudian, ia bergabung 
d alam  Program  Kemitraan 
dan Bina  Lingkungan (PKBL) 
yang diselenggarakan oleh 
Inalum. 

Melalui program tersebut, 
ia mendapatkan pinjaman 
dana sebesar Tiga Puluh Juta 
 Rupiah yang kemudian ia 
 gunakan untuk  menambah 
asetnya seperti kursi dan 
meja beserta  kainnya, 
 bunga, serta peralatan 
dan  perlengkapan lainnya. 
 Sebe lumnya, Dame hanya 
memiliki 100 buah kursi yang 
kemudian  perlahan-lahan ia 
tambah hingga kini ia telah 

memiliki 1200 buah kursi.

Bagaimanapun, saat ini 
 usaha Dame tidak lepas dari 
 pengaruh Covid-19.  Usahanya 
mati suri selama tiga  bulan 
karena tidak ada satu pun yang 
mengadakan  acara  akibat 
pandemi Covid-19 yang terus 
meningkat dari hari ke hari. 
Dalam situasi seperti ini, ia 
 mengandalkan uang  tabungan 
dari  hasil  satu-satu  nya mata 
 pencaharian yang ia  punya 
untuk bertahan di tengah 
pandemik.

Syukurnya, kebijakan  mengenai 
Normal Baru  memberikan 
secercah  harapan untuk 
 usahanya. Satu per satu 
 acara kini  diadakan  kembali 
 meskipun dalam skala kecil. 
Ia  berharap, kondisi ekonomi  
akan segera membaik.

SIMALUNGUN
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Keripik Singkong Dosroha: Berbisnis dan 
Berbagi Ilmu

Produksi keripik singkong 
August Samosir selama 
masa pandemi  mengalami 
penurunan sekitar 30%. 
 Sebelum masa pandemi, 
 produksinya   mencapai 
tiga ton  atau sekitar 900 
pak   perbulan  menjadi satu 
ton atau 300 pak  setiap 
 bulan. Penurunan  produksi 
ini  berdampak pada 
 pengurangan jumlah tenaga 
kerja dari tujuh orang kini 
 hanya tinggal lima orang.

August menjual keripik 
 singkong dalam kemasan 
 kecil dengan harga  ekonomis 
yang ditujukan untuk anak 
 sekolah dan  warung-warung 
di Toba. Tidak dapat  dihindari, 
 penjualan  keripik singkong 
pun menurun,  khususnya 
penjualan di  kantin-kantin 
 sekolahan  akibat pandemi. 
Meskipun begitu, nama 
 keripik Dosroha ini  masih 
mentereng di  berbagai 
warung, kantor, atau pun 
puskesmas di daerah Toba.

Arti Dosroha

Usaha keripik singkong  milik 
August Samosir  terdiri dari 
tiga varian rasa,  yaitu  original, 
pedas dan  andali man. 
 Usahanya ini ia beri nama 
Dosroha.  Dalam bahasa 
Batak, Dosroha  berarti  sehati 
dan sepikiran.  Harapannya, 

Keripik Dosroha mampu ber-
jalan dengan  lancar dan suk-
ses karena nama Dosroha 
adalah doa dan upaya untuk 
menyatukan hati dan pikiran 
para pekerja yang merupakan 
anggota keluarga besarnya 
sendiri. 

Selain memproduksi  keripik 
singkong, August sembari 
bertani juga kerap  mengikuti 
dan mengisi pelatihan 
 me ngenai pertanian. Semua 
bahan yang digunakan dalam 
pembuatan keripik singkong 
ia upayakan berasal dari 
ladangnya sendiri, seperti 
ubi dan cabai untuk varian 
singkong pedas.

Langkah Pertama

Sebelum bergelut di  usaha 
keripik singkong, August 
 pernah menjual ubi ke 
 produsen  tapioka namun 
 penjualannya  terkendala. 
 Melihat  peluang besar, ia 
kemudian  memutuskan 
 untuk merintis  usaha 
 ke ripik  singkong dan 
langsung melakukan 
 survei ke  warung-warung. 
 Beragam uji coba dan 
 evaluasi  dilakukannya  untuk 
 menghasilkan produk  keripik 
yang lebih baik.  Hasil  keripik 
uji cobanya ia bagikan 
ke  beberapa orang yang 

 bersedia memberikan tes-
timoni dan masukan untuk 
keripik singkongnya. 

Lumban Lintong, Toba – August Samosir adalah salah satu pegiat Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT INALUM (Persero) yang terdampak wabah 
Covid-19. Berlatar belakang sebagai petani, ia membuka pintu penghidupan 
baru melalui usaha keripik singkongnya pada 2013. Usahanya saat ini tetap 
bertahan dan berjalan meskipun diterjang ketidakpastian pandemi Covid-19.

Proses Penirisan minyak pada keripik singkong 
yang telah digoreng

TOBA
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Proses Penirisan minyak pada keripik singkong 
yang telah digoreng

“Kita survei ke warung, 
 memang sudah ada yang 
menjual keripik singkong, tapi 
belum banyak. Jadi,  beberapa 
kali kita uji coba membuat 
keripik. Dahulu,  membuatnya 
pun  menggunakan alat-alat 
manual sederhana. Lalu, 
kita minta pendapat orang 
lain mengenai rasa dan 
 kegurihannya. Setelah oke, 
kita pasarkan,” ucap August.

Kompetisi dan Pelatihan

Tidak hanya fokus mem-

produksi keripik, ia juga 
aktif mengikuti  kegiatan 
 kompetisi. Pada 2018, ia 
mengikuti dan  memenangkan 
Lomba Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga (UP2K) 
dan meraih juara 1 tingkat 
Kabupaten Toba dan juara 
3 tingkat Provinsi Sumatera 
Utara. 

Ia juga telah memiliki 
 beberapa sertifikat, salah 
 satunya adalah Sertifikat 
 Produksi Pangan Industri 
 Rumah Tangga dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Toba.
 
Berbagi Ilmu

Pembelajaran dan  pencapaiannya 
di usaha keripik singkong 
 selama tujuh tahun ini dapat 
ditiru oleh pengusaha- 
pengusaha baru.  Pemilik 
 Keripik Dosroha ini pun 
menyampaikan bahwa ia 
 tidak keberatan mengajari 
 orang-orang yang ingin tahu 
dan belajar membuat keripik 
singkong.

“Beberapa kali pernah orang 

TOBA
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datang dan minta diajari 
cara membuatnya. Ya, kita 
ajarin. Saat ini, mereka pun 
sudah ada yang membuka 
usaha keripik singkongnya 
sendiri. Nggak ada rasa takut 
 tersaingi karena kami juga 
nggak bisa memenuhi semua 
permintaan keripik di wilayah 
Toba,” ujar August.

Menjadi Mitra

Ia menjadi UMKM Binaan PT 
INALUM (Persero) sejak  tahun 
2018. Bantuan pinjaman 
 modal sebesar Rp30.000.000 
dengan biaya  administrasi 3% 
digunakannya untuk  ongkos 
produksi dan ternak unggas. 

Ia mengatakan  bahwa ia  telah 
merasakan manfaat bermitra 
dengan Inalum. 

Sebelumnya, alat  produksi 
Keripik Dosroha belum 
 lengkap dan omzet yang ia 
terima sebesar Rp10.000.000 
per bulan. Setelah  bermitra, ia 
melengkapi alat  produksinya 
dan mendapatkan omzet dua 
kali lipat dari sebelumnya, 
yaitu sebesar Rp20.000.000 
per bulan.  Namun saat 
 pandemi, omzetnya turun 
menjadi Rp13.000.000 per 
 bulan. Selain omzet,  manfaat 
lain yang ia rasakan ada-
lah mendapatkan pinjaman 
 dengan biaya  administrasi 

yang ringan, relasi yang 
luas, dan pelatihan-pelatihan 
yang dapat  mengembangkan 
 kemampuannya dalam 
 berwirausaha. 

“Pertama, teman pelaku 
UMKM dari kabupaten lain 
bertambah. Kedua, Inalum 
mengadakan pelatihan  untuk 
meningkatkan  kemampuan 
mitranya, seperti  pelatihan 
mengenai penggunaan 
 Google Bussiness  untuk 
 penjualan produk secara 
 online. Selama pandemi pun, 
Inalum banyak memesan 
 keripik singkong kami,” kata 
August.
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Toba – Pandemi Covid-19 
telah mem berikan 
dampak  terhadap 
 aktivitas  perekonomian 
 masyarakat,  khususnya 
mereka yang  berpro fesi 
 sebagai pelaku  usaha 
 kecil mikro dan  menengah 
(UMKM).  Namun, 
 beberapa UMKM  justru 
 mendapatkan  rezeki dari 
 ketidakpastian  pandemi. 

Salah satu UMKM  tersebut 
adalah  Mitra Binaan PT 
 INALUM (Persero) yang 
menjual madu.  Omzetnya 
 meningkat karena  permintaan 
madu yang  melonjak di 
masa  pandemi.  Banyak 
orang  berlomba-lomba 
 meningkat kan imun  tubuhnya 
dengan mengonsumsi madu. 

“Sejak awal pemerintah 
mengumumkan pandemi 
di Indonesia, banyak orang 
 berburu madu karena  percaya 

akan khasiatnya yang mampu 
meningkatkan imun tubuh”, 
ujar Jerni Kartika Manurung 
pemilik Madu Mauas. 

Jerni mengungkapkan  bahwa 
omzetnya meningkat  pesat 
saat pandemi  karena ia dapat 
menjual madu  sebanyak 80 
kilogram per  bulan dengan 
omzet sekitar 50 juta.  Sebelum 
pandemi dan setelah new 
normal, madu yang terjual 
sekitar 40  sampai 50 kilogram 
dengan omzet 10-25 juta rupi-
ah per bulan. 

Penyuka Madu

Perjalanan usaha  madunya 
berawal dari kesukaan  Jerni 
Kartika dan keluarganya 
 terhadap madu. Ia  sangat 
selektif dalam memilih 
madu supaya terhindar dari 
 mengonsumsi madu oplosan. 
Oleh karena itu, pada 
 akhirnya ia  memutuskan 
 untuk  membeli madu 
langsung dari para peternak 
lebah dan membuka usaha 

madunya pada 2017.

“Kami sekeluarga  memang 
pencinta madu, tapi 
 pengennya madu yang 
dikonsumsi itu madu murni. 
Kadang-kadang kalau beli, 
kandungan air di  dalamnya 
melebihi standar. Kalau 
madu yang baik itu, kadar air 
di dalamnya tidak  lebih dari 
22%. Akhirnya kami  putuskan 
untuk membeli langsung dari 
petani, mengonsumsi  sendiri 
dan menjualnya”,  cerita 
 J  erni pada Tim Hubungan 
 Masyarakat PLTA PT  INALUM 
(Persero) yang sedang 
berkunjung.

Tentang MAUAS

Usaha madunya  kemudian 
ia beri nama Mauas yang 
 merupakan singkatan dari 
Madu Hutan Asli. Makna 
lain yang ada dalam nama 
 mereknya ini adalah Haus 
yang berasal dari  bahasa 
Batak. Ia berharap, madu yang 
ia jual dapat  menghilangkan 

 MAUAS: Khasiat Madu di Kala Pandemi

Madu Hutan Asli atau Mauas Milik Jerni Kartika di 
Narumonda 1, Kabupaten Toba

TOBA
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 MAUAS: Khasiat Madu di Kala Pandemi

Madu Hutan Asli atau Mauas Milik Jerni Kartika di 
Narumonda 1, Kabupaten Toba

dahaga dan  memberikan 
manfaat  kesehatan bagi 
 konsumennya. 

Madu Mauas lebih banyak 
 berasal dari spesies lebah liar 
bernama Apis cerana. Warna 
madu yang  dihasilkan lebah 
ini  berbeda-beda  tergantung 
dari makanan yang 
 dimakannya. Madu Mauas 
dikemas dalam  berbagai 
ukuran, mulai dari 250 gram 
hingga satu  kilogram per 
 botol. 

Jerni Kartika dan usaha 
 madunya telah bermitra 
dengan PT INALUM  (Persero) 
sejak tahun 2019. Bantuan 
pinjaman modal sebesar 15 
juta rupiah dengan biaya 
administrasi sebanyak 3%, 
ia gunakan untuk membeli 
stok madu dari para petani. 
Ke depannya, ia berencana 
membuat rumah produksi 
dan  ternak lebahnya  sendiri. 
Selain madu asli, ia juga 
menjual produk olahan madu 
yaitu kukis.
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Pahotan Pardede  adalah 
salah satu mitra PT 
 INALUM  (Persero) yang 
 berusaha  mempertahankan 
 keberadaan ulos. Ia  telah 
mengenal dunia tekstil  sejak 
kecil karena orang  tuanya 
berkecimpung di dunia 
 tersebut. Setahun setelah 
lulus kuliah, ia  meneruskan 
usaha tenun ulos dan  sarung 
Cap Lonceng milik orang 
 tuanya yang  kemudian ia 
ubah menjadi Ulos Cap 
Tiga Ibu. Harapannya, ulos 

Ulos Cap Tiga Ibu: Pantang Menyerah untuk 
Melestarikan Usaha dan Tradisi

Balige – Ulos merupakan kerajinan tenun khas suku Batak berbentuk 
selendang yang kerap digunakan oleh masyarakat dalam berbagai 

kegiatan dan tetap bertahan seiring berkembangnya zaman. 

dan  sarung tersebut dapat 
 bersaing di pasar nasional.

“Waktu itu saya berpikir siapa 
yang akan meneruskan  usaha 
orang tua saya.  Seandainya 
tidak saya teruskan maka 
mungkin sekarang usaha ulos 
yang dirintis orang tua saya 
sudah tidak ada lagi,”  ujarnya.

Selain itu, Pahotan Pardede 
juga tidak ingin kerajinan 
ulos hilang ditelan zaman dan 
jauh dari masyarakat Batak. 

Baginya, ulos  merupakan 
suatu warisan budaya yang 
patut dipertahankan dan 
dilestarikan.
 
Mengenai Ulos

Bantuan pinjaman  modal PT 
INALUM (Persero) melalui 
Program Kemitraan (PK) 
yang diberikan kepada 
 Pahotan Pardede sebesar 
Rp50.000.000 pada  tahun 
2016, ia gunakan untuk 
menambah alat produksi dan 
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ATM: Proses pembuatan ulos 
menggunakan Alat Tenun Mesin 

(ATM)

operasional. 

Sebelum pandemi, rumah 
produksi tenun ulos  Pardede 
diisi oleh 20 unit alat tenun 
mesin aktif.  Pekerjanya 
 mencapai 20 orang dan 
 dalam sehari mereka dapat 
menghasilkan dan menjual 
300 lembar ulos dan sarung. 
Hasil karya tenunnya biasa 
ia jual ke Medan dan Jakarta. 
Ulos dan sarung yang ia buat 
cukup beragam. Mulai dari 
ulos termurah hingga ulos 
termahal yang menggunakan 
benang sutera. 

Kain yang digunakan juga 
 bukan sembarang kain. 
 Namun, masing-masing 
memiliki makna dan  fungsi 
tersendiri. Misalnya, Ulos 
Sibolang. Ia dijual  seharga 
Rp80.000 per  lembarnya dan 

jenis ulos ini biasa  dipakai 
untuk menghadiri acara duka 
cita. Sedangkan, Ulos Sirara 
dijual seharga Rp125.000 per 
lembar dan ulos ini biasa di-
gunakan dalam acara suka 
cita.  

Pantang Menyerah

Pandemi sangat berdampak 
kepada usahanya.  Banyak 
acara adat yang  ditiadakan 
demi  meminimalisir 
 penularan Covid-19 yang 
 berimbas pada menurunnya 
permintaan ulos. Ia  terpaksa 
harus memberhentikan 13 
orang pekerjanya agar dapat 
bertahan di tengah pandemi. 
Alat tenun mesin yang aktif 
pun hanya tersisa lima unit. 

“Tapi saya tidak akan 
menyerah dengan pandemi. 

Usaha ini akan terus saya 
pertahankan”, katanya di 
 tengah-tengah kebisingan 
suara alat tenun mesin. 

Ia berharap, ketika  pandemi 
telah usai ia dapat  membuat 
inovasi pada ulosnya. 
Ia  ingin  membuat ulos 
 terlihat  kekinian  tanpa 
 menghilangkan nilai-nilai 
 budayanya. 

Melihat situasi  seperti 
ini, PT INALUM  (Persero) 
 berusaha  memahami 
para  mitranya dengan 
 memberikan  keringanan 
 dalam hal masa  pembayaran 
 berupa  kelonggaran masa 
 pembayaran yang  lebih 
 panjang dari  waktu yang 
 telah   ditetapkan di awal agar 
dapat  meringankan  beban 
para mitra. 
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Aneka Produk Olahan Organik : Teh Moringga 
dari Toba

TOBA
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Teh Moringga  namanya, 
 dikenal karena ia  berasal dari 
daun kelor yang  memiliki 
nama  latin  Moringga  oleifera. 
Teh daun kelor ini kaya 
akan kandungan yang baik 
dan  bermanfaat bagi tubuh 
 manusia. Ia  mengandung 
 flavonoid sebagai  antioksidan 
dan  antiinflamasi, zat besi, 
 Kalsium, Kalium,  Magnesium, 
dan kaya  vitamin, seper-
ti  Vitamin A, Vitamin B6, dan 
 Vitamin C. 

Namun sayangnya,  manfaat 
teh kelor masih belum  banyak 
diketahui oleh  masyarakat. 
Hal ini pula yang  mendorong 
Saulus  Silaban untuk 
 memproduksi Teh  Moringga 
agar banyak orang yang dapat 
merasakan  manfaatnya.

“Saya perhatikan, di 
 Kabupaten Toba ini belum ada 
 produsen Teh  Moringga dan 
belum  banyak orang yang tau 
tentang teh ini. Saya pikir ngga 
ada salahnya saya menjadi 

 produsen pertama di Toba 
karena manfaatnya pun luar 
biasa”, ujarnya. 

Dari usahanya ini, ia dapat 
meraih omzet sebanyak 12 
juta rupiah dalam  sebulan. 
Hal ini tentunya tidak ia raih 
begitu saja tapi melalui  proses 
dan tantangan. Salah satu 
yang harus ia  hadapi  hingga 
sampai di titik ini  adalah 
bagaimana  memperkenalkan 
produk yang belum pernah 
ada di Toba sebelumnya ke 
masyarakat Toba.

“Awalnya lumayan susah 
mengenalkan teh ini,  karena 
masyarakat masih banyak 
yang belum tahu bahwa ada 
teh yang berasal dari daun 
kelor dan sangat  bermanfaat. 
Sekarang, orang sudah 
 semakin banyak yang tahu”, 
ucapnya. 

Saulus mengolah Teh 
 Moringga melalui cara 
yang organik sehingga Teh 
 Moringga dapat menjadi 
teh herbal pilihan bagi para 

pencinta teh. Sebab, Daun 
Kelor yang sudah  dipanen 
 harus dicuci terlebih  dahulu 
lalu dijemur dalam  waktu 
 empat sampai tujuh  hari. 
Setelah kering, daun akan 
disangrai secara manual 
hingga menjadi bubuk Teh 
Moringga.

Selain menjual Teh  Moringga, 
ia juga menjual pro duk 
 organik lainnya yang  terbuat 
dari jamur tiram. Produk 
tersebut adalah stik dan 
kembang loyang jamur tiram 
dengan berbagai jenis rasa. 
Segala macam produknya 
ia beri nama Aneka Organik 
Toba atau AOT. 

Keunikan produk yang 
 dihasilkan oleh Saulus 
 Silaban membuat PT  INALUM 
(Persero) turut membeli dan 
menggunakannya  sebagai 
suvenir perusahaan.  Selain 
karena khasiatnya, hal ini 
juga diupayakan untuk 
turut memberdayakan mitra 
 binaan agar mampu  bertahan 
dalam badai pandemi. 
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Humbang Hasundutan – Harapan Munthe adalah salah satu pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Inalum (Persero) yang menjual  oleh-oleh 
Kota Dingin “Dolok Sanggul” di Humbang Hasundutan. Ia  menghabiskan masa 
mudanya di Klender Jakarta Timur dan memutuskan kembali ke kampung 

 halamannya di Humbang Hasundutan saat ia berusia 41 tahun. 

Semangat Membangun 
 Kampung Halaman

Pandemi Covid-19  berdampak 
besar pada usaha Munthe. 
Kebijakan mengenai 
 Pembatasan Sosial   Berskala 
Besar (PSBB) membuat  usaha 
Munthe sepi  pengunjung 
karena pelanggannya  adalah 
wisatawan yang mencari 
oleh-oleh untuk dibawa 
pulang ke tempat  asalnya. 
Pernah suatu kali di saat 
 usahanya sedang sangat 
 susah, ia sempat berpikir 
 untuk berhenti dari  usaha 
ini namun ia tepis  dengan 
 semangat Bona Pasogit. 

Dalam bahasa  Indonesia, 
Bona Pasogit  berarti  kampung 
halaman. Ia  kembali ke 
 kampung  halamannya  karena 
ingin berkontribusi dan 
 memajukan  kampungnya. 
Kata Bona  Pasogit ini 
 kemudian  dijadikan nama 
tokonya yang berada di 
 jalanan kota Dolok  Sanggul 
Kabupaten Humbang 
 Hasundutan (Humbahas). 

Akan tetapi, saat ini ia hanya 
berjualan dari rumah karena 
belum menemukan tempat 
baru untuk membuka toko. 

Lebih Dekat dengan Kopi 
 Lintong

Demi memenuhi keinginan 
dalam membangun  kampung 
halamannya, ia  mulai  belajar 
mengolah kopi di tahun 
2009.  Pembelajaran itulah 
yang membuatnya  mengenal 
 banyak jenis kopi dan 
 menjadikannya  sekretaris 
di Maspekal  Humbahas 
 (Masyarakat Pemerhati Kopi 
Arabika Sumatera  Lintong 
Humbang Hasundutan). 
 Perjalanannya dimulai dari 
mengenal olahan kopi lu-
wak. Lalu beralih ke kopi 
arabika dan robusta karena 
kedua kopi ini memiliki har-
ga yang sesuai dengan daya 
beli  masyarakat di daerah 
 tersebut.  

Kopi yang biasa ia jual dan ia 
konsumsi sehari-hari adalah 
kopi Arabika Lintong. Kopi 

lintong merupakan kopi khas 
dari Sumatera Utara,  tepatnya 
khas Humbang Hasundutan. 

Kopi lintong merupakan kopi 
induk dan digunakan  sebagai 
bahan campuran  untuk 
 menaikkan  kualitas kopi 
 jenis lain oleh para  eksportir. 
Faktor  geografis dan curah 
hujan yang cukup sangat 
mendukung  pertumbuhan 
kualitas kopi yang baik. 
Munthe  menjamin kopi 
 arabika lintongnya dapat 
memberikan  respon positif 
dan kesehatan  kepada  tubuh, 
tidak menimbulkan efek 
mual, pusing, atau pun sakit 
perut karena  kandungannya 
sudah ia sortir  sedemikian 
rupa. Kopi ini cocok  untuk 
teman bekerja atau pun 
teman bersantai dan serasi 
dengan pencinta kopi yang 
memiliki masalah dengan 
asam lambung.  

Kemudian ada kopi  peaberry 
dengan nama lain kopi 
 lanang atau kopi tunggal. 
Kopi ini  berasal dari biji kopi 

Toko Bona 
Pasogit : 
Aroma Kopi 
di Tengah 
Pandemi
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yang mengalami kelainan 
atau anomali  pascapanen. 
 Meskipun  begitu, kopi ini 
merupakan kopi langka 
yang  banyak dicari.  Aroma 
dan rasanya sangat kuat 
dan mirip dengan kopi 
 luwak.  Bentuknya hampir 
b ulat seperti kacang tanpa 
 terbelah. Beberapa anggapan 
menyebutkan bahwa kopi ini 
baik untuk vitalitas. 

Lalu ada biji kopi hijau 
yang biasa dikenal dengan 
nama green coffee. Biji kopi 
 hijau adalah biji kopi yang 
 belum dipanggang dan biasa 
 dikonsumsi oleh orang-orang 
yang sedang menjalani diet 
karena banyak  mengandung 
asam klorogenat yang 
 d ipercaya dapat mencegah 
pelepasan glukosa dalam 
 aliran darah. 

Meskipun sudah tahu  banyak 
tentang kopi, ia mengaku 
 tidak memiliki ladang kopi 
sama sekali. 

“Bagi saya, seluruh lahan 
kopi di daerah ini adalah 
 lahan kopi saya. Saya pikir 
kalau saya punya lahan kopi 
sendiri, nantinya saya hanya 
akan fokus pada lahan saya 
sehingga tidak  memerhatikan 
petani kopi lokal. Kalau  hanya 

punya usaha begini, ketika 
pascapanen saya akan fokus 
kepada mereka. Inilah cara 
saya membangun mereka,” 
ujar Munthe.

Pinjaman Modal Usaha

Saat ini, Munthe  tidak 
 memiliki pegawai tetap. 
  Ia  hanya  mengelola 
 usahanya  bersama  istri 
dan  anak-anaknya. Apabila 
 membutuhkan  tenaga lain, 
kadang kala ia memanggil 
satu atau dua orang untuk 
membantu sesuai dengan 
yang ia butuhkan. 

Pada 2019, Munthe  bergabung 
menjadi UMKM mitra  binaan 
Inalum. Kemudian,  Inalum 
memberikan  pinjaman dana 
sebesar Dua Puluh Juta  Rupiah 
dengan  biaya  administrasi 
 sebesar 3%  dengan masa 
pinjam  selama dua tahun 
melalui  Program  Kemitraan 
dan Bina  Lingk ungan (PKBL). 

Sebe lum menjadi mitra, 
 dalam  setahun Munthe 
dapat menjual  50 sampai 
100  kilogram kopi dengan 
omzet sekitar Rp168 juta 
per tahun. Setelah  menjadi 
mitra  Inalum,  produksinya 
 meningkat menjadi 100-200 
kilogram kopi dan omzetnya 

bertambah menjadi Rp314 
juta per tahun. 

Hingga saat ini produk kopi 
lintong Munthe  merupakan 
salah satu kopi yang 
 dikonsumsi di Kantor Inalum 
Paritohan dan juga dijual 
 kepada internal perusahaan. 

“Kami merasa sangat 
 tertolong bekerja sama 
 dengan Inalum  khususnya 
dalam bidang  pemasaran 
kopi. Yang tadinya daya 
jual kita berada di bawah, 
 sekarang daya jual kita telah 
meningkat,” ungkapnya. 

Selain olahan kopi, Munthe 
juga menjual andaliman dan 
sasagun khas kota  Humbang 
Hasundutan.  Merek seluruh 
produknya  adalah Cap 
 Rajawali. Nama ini ia  dapatkan 
ketika  sedang merenung 
di suatu hari. Sama  halnya 
 seperti  burung  Rajawali 
yang tidak ciut  menghadapi 
 tantangan dan kesakitan, 
begitu pula  harapan Munthe 
untuk bisnisnya agar dapat 
terus hidup dan terbang 
 serta senantiasa  memberikan 
 kebermanfaatan bagi kam-
pung halamannya sendiri  
dan orang lain.
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Kacang Sihobuk Manise: Cemilan Khas 
Tapanuli Utara

Tapanuli Utara – Mangiring Sipahutar adalah mitra Inalum yang menjadi 
produsen cemilan khas Batak yang berasal dari Tarutung yaitu kacang 
garing sihobuk. Ia telah mendalami proses pembuatan kacang sihobuk 

sejak masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Kisah Kacang Sihobuk

Kacang sihobuk diambil 
dari nama desa di  Tapanuli 
Utara, yaitu desa Sihobuk. 
Menurut sejarahnya, kacang 
ini  dibuat oleh warga sihobuk 
sebagai bentuk peringa tan 
atas  kejadian longsor yang 
menimpa desa Sihobuk pada 
tahun 1982 yang menelan 
12 korban jiwa. Kini, kacang 
 sihobuk sudah dikenal di 
berbagai daerah karena rasa 
dan kegurihannya.

Dari Kacang Tanah Menjadi 
Kacang Sihobuk

Proses pembuatannya pun bu-
kan sembarangan.  Mangiring 
Sipahutar  dengan   semangat 
menjelaskan dan menunjuk-
kan  proses  pembuatannya 
kepada  pengunjung yang 

 kemudian dikemas dan 
 dipasarkan. 

Mangiring telah     menggunakan 
alat sangrai berbentuk kaleng 
besar yang dapat berputar 
sendiri sejak 2019,  sehingga ia 
tidak perlu  menyangrai  secara 
 manual. Sekali  menyangrai 
ia bisa menda patkan empat 
kaleng kacang sihobuk. Salah 
satu  kendala dalam  pembuatan 
kacang  sihobuk adalah    apabila 
cuaca  mendung dan hujan turun, 
kacang akan sulit  dikeringkan 
dan  membutuhkan waktu yang 
lebih lama.

Dukungan Usaha

Usaha kacang  sihobuk ini 
 merupakan usaha  turun-temurun 
di  keluarga Mangiring  Sipahutar. 
 Sebelumnya,  usaha kacang 
 sihobuk Manise ini  dijalankan 

penasaran untuk  melihat 
proses  produksinya.  Kacang 
tanah yang baru saja  dipanen 
 disortir terlebih  dahulu. 
Setelah disortir  kemudian 
 dijemur di bawah sinar 
 mentari sampai kering 
sepenuhnya. Tidak  berhenti 
di situ,  kemudian kacang 
 direndam kembali di dalam 
air  selama dua sampai tiga 
hari agar  kacang bersih dari 
 tanah-tanah yang tersisa. 

Setelah direndam, kacang 
disangrai di dalam sebuah 
wadah menggunakan pasir. 
Kacang disangrai selama dua 
sampai tiga jam dengan api 
yang terus menyala. Apabila 
menyangrai secara manual, 
kacang harus terus disangrai 
agar tidak gosong. Setelah 
itu, kacang  didinginkan 
dan  dipilah kembali  untuk 
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oleh adiknya yang kemudian 
dilanjutkan oleh Mangiring. 

Sebelum pandemi, Mangiring 
dapat memproduksi empat 
puluh kaleng dalam  sebulan. 
Selain berjualan di toko, ia juga 
mengirim  kacangnya  kepada 
 pelanggannya di  Jakarta, 
 Medan, dan  Palembang. 

Saat ada kegiatan atau 
 acara-acara besar di PT 
 Inalum (Persero),  perusahaan 
pelat merah ini selalu 
 menyediakan kacang  sihobuk 
yang  dibeli dari Mangiring 
untuk  kudapan. Selain itu, 
Inalum juga  memberikan 
 pinjaman modal usaha 
 kepada Mangiring  Sipahutar 

di tahun 2019 dengan  biaya 
administrasi  sebesar 3%. 
Modal ini kemudian ia  belikan 
stok bahan baku  kacang 
tanah.

“Kacang tanah sebagai bahan 
baku itu terkadang rebutan 
dengan produsen lain, jadi 
kalau beli harus sekali  banyak 
agar tidak kehabisan,” ucap 
Mangiring. 

Pandemi Covid-19  membuat 
penjualan kacang  sihobuk 
turun drastis. Hal ini 
 disebabkan oleh  menurunnya 
jumlah wisatawan. 

Saat ditemui,  Mangiring 
 Sipahutar sedang  mengerjakan 
pesanan  pelanggannya dari 
 Jakarta  sebanyak 48 kaleng atau 
 setara dengan 2400  kilogram. 
Biasanya ia  mengirimkan 
 pe sanan  pelanggannya 
melalui  ekspedisi bus. Kacang 
 sihobuk ini cocok  dikonsumsi 
saat  acara  keluarga,  pesta 
adat, pesta pernikahan,  atau 
pun acara lain yang  bersifat 
 nonformal.
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“Yang terpenting bagi kami para pelaku 
UMKM saat ini adalah mampu bertahan 

dan tidak tumbang karena pandemi,” 

Pahotan Pardede, Pelaku UMKM Tenun Ulos
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