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Kondisi Eksisting

• Pengusahaan olahan kelor

dilakukan agroindustri skala kecil

• Agroindustri menghasilkan tepung, 

teh, kapsul dan biji segar

• Daun/tepung kelor diolah menjadi

produk kerupuk, mie, stick, dll

Hasil Penelitian 2018

• Produk olahan kelor bernilai

tambah dan memberikan

keuntungan per 1 kg bahan baku

• Ketersediaan bahan baku efisien

• Teknologi bersifat tradisional dan

transisi

Hambatan dan Tantangan

• Produk olahan kelor sulit bersaing

dengan produk sejenis

• Pengusahaan masih skala kecil

Rekomendasi

• Pengembangan produk olahan

dengan teknologi

• Pengembangan kemasan

Pengembangan sistem pasar

Rancangan Pengembangan

Diversifikasi Vertikal

Maronggi (Kelor)

Pola Pengembangan

Kelembagaan Agroindustri

Penguatan Kelembagaan Agroindustri 

Marongghi (kelor) 

Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas produk

Penggunaan 

teknologi 

pengolahan

Peningkatan pangsa 

pasar

Penggunaan 

kemasan

Nilai tambah 

produk

Peningkatan 

keuntungan

KERANGKA 

KONSEP MODEL



TUJUAN 
KEGIATAN

1. Mengetahui pola ketersediaan bahan baku utama guna

menjamin kontinuitas proses produksi pada agroindustri

berbahan baku komoditas marongghi (kelor)

2. Mengetahui dan menganalisis efektifitas, efisiensi, nilai

tambah (added value) dan keuntungan dalam

penggunaan teknologi pengolahan produk vertikal pada

agroindustri berbahan baku komoditas marongghi

(kelor)

3. Mengetahui pengaruh penggunaan kemasan inovatif dan

kreatif produk vertikal pada agroindustri berbahan baku

komoditas marongghi (kelor) terhadap pengembangan

pasar secara online 

4. Mengetahui pola pengembangan kelembagaan yang 

mampu mendorong peningkatan surplus produksi

marongghi (kelor), penguatan agroindustri dan

sekaligus menyejahterakan para pelaku usaha



METODE 
IMPLEMENTASI 

MODEL

LOKASI
▪ Kabupaten Sumenep

▪ Kabupaten Banyuwangi

STAKEHOLDERS
▪ Dispertahutbun

▪ Disperindag

▪ Dinas Ketahanan pangan

▪ Bappeda

▪ BPS

▪ Rumah kemasan dan Bengkel Alsintan

▪ Pelaku Agroindustri

IMPLEMENTASI
▪ Survei

▪ Wawancana mendalam dan terstruktur

▪ Focus Group Discussion (FGD)

▪ Hibah Mesin Pengaduk Adonan dengan

Mesin Listrik dan Beberapa Kemasan

Produk

▪ Uji Coba dan Praktek

▪ Monitoring Evaluasi



HASIL 
KEGIATAN

POLA PENYEDIAAN BAHAN BAKU (MARONGGHI/KELOR)

1. Kabupaten Sumenep

a. Daun diperoleh dari petani anggota kelompok, non 

anggota kelompok dan budidaya oleh pelaku agro

b. Tepung maronggi diperoleh dari agroindustri

penghasil tepung

2. Kabupaten Banyuwangi

a. Daun diperoleh dari tetangga yang memiliki pohon

kelor

b. Daun diperoleh dari hasil budidaya di sekitar lokasi

agroindustri



HASIL 
KEGIATAN

Dimensi (P, L, T) : (100,60,100) cm

Rangka : besi siku 4x4

Bak Pengaduk : Plat Stainles 1 

mm

Bila Pengaduk : As Stainles 5/8

DIM

Tenaga Penggerak : Motor Listrik ½ HP                        

1400 RPM

Reduser : Type 50 Ratio 1:10

Sistem Transmisi : Gear+Rantai

Kapasitas : 5-15 kg sekali

proses

Mesin Pengaduk Adonan



HASIL 
KEGIATAN

Serah Terima Mesin Adonan di Kab. Sumenep

Serah Terima Mesin Adonan di Kab. Banyuwangi



HASIL 
KEGIATAN

INDIKATOR KELEBIHAN/KELEMAHAN

1. Dimensi

Lingkungan

▪ Kelebihan: tdk menyebabkan pencemaran

lingkungan, polusi udara maupun suara

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif

2. Optimalisasi Bahan

baku

▪ Kelebihan: mampu mengoptimalkan bahan

baku 15 Kg per proses produksi dengan waktu

kurang dari 5 menit

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efsien

3. Kualitas dan

Kuantitas

▪ Kelebihan: hegienitas terjamin, adonan

tercampur merata, kekentalan lebih baik, proses

produksi bisa dilakukan berulang-ulang sesuai

keinginan pelaku usaha

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efsien

A. ASPEK TEKNIS



HASIL 
KEGIATAN

INDIKATOR KELEBIHAN/KELEMAHAN

4. Perawatan dan

Operasional

▪ Kelebihan: desain dan perangkat sederhana, 

perawatan mudah, operasional mudah dengan

tombol on off, 

▪ Kekurangan: tergantung energi listrik, alat

kurang fleksible karena tidak portable

▪ Dinilai efektif dan efisien

5. Keterampilan

Pekerja

▪ Kelebihan: tidak membutuhkan skill khusus, 

hanya butuh 1 tenaga operator, relatif aman dan

mudah menyesuaikan terhadap perubahan

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efsien

A. ASPEK TEKNIS



HASIL 
KEGIATAN

INDIKATOR KELEBIHAN/KELEMAHAN

1. Modal Usaha ▪ Kelebihan: biaya operasional murah, 

berpeluang menambah modal karena

peningkatan kapasitas produksi

▪ Kekurangan: membutuhkan biaya maintenance

▪ Dinilai efektif dan efisien

2. Keuntungan Usaha ▪ Kelebihan: peningkatan keuntungan, karena

mengoptimalkan bahan baku, kuantitas dan

kualitas, memenuhi permintaan pasar, efisien

waktu

▪ Kekurangan: membutuhkan tambahan modal 

untuk maintenance

▪ Dinilai efektif dan efsien

3. Dampak terhadap

mata rantai bisnis

▪ Kelebihan: petani terdorong berbudidaya dgn

baik, muncul unit usaha baru termasuk jasa

perbengkelan

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efsien

B. ASPEK EKONOMI



HASIL 
KEGIATAN

INDIKATOR KELEBIHAN/KELEMAHAN

4. Pemenuhan

Permintaan Pasar

▪ Kelebihan: kualitas produk terjamin, perluasan

pasar, termasuk pasar on line

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efisien

5. Dampak terhadap

agroindustri lain

▪ Kelebihan: mendorong tumbuhnya agroindustri

olahan lain, baik berbahan baku marongghi

(tepung) maupun sumberdaya hayati laut

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif

6. Pendapatan Pekerja ▪ Kelebihan: dalam jangka panjang, pendapatan

pekerja akan meningkat

▪ Kekurangan: dalam jangka pendek belum

menjamin peningkatan pendapat pekerja

▪ Dinilai efektif dan efsien

B. ASPEK EKONOMI



HASIL 
KEGIATAN

INDIKATOR KELEBIHAN/KELEMAHAN

1. Pengalaman

pekerja

▪ Kelebihan: pelaku usaha tidak perlu

mengeluarkan biaya pelatihan para pekerjanya

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif dan efisien

2. Pergeseran Pekerja ▪ Kelebihan: meskipun hanya butuh 1 tenaga

operasional, tapi pekerja bisa dialihkan pada

pekerjaan lain (pengemasan dll)

▪ Kekurangan: belum ada

▪ Dinilai efektif

3. Perluasan

Lapangan Kerja

▪ Kelebihan: dalam jangka panjang, lapangan

kerja makin terbuka

▪ Kekurangan: dalam jangka pendek belum

menjamin perluasan lapangan kerja

▪ Dinilai efsien

C. ASPEK SOSIOBUDAYA



HASIL 
KEGIATAN

JENIS PRODUK NILAI TAMBAH (RP) KEUNTUNGAN (RP)

1. Kerupuk Marongghi

(mentah)

12.111,25 8.150,85

2. Kerupuk Marongghi

(mateng/goreng)

32.408,28 26.467,68

3. Mie Marongghi 18.893,00 12.720,16

4. Stick Maronggi

(original)

28.359,74 23.409,24

5. Stick Maronggi

(keju)

31.607,26 26.656,77

4. Stick Maronggi

(bawang pedes)

33.062,71 28.112,21

Agroindustri di Kabupaten Sumenep

JENIS PRODUK NILAI TAMBAH (RP) KEUNTUNGAN (RP)

1. Stick Lemuru Kelor 32.884,60 19.248,23

2. Tortila Lemuru Kelor 42.066,41 23.884,60

Agroindustri di Kabupaten Banyuwangi



HASIL 
KEGIATAN

Agroindustri di Kabupaten Sumenep



HASIL 
KEGIATAN

Agroindustri di Kabupaten Banyuwangi



Serah Terima Kemasan Produk di Kab. Sumenep

Serah Terima Kemasan Produk di Kab. Banyuwangi



Badan

Perencanaan

Pembangunan 

Kabupaten

•Penetapan kawasan

•Penelitian dan

pengembangan

• Inisiasi Program 

Inkubator agribisnis

Dinas Pertanian, 

Hortikultura dan

Perkebunan

•Pengadaan saprotan

•Teknik budidaya

•Penanganan pasca

panen

Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

•Legalitas formal 

usaha

•Manajemen usaha

•Manajemen pasar dan

promosi

Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro

•Legalitas formal

•Manajemen dan

organisasi

•Pengembangan unit 

usaha produktif

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan

•Pengolahan dan

penyajian produk

•Promosi dan

pameran

Lembaga 

Keuangan Formal
•Program kredit 

khusus 

•Manajemen keuangan

dan informasi pasar 

Perguruan Tinggi•Penelitian dan

pengembangan

•Pelaksana program 

inkubator

KOPERASI 

AGRIBISNIS 

MARONGGHI 

(KELOR)

Unit Usaha

•Budidaya Marongghi

•Agroindustri tepung

•Agroindustri herbal

•Agroindustri pakan ternak

Anggota

Kelompok Usaha

•Produk

setengah jadi

dan jadi

•Minuman

Skema Model Pengembangan Koperasi Agribisnis Marongghi (Kelor) di Kabupaten Sumenep



KELOMPOK 

USAHA BERSAMA

• Produk stick

• Produk Tortila

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah

• Penelitian dan

pengembangan

• Inisiasi Program 

Inkubator agribisnis
Dinas Pertanian dan

Perkebunan

•Pengelolaan kebun

•Teknik budidaya Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

• Legalitas formal usaha

• Manajemen usaha

• Manajemen pasar dan

promosi

Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan

• Pengolahan dan

manajemen produk

• Kualitas produk

• Promosi dan pameran

Lembaga Keuangan

•Program kredit khusus 

•Manajemen keuangan

dan informasi pasar 

Perguruan Tinggi

• Penelitian dan

pengembangan

• Pelaksana program 

inkubator

Anggota

• Produk olahan

berbahan marongghi

• Produk olahan ikan

Skema Model Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Berbasis Marongghi (Kelor) di Kab. Banyuwangi



REKO
MENDASI

1. Terkait dengan jaminan ketersediaan bahan baku

utama (marongghi) di Kabupaten Sumenep, maka

dibutuhkan: (a) pengembangan budidaya

marongghi secara organik guna meningkatkan

kualitas olahan; (b) pembangunan fasilitas untuk

mendukung ketersediaan sumberdaya air, agar di

saat musim kemarau tanaman marongghi mampu

menghasilkan produksi yang baik; dan (c) gerakan

budidaya secara intensif di lahan-lahan

pekarangan maupun lahan tidur. Untuk Kabupaten

Banyuwangi: pemanfaatan lahan-lahan yang 

tersedia untuk pengembangan budidaya tanaman

kelor, utamanya lahan tegalan maupun

pekarangan



REKO
MENDASI

2.   Terkait introduksi mesin pengaduk adonan dengan mesin listrik dan

perbaikan kemasan, maka pengembangan produk yang dihasilkan

agroindustri di Kabupaten Sumenep adalah: (a) membuat berbagai

bentuk/ model kerupuk marongghi yang lebih menarik; (b) membuat

berbagai rasa olahan stick, termasuk memanfaatkan potensi hayati laut

(rumput laut); (c) menambahkan bumbu berbagai rasa pada mie

marongghi; (d) melakukan riset pasar secara sederhana guna

memahami preferensi konsumen, mengamati prilaku pasar, meminta

pendapat ahli, memberikan contoh produk; dan (e) pemerintah daerah

memfasilitasi adanya outlet-outlet produk unggulan daerah maupun

website yang mendukung promosi. Untuk Kabupaten Banyuwangi: (a) 

pembuatan tepung kelor, selain penciptaan nilai tambah, juga mampu

mendukung peningkatan kualitas produk olahan vertikal; (b) 

dibutuhkan variasi produk dengan kombinasi berbagai jenis ikan, 

dengan tetap mempertimbangkan preferensi konsumen; (c) melakukan

riset pasar secara sederhana guna memahami preferensi konsumen, 

mengamati prilaku pasar, meminta pendapat ahli, memberikan contoh

produk; dan (d) pemerintah daerah memfasilitasi adanya outlet-outlet 

produk unggulan daerah maupun website yang mendukung promosi



REKO
MENDASI

3. Terkait pola pengembangan kelembagaan

agroindustri berbahan baku marongghi (kelor), 

maka kontribusi Pemerintah Kabupaten Sumenep

adalah: (a) membentuk kawasan pengembangan

produk berbahan baku marongghi di wilayah

sentra (Kecamatan Bluto); dan (b) memfasilitasi

pembentukan lembaga Koperasi Agiribisnis. 

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

adalah: (a) memfasilitas pembentukan pusat

pelatihan dan pengembangan olahan berbahan

baku kelor, khususnya di Desa Kebaman

Kecamatan Srono; dan (b) fasilitasi pembentukan

Kelompok Usaha Bersama (KuBE)



REKO
MENDASI

4. Terkait penguatan kelembagaan agroindustri berbahan

baku marongghi (kelor) di Kabupaten Sumenep dan

Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada program 

inkubator yang disponsori pemerintah daerah dengan

melibatkan perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku

bisnis dan pihak swasta difokuskan pada kegiatan

pembinaan, penataran dan pendampingan (konsultasi) yang 

terkait dengan (a) pengembangan komoditas marongghi

yang terfokus pada pengelolaan lahan yang tetap

mempertimbangkan potensi lokal; (b) pengembangan

produk olahan vertikal; (c) peningkatan kualitas

sumberdaya manusia; (d) pengelolaan modal usaha, 

melalui (i) kemudahan mengakses modal dari lembaga

keuangan; (ii) manajemen keuangan; dan (d) 

pengembangan network yang diimplementasikan dalam

bentuk kemitraan pemasaran produk olahan.
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