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I. Pendahuluan  

Kecamatan Cigudeg merupakan kecamatan yang mempunyai potensi di bidang 

UMKM pada sektor kerajinan pembuatan piring dari pelapah sawit. Mengacu pada hal 

tersebut maka Kecamatan Cigudeg meluncurkan inovasi Kerajinan Piring Sawit dalam 

rangka mendorong para pelaku UMKM dan meningkatkan Perekonomian Masyarakat. 

 

II. Latar Belakang 

Sebagian besar masyarakat Desa Bunar Kecamatan Cigudeg memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga dengan bertumpu pada sektor perkebunan salah satunya 

adalah kelapa sawit. Namun di lapangan, limbah kelapa sawit tidak termanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Bunar karena belum tahu bagaimana mengelola limbah sawit,  

terutama lidi dari pelepah kelapa sawit yang dapat dijadikan produk yang bernilai 

ekonomis.  

Lidi pelepah kelapa sawit yang merupakan limbah kelapa sawit dapat dibuat 

anyaman lidi sehingga menghasilkan produk diantaranya piring sawit. Piring sawit ini 

banyak diminati oleh pengusaha catering, hotel, restoran, dan ibu-ibu rumah tangga, 

karena penggunaan yang praktis, bahannya yang ringan dan tidak memerlukan air untuk 

mencuci setelah dipakai. 

Dalam membuat anyaman lidi memerlukan keterampilan dasar dan kreativitas 

untuk menciptakan bentuk-bentuk yang lain menjadi produk yang layak jual. Setelah 

terampil menghasilkan produk anyaman lidi tersebut, perlu lagi pengetahuan untuk 

pemasaran produk sehingga diperoleh strategi dan perhitungan yang tepat secara 

ekonomis sehingga kerajinan anyaman lidi berupa piring sawit menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat desa. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang UMKM  

 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengembangkan para perajin pembuatan piring dari pelapah sawit dan 

meningkatkan sektor UMKM  

 



IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

1. Kegiatan Pokok 

Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan pengolah pelepah sawit menjadi 

produk yang bernilai ekonomis yaitu piring sawit 

 

2. Rincian Kegiatan  

a. Mensosialisasikan program Inovasi Kerajinan Piring Sawit kepada para pelaku 

UMKM. 

b. Melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan pemahaman terkait program 

inovasi kepada para pelaku UMKM 

c. Publikasi dan Promosi 

d. Melaksanakan monitorin dan pengawasan  

 

V. Cara melaksanakan Kegiatan  

Kegiatan diawali dengan mensosialisasikan program Inovasi kepada para 

pengrajin dan pelaku UMKM. Selanjutnya dilakukan bimtek terkait tehnik pembuatan 

piring sawit agar terampil termasuk strategi pemasaran produk. Publikasi dan promosi 

dilakukan baik secara langsung amupun melalui website Kecamatan Cigudeg serta 

media sosial agar inovasi tersebut dan kemanfaatannya dapat diketahui oleh public. 

 

VI. Sasaran  

Para pengrajin pembuatan piring dari pelapah sawit serta pelaku UMKM di 

wilayah Kecamatan Cigudeg khusus Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Tahun 2020. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi Kerajinan Piring Sawit 

No Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar belakang 

masalah  

April 2020 Penjaringan dilapangan  

2. Perumusan Ide  Mei 2020 Perumusan Ide dari masukan 

semua pihak dan koordinasi 

dengan pihak terkait  

3. Perancangan  Mei 2020 Menyusun tim pengelola Inovasi  

4. Implementasi  Juni 2020 Pelaksanaan dilaksanakan 

secara kontinu 

 

 



B. Pelaksanaan Inovasi Kerajinan Piring Sawit 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terus menerus dengan jangka 

panjang dan menyesuaikan dengan koodisi yang ada.  

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mengembangkan 
dan meningkatkan 
keterampilan para 
pengrajin piring sawit 
dan pelaku UMKM  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan  

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan 

berjalan. Laporan evaluasi di buat oleh koordinator Program Inovasi dan pelaporan 

disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. 

 

IX. Pencatatan , Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatat dan Pelaporan 

Pencatat dilakukan selama kegiatan berlangsung, Pelaporan dibuat berdasarkan hasil 

evaluasi dan disampaikan ke Bappedalitbang Kab. Bogor 

2. Evaluasi Kegiatan  

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau 

disampaikan ke Bappedalitbang Kab. Bogor 

 

X. Biaya 

Rincian biaya kegiatan inovasi Kerajinan Piring Sawit terdiri dari: 

1. Belanja Kemasan Rp. 2.500.000,- 

2. Sosialisasi dan Bimtek Rp. 3.000.000,-  

3. Monitoring dan Evaluasi Program Rp. 2.000.000,-  

 

XI. Lain-lain 

Kegiatan inovasi ini perlu mendapat dukungan dalam rangka mencapai tujuan, 

antara lain:  

1. Dukungan dari seluruh pelaksana kegiatan di Kecamatan Cigudeg  

2. Dukungan dari Camat Cigudeg berupa SK Tim Monitoring dan Evaluasi   

 

 

 

 



XII. Penutup 

Demikian pembuatan Manual Book Inovasi Kerajinan Piring Sawit yang 

merupakan bagian dari kegiatan Seksi Ekbang Tingkat Kecamatan Cigudeg. Kami 

menerima saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. 

 

Cigudeg,    Juli 2020 

 Mengetahui : 

  

  

  

  

 

 

 

 


