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Sekapur Sirih 
 
 
Pengembangan program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis 
Masyarakat (PSDABM) yang didukung oleh MCA-Indonesia, maka 
konsorsium KpSHK bersama anggotanya di daerah Nusa Tenggara 
Barat dan di Sulawesi Tenggara yaitu KONSEPSI-Mataram, YAPPI- 
Sultra dan LaPAK-Sultra telah melaksanakan serangkaian pelatihan 
untuk pelatih terutama untuk Kader Kelompok Tani Hutan (KTH) 
dan Kelompok Wanita Tani (KWT). 
 
Diantaranya melalui pelatihan untuk pelatih dengan tema ”Pember- 
dayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk 
Unggulan Berbasis Kelompok”,   dengan harapan para kader KTH 
dan KWT   dapat melakukan kegiatan pendampingan masyarakat 
hutan secara efektif, terutama terkait dengan arah dan kebijakan 
pemerintah daerah kabupaten dalam pengembangan Produk Ung- 
gulan  Hasil  Hutan  Kayu  dan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHK  dan 
HHBK),  serta  mampu  mengidentifikasi  potensi  produk  unggulan, 
potensi ekonomi dan kelayakan usaha, mengetahui peran dan man- 
faat lembaga ekonomi desa, serta mampu meyusun rencana usaha 
(business plan) sederhana. Termasuk pelatihan pemasaran, sehing- 
ga potensi produk lokal yang dikembangkan oleh KTH dan KWT 
dapat dipasarkan melalui strategi pemasaran usaha dan pengem- 
bangan jaringan pasar. 
 
Sebagai salah satu media visual maka Komik “Cara Sejahtera Ala 
Petani Hutan” ini kami sajikan kepada masyarakat luas untuk lebih 
mempermudah para kader petani hutan menangkap isi yang dis- 
ampaikan dalam pelatihan untuk pelatih. 
 
 

Salam adil dan lestari, 
Program PSDABM MCA-Indonesia 
Konsorsium KpSHK 

Moh. Djauhari 
Penanggung Jawab 





DAFTAR ISI 





Lalu, 
bagaimana 

agar masya- 
rakat mampu 

mengembangkan 
produk unggulan 

yang siap 
bersaing? 

BAGIAN  
#1 PENGEMBANGAN  PRODUK  
UNGGULAN 

 
 
Hutan menyediakan banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya, 

kebutuhan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. 

Sekalipun banyak produk industri atau buatan pabrik lebih dikenal 
di pasar, produk yang dihasilkan masyarakat hutan 

tak tergantikan. 



Barangkali pemerintah kabupaten telah 
memiliki kebijakan terkait produk unggulan 

daerah, misalnya… 
1.Kebijakan tentang produk unggulan atas 
Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) 
2.Kebijakan tentang pengembangan usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Kenali potensi produk unggulan dan potensi 
ekonomi yang dapat dikembangkan! Mulailah 

diskusikan dengan pemerintah desa. 

Amati apakah di desa 
anda telah ada usaha yang 

menghasilkan produk. 
Kalau ada, pelajari 

sejarah usaha maupun 
kesulitan dan kemudahan 

yang dihadapi. 
 

Ambil pelajaran dari 
kegagalan dan 

keberhasilannya. 

Pahami kelemahan dan kekuatan dalam 
menghadapi peluang dan ham- batan 
usaha produksi di sektor ke- hutanan 

jika ingin membangun usaha, baik 
perorangan maupun berkelompok. 
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Produk unggulan wilayah di sekitar hutan dapat berupa 
barang maupun jasa. Contohnya… 

Produk  Pangan 
Olahan 

 
Sambal Kacang Mete 
dari Hutan Sambelia 

Produk  Kerajinan 
 

Kriya Bambu 
Alam Mekongga 

Wisata  Alam 

Sebelum memulai usaha pengolahan hasil hutan, lakukan rembuk 
bersama kelompok untuk memastikan produk yang akan dihasilkan 
tergolong produk unggulan. 
 

Ciri produk unggulan: 
-khas desa/daerah tertentu 
- unik, berbeda dengan produk lain 
- memiliki nilai jual dan nilai tambah ekonomi 
- memiliki daya saing dengan produk lain 
-berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan tanpa merusak 
kelestarian hutan. 
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Beberapa 
pertimbangan 
teknis dalam 
menentukan 

produk 
unggulan. 

*  Analisis  Lokasi 
 

Pertimbangan jarak (jauh atau 
dekat), kemudahan jangkauan, dan 
sarana pendukung yang tersedia. 

* Analisis  Produksi 
 
Pertimbangan produksi berdasarkan 

prinsip 3 K atau 3 B: 
 

1. Kualitas (mutu) 
2. Kuantitas (jumlah atau volume) 

3. Kontinyuitas (keberlanjutan) 

*  Analisis  Ekonomi 
 
Pertimbangan rugi dan laba, modal dan biaya, dan kemudahan mema- 
sarkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai 
keuntungan ekonomi malah merusak kelestarian hutan yang menjadi 
sumber ekonomi. 
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Sebelum tahap produksi, sebaiknya lakukan identifikasi dan 
pemetaan terhadap potensi produk unggulan. Baik produk ung- 
gulan hasil hutan berupa kayu (HHK), maupun hasil hutan bukan 
kayu (HHBK). 
* jenis dan jumlah tanaman 
* jenis dan jumlah tanaman HHK yang baru ditanam melalui 

program khusus 

Data jenis dan jumlah tanaman HHK maupun HHBK yang ada men- 
jadi kunci awal pemetaan produk unggulan. Data jenis dan jumlah 
tanaman yang baru ditanam akan berguna untuk pengembangan 

potensi produk unggulan di masa depan. 
 
 

HHK HHBK 

Siapkan juga 
produk unggulan 
pendukung dari 
komoditas atau 

kegiatan ekonomi 
yang telah ada, 
contohnya… Pertanian Industri rumah tangga 
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Penentuan produk unggulan 
juga mempertimbangkan 
potensi ekonomi dari 
berbagai sisi. Informasi 
harga dan pasar  
diperlukan dalam 
pengembangan 
produk unggulan. 

Pengolahan  produk 
* Tinggi rendahnya biaya 
produksi, mahal-murah- 
nya teknologi, boros atau 
hemat energi, dan lain- 
lain. 

Harga  produk 
* Harga yang adil 
dan layak. 

Adil bagi produsen Layak bagi Konsumen 

Pasar  produk  unggulan 
* Utamakan dapat diserap 

pasar lokal sehingga memang- 
kas biaya kirim. Atau ciptakan 
pasar alternatif, misal dijadi- 
kan oleh-oleh desa wisata, dan 

lain-lain. 

Pasar  Input 
* Bila ada bahan tambahan 
yang diperlukan dalam pen- 
golahan produk unggulan, 

sedapat mungkin tersedia di 
desa atau di pasar terdekat. 
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Bila sudah siap, lakukan penilaian 
kelayakan usaha atas produk 
unggulan, kelembagaan ekonomi, 
dan pemberdayaan ekonomi masyara- 
kat hutan! Penilaian kelayakan meng- 
gambarkan rencana usaha sesuai 
dengan kondisi, potensi, dan peluang 
yang ada. Kelayakan Usaha HHK dan 
HHBK paling tidak meliputi aspek- 
aspek berikut: 

 

1.Aspek  Pasar  dan  Pemasaran. 
 
Dimana produk unggulan akan dipasar- 
kan dan bagaimana cara pemasaran. 

 
 
 
2.Aspek  Teknis 
dan  Teknologis. 
 
Bagaimana cara 
memproduksi 
produk unggulan? 

4.  Aspek  Keuangan. 
 
Bagaimana pengelolaan 

modal, keuntungan, 
dan pemanfaatan 

keuntungan? 

3.  Aspek  
Manajemen 

Operasional. 
 
Siapa yang akan men- 
gelola dan bagaimana 

pengaturannya? 
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Libatkan lembaga ekonomi desa dan lembaga di desa 
yang dianggap memiliki potensi dan peran untuk mendukung 

usaha pengembangan produk unggulan. 

KARANG TARUNA 

PKK Badan Usaha Milik Desa 

Berdayakan ekonomi ma- 
syarakat melalui Pengelolaan 
Sumber Daya Alam Berbasis 

Masyarakat (PSDABM) sesuai 
program Perhutanan Sosial 

(PS) yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pember- 
dayaan masyarakat dan den- 
gan tetap berpedoman pada 
aspek kelestarian hutan hal 
ini sesuai pula dengan tujuan 
Green Prosperity (Kemakmu- 
ran Hijau) yang didukung oleh 

MCA-Indonesia. 

PSDABM dan 
PS diantaranya 
dikembangkan 
melalui skema 
1) Hutan Desa 
(HD); 2) Hutan 
Kemasyarakatan 

(HKm); 
3) Hutan Tana- 

man Rakyat 
(HTR); 4) Hutan 

(Pola) Kemi- 
traan; 5) Hutan 

Adat; dan 
6) Hutan Rakyat. 

Kemudian tentukan 
pilihan usaha berdasarkan 
potensi produk unggulan. 
Bila potensinya besar dan 
beragam, perlu dipilih mana 
yang dijadikan pilihan usaha 
utama (prioritas) berdasar- 

kan peluang pasar dan 
ketersediaan sumberdaya. 
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5  LANGKAH  PENYUSUNAN  RENCANA  USAHA 
 

 
LANGKAH  PERTAMA 
Gambarkan secara rinci bentuk usaha dan produk yang akan 
dikembangkan. 

CONTOH 
 

Bentuk  Usaha Kelompok Produk  Unggulan 

Kelompok Wanita 
Tani desa Sambelia 

Pengolahan 
kacang mete 

Sambal kacang mete 
organik 

Kelompok Tani Hutan 
Desa Mekongga 

 

Silakan isi kolom 
kosong di bawah ini 
sesuai potensi desa 

anda 

Usaha Kerajinan 
bambu 

Aneka keranjang 
untuk kemasan 

pangan lokal 

LANGKAH  KEDUA 
Gambarkan secara rinci pasar yang hendak dituju 
 

Target  Pasar Pangsa  Pasar Strategi  Pasar 

Dipasarkan 
dimana? 

Dipasarkan 
kepada 
siapa? 

Dipasarkan 
dengan cara apa? 
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LANGKAH KETIGA 
Produksi. 
 

 
Kapasitas produksi 

 
Berapa banyak produk yang dapat 
dihasilkan per hari, per bulan, atau 
per tahun? Pertimbangkan permintaan 
pasar. Bila permintaan sedikit, tapi 
produksi melimpah, produk tidak akan 
habis terjual. 

Bahan baku 
 
Apa saja dan berapa 
banyak bahan baku 
yang diperlukan? 

Teknologi 
 
Pilih teknologi tradisional atau 
menggunakan mesin modern? 
Mesin modern mungkin mem- 
percepat produksi, tapi cara 
tradisional dapat memberdayakan 
banyak orang. 

Proses Produksi 
 
Bagaimana produksi dilakukan? 
Secara bersama-sama di satu tempat 
atau dikerjakan perorangan? Apakah 
produksi dilakukan terus-menerus, 
atau sewaktu-waktu bila ada pesanan? 
Bagaimana cara mengirimkan produk 
ke konsumen. 
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LANGKAH  KEEMPAT 
 

Bentuk organisasi usaha. 
 

Sebuah organisasi usaha memiliki seorang 
pemimpin dibantu sejumlah pengurus dan 
anggota dengan tugas masing-masing! 

 
Contoh Organisasi Usaha 

Produk Unggulan 

PEMIMPIN 
Bertanggungjawab terha- 
dap kemajuan usaha dan 
kesejahteraan anggota. 

Petugas pencatatan 
dan administrasi 

 

 
Petugas pengelola 

keuangan 

Kelompok A. 
Penyedia bahan baku HHK 
atau HHBK dan menjaga 
kelestarian hutan sumber 

bahan baku. 

Kelompok B. 
Pengolah produk. 

Kelompok B. 
Pemasaran. 

Dengan adanya perencanaan organisasi, dapat diperkirakan 
jumlah orang dan keterampilan dimiliki serta pelatihan yang 

dibutuhkan agar usaha dapat berjalan. 
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LANGKAH KELIMA 
 

Susun perencanaan keuangan. 
 
Rencana pengembangan produk unggulan perlu merencanakan 
keuangan. Setidaknya meliputi perkiraan biaya yang dibutuhkan 
(modal usaha), biaya produksi, harga jual. Ini berguna untuk 
memperkirakan kapan usaha akan “balik modal” dan memberikan 
keuntungan optimal. 

#1. Bicarakan 
bersama 
kelompok 

2#. Kumpulkan 
informasi terkait 

biaya produksi 
(bahan baku, upah 

kerja, biaya kemas, 
dan lain-lain) 

3#. Pelajari 
informasi 

pasar. #4. Susun 
rencana 

keuangan 
usaha. 

5#. Putuskan 
dan terapkan 

bersama. 

Dengan menerapkan 
5 langkah di atas, akan 

dihasilkan sebuah rencana 
usaha (bussines plan). BUSSINES 

PLAN 
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Dari  Rencana  Bisnis  ke  Rencana  Aksi 
 

Rencana bisnis harus diikuti dengan 
penyusunan rencana aksi. Maksud- 

nya, serangkaian tindakan yang akan 
dilakukan dalam menjalankan usaha 

pengembangan produk unggulan. 

Rencana  Investasi 
 

Mencakup sumber dana untuk modal usaha dan bagaimana 
mendapatkannya. Apakah dikumpulkan secara mandiri oleh 
kelompok, dari dukungan lembaga keuangan desa, pinjaman, 

atau bantuan dari pihak lain. 
 

Sumber  Investasi 

Swadaya 
(dikumpulkan 
dari 
anggota) 

Pinjaman Kerjasama 
Usaha 

Bagaimana proses 
produksi dan penjagaan 

mutu produk unggulan dalam 
kurun waktu tertentu 

(misal, 1 tahun). 

Rencana  Pembiayaan 
 

Bagaimana rencana pengelolaan 
modal untuk membiayai pembelian 

mesin, bahan baku, upah kerja, 
biaya pemasaran, dan lain-lain. 
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BAGIAN  #2 
PEMASARAN  PRODUK  UNGGULAN 

 

 
Membuat produk itu mudah, tapi memasarkannya memerlukan seni 

tersediri. Di sinilah tantangan kewirausahaan. Jangan sampai 
hasil usaha kelompok di desa anda tidak terjual karena tidak ada 

yang membeli. 

Harus ada 
upaya-upaya 

terencana agar 
produk (baik 
barang mau- 

pun jasa) dapat 
disambut oleh 
konsumen dan 

mendapat keper- 
cayaan masyara- 

kat luas. 

PEMASARAN 

Riset 

Strategi 

Branding 
Iklan 

Produk 

Teknologi 
Informasi 

Dengan pemasaran terencana 
(strategi dan taktik), produk akan 
dapat dipasarkan atau terjual ke 

konsumen hingga menghasilkan 
omzet. 

Pertanyaannya, 
apa yang dimaksud 
dengan strategi dan 
taktik pemasaran? 

Branding 
Iklan 



STRATEGI PEMASARAN merupakan sebuah rencana untuk menca- 
pai tujuan usaha. Sejumlah kelompok usaha atau perusahaan mungkin 
memiliki tujuan yang sama, tetapi strategi mencapai tujuan tersebut 

bisa berbeda. Bagaimana menyusun strategi pemasaran? 

 Lakukan  riset atau  penelitian 
 

Gunanya untuk memahami calon 
konsumen dan agar produk 

memenuhi kebutuhan pasar. Ini 
menjadi dasar pengembangan 

produk yang berbeda agar dapat 
bersaing. 

 

 
 

 Perpaduan Barang dan Jasa 
 

Selain menghasilkan produk dan mengejar jumlah produksi, 
pastikan jaminan mutu produk dan layanan jasa terkait produk. 

Berikan garansi, layanan perbaikan atau penggantian jika produk 
rusak, dan lain-lain. Pengembangan produk unggulan di wilayah 

hutan dapat dipadukan dengan jasa wisata kunjungan, pelatihan, 
dan lain-lain. 
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 Penempatan  (posisioning) 
 

Artinya, produk yang pasarkan harus menempati posisi berbeda 
dengan produk lain. Produk kerajinan “HASIL  HUTAN LESTARI”  
menempati posisi berbeda dengan produk sejenis lainnya. Produk 
pangan alami dari hutan alami ada di posisi tersendiri di antara 

produk pangan hasil pertanian kimia. 

 Promosi 
 
Gunakan cara dan media promosi yang tepat untuk berkomuni- kasi 

dalam pemasaran. Sekalipun sederhana dan berbiaya murah, 
kadang malah lebih berhasil dalam pemasaran, ketimbang menggu- 

nakan cara berbiaya tinggi. 
 

Beberapa  cara  dan  media  promosi 

Spanduk atau Papan 
Nama Warung/Toko 

Ikuti Pameran 
Produk 

Gunakan 
Sosial Media 

Promosi melalui 
sosial media ter- 
bilang murah dan 

memiliki jangkauan 
sangat luas 
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TAKTIK  PEMASARAN  adalah  tindakan- 
tindakan    dalam    menjalankan    strategi 
pemasaran, sebagai berikut. 

 

Diferensiasi 
Produk  dan  jasa  yang  diusahakan  memi- 
liki  sisi  yang  diunggulkan.  Sebuah  produk 
pangan dapat memiliki keunggulan kualitas 
karena  terbuat  dari  bahan-bahan  alami, 
sebuah jasa wisata unggul dalam hal pelay- 
anan   kepada   wisatawan,   sebuah   produk 
kerajinan unggul dalam hal keindahan dan 
keunikan. 

 

 
 

Contoh sederhana, 
sementara daerah lain 

menjual produk kacang mete 
mentah, desa Sambelia 

menghasilkan kacang mete 
yang diolah menjadi sambal. 

 
Inilah yang disebut 

pembedaan atau 
diferensiasi. 

Bauran  Pemasaran 
Selain menghasilkan produk dan mengejar jumlah produksi, bauran 
pemasaran juga meliputi; penetapan harga yang bersaing, pemilihan 
tempat yang mudah dijangkau konsumen, dan promosi yang memikat. 
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Penjualan 
 
Penjualan melibatkan pekerjaan 
distribusi atau mengantarkan 
produk ke tangan konsumen. 
 
Penjualan  langsung  yaitu produsen 
mengantarkan langsung produk ke 
tangan konsumen. 
 
 

Penjualan  Berantai 
 

Melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distributor, agen, 
pedagang besar, pengecer, hingga konsumen. Jumlah pihak yang 
terlibat dalam penjualan dapat dibedakan berdasarkan permin- 

taan atau jumlah pembelian. 

Alur  Penjualan 
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Branding 
 

Produk unggulan yang dipasarkan atau dijual melalui jaringan 
pemasaran perlu dilengkapi identitas agar dikenali oleh konsumen. 
Identitas produk biasanya disebut “brand”. Identitas ini ditunjuk- 

kan dari nama, merk, lambang (simbol) atau tanda logo, desain, konsep 
usaha, karakter produk dan produsen, atau gabungan semuanya. 

VS BRAND 

Usaha memperkenalkan identitas atau brand disebut sebagai 
branding. Berikut beberapa brand produk yang ada di Indonesia. 

Brand yang baik dengan logo yang dan nama (merk) yang kuat akan 
dapat menguasai pasar. Contohnya, brand “Aqua” yang amat kuat 

sehingga sebagian orang menyebut air mineral dalam kemasan apapun 
merknya sebagai “Aqua”. 

 
Brand yang kuat, mudah diingat, dan dikenali oleh pembeli 

karena berbeda dengan lainnya. 
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PENGEMASAN 
 
Sebelum dipasarkan, sebuah produk 
sebaiknya dikemas. Kemasan dapat 
diartikan wadah atau pembungkus 

produk. 

Beberapa manfaat pengemasan 

Kemudahan Pengamanan Identitas 

Melindungi berbagai 
kemungkinan keru- 

sakan produk akibat 
gangguan fisik (ben- 
turan dan gesekan), 

perubahan cuaca, dan 
masuknya kotoran 

atau kuman penyakit, 
dan lain-lain. 

Memudahkan 
pengiriman, 

penyimpanan, 
dan pemajangan. 

Kemasan juga 
mencerminkan citra 
sebuah brand dan 

bagian dari promosi. 
Karena itu kemasan 
dibuat berbeda den- 
gan kemasan produk 

lain agar mudah 
diingat dan dikenali 

oleh konsumen. 

Pengemasan juga meningkatkan nilai jual produk. 

Produk 
tanpa 

kemasan 

Produk dengan 
kemasan biasa 

Produk dengan 
kemasan kemasan 
bagus dan menarik 
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Bahan  Kemasan 
 

Bahan untuk kemasan produk 
sangat beragam. Bisa dibuat dari 

bahan alami seperti kelobot 
jagung, daun pisang, tempurung 

kelapa, bambu, dan lain-lain. Bisa 
juga dari bahan buatan pabrik 

seperti kaleng, kertas, 
dan plastik. 

Saat ini, kemasan plastik 
mendominasi industri makanan 

karena dianggap kuat, ringan, tidak 
berkarat, dan murah. 

 
Tetapi tidak semua jenis plastik 

aman untuk kemasan bahan 
pangan. 

 
Bahan kemasan yang juga banyak 

dipakai adalah kertas. 

Kemasan dari bahan alami, 
juga memiliki keunggulan 
karena ramah lingkungan, 
unik, dan dapat memiliki 

nilai seni yang tinggi. 

Usaha pengembangan produk unggulan dapat memadukan 
kegiatan pengolahan pangan dan pembuatan kemasan dari 

bahan alami. Hasilnya, produk teh atau kopi dalam 
kemasan tabung bambu. 
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Kemasan  untuk  produk  kerajinan 
 
Produk kerajinan, misalnya kain 
tenun atau kriya bambu, juga perlu 
dikemas agar tidak mengalami keru- 
sakan sebelum sampai di konsumen. 
Pilihlah bahan kemasan yang kuat, 
tahan benturan, tetapi ringan. 

Bahan pembuat kemasan 
sebaiknya murah dan mudah 
didapatkan. Akan lebih baik 
lagi bila dibuat sendiri dari 
bahan-bahan yang tersedia 
di sekitar. 

Sebagai contoh, produk kerajinan dari bambu misalnya berupa cang- 
kir  bambu  dapat  dikemas  dengan  beraneka  pilihan.  Bahkan,  dapat 
dikemas dengan bambu pula. Kreasikan kemasan secantik mungkin. 

Kemasan 
kertas/karton 

Kemasan 
plastik 

Kemasan 
bambu 

Kemasan 
kayu 

Cangkir bambu 
(produk kerajinan) 
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ALAT BANTU PENGEMASAN 
 
Sejumlah alat untuk pengemasan 

produk, di antaranya: 

Timbangan 
Timbangan biasa (manual) 

atau timbangan digital untuk 
menakar berat produk. 

Gelas ukur 
Untuk menakar volume 

produk yang berupa cairan 
(misal, minyak). 

Printer manual  
Untuk mencetak angka dan 
huruf pada kemasan dengan 

menggunakan pita warna 
secara manual. 

Penyegel (sealer) biasa. 
Untuk menutup bagian terbuka 
pada kemasan kantong plastik. 

Penyegel hampa udara 
(vaccum sealer) 

Menutup dan mencip- 
takan kondisi hampa 
udara di dalam kan- 

tong agar produk lebih 
awet. 

Pengencang 
tutup botol 

Pilihlah alat 
pengemas yang 
murah, mudah 

dipakai dan 
dirawat, tahan 
lama, dan bi- 

aya pemakaian 
rendah. 
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LABEL 
 

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. 
Secara umum, label berisi nama atau merek produk, bahan 
baku, kandungan gizi, tanggal kedaluwarsa, ukuran produk, 

dan keterangan perizinan. 
 
 
Contoh label 

Ketentuan Pelabelan 
 

*Wajib ada pada produk pangan 
* Berisi keterangan mengenai pangan 
* Benar dan tidak menyesatkan 
*Terletak pada bagian yang mudah dilihat 
dan dibaca 

Sebuah label tidak boleh 
mencantumkan keterangan tidak 
benar dan atau menyesatkan. Dan, 
tidak boleh mengandung pernyataan 
bahwa pangan dapat berfungsi 
sebagai obat. 
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Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat menjadi tan- 
tangan sekaligus peluang besar bagi bangsa Indonesia. Pember- 
dayaan masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan hingga 
pemasarannya memerlukan kreatifitas dan inovasi. 

Untuk itu diperlukan 
semangat kewirausa- 
haan. Kewirausahaan 

dapat diartikan proses 
merancang, memban- 
gun, dan menjalankan 
sebuah usaha mandiri 
yang seringkali dimulai 
dari skala kecil serta 
keberanian mengambil 
resiko dalam menyam- 

but peluang. 

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti 
pejuang, usaha berarti berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha berarti 

pejuang yang berbuat sesuatu. 
Semoga modul menjadi kabar baik bagi dunia kewirausahaan ma- 
syarakat pedesaan, khususnya masyarakat hutan, untuk mengem- 

bangkan produk unggulan hingga dikenal warga dunia. 
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DAFTAR BACAAN 




