
 

Form Monitoring & Evaluasi  Kegiatan CSR                                                                                        

PT / Unit      : Hutan Ketapang Industri 

Judul Project   : Pemberdayaan Ekonomi Perempuan  

  berbasis usaha Sanggar Jahit 

No. Proposal      : 033/CSR/HKI/EK/II/2020/EJ 

Koordinator kegiatan     : Eko Jamil 

Lokasi Kegiatan (Desa/Kec./Kab.)   : Desa Kedondong-Kec. Kendawangan 

Budget Kegiatan disetujui (lampirkan proposal) : Rp. 25.000.000,- 

Participant      : 5 penerima manfaat program 

No. Point Eksplorasi Data M & E Deskripsi 

1 Profil Program: 

a. Bidang: 

b. Judul Kegiatan: 

 

c. No.Proposal project 

d. Manager Project 

e. Lokasi kegiatan: 

f. Penerima manfaat kegiatan; 

g. Durasi kegiatan: 

h. Anggaran: 

i. Realisasi: 

 

a. Ekonomi 

b. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan berbasis usaha Sanggar 

Jahit 

c. 033/CSR/HKI/EK/II/2020/EJ 

d. Tri Eko Setiyo 

e. Desa Kedondong-Kec. Kendawangan 

f. 5 KK 

g. 12 Bulan 

h. Rp 25.000.000,- 

i. Rp   8.548.000,- 

2 
Apakah tujuan / ouput kegiatan CSR 

project ?; 

 1 orang mendapatkan pelatihan dan praktek menjahit secara 

intensif, dan menjadi pengurus harian sanggar KDI. 

 Sanggar KDI memiliki sumber listrik mandiri 

 Fasilitas dan kebutuhan bahna serta perlengkapan sanggar KDI 

terpenuhi 

3 
Apa saja yang tidak dapat berjalan 

dan mengapa (hambatannya)?; 

 

 Belum semua peserta program memiliki 

kemampuan/keterampilan yang sama dalam teknis menjahit, 

karena mesin mengunakan dinamo listrik sementara itu listrik di 

desa Kedondong hanya mampu digunakan untuk 1 dinamo 

mesin jahit.  

 Peserta merasa penggunaan 1 alat tersebut tidak efektif untuk 

belajar. 

 Mayoritas peserta belum memiliki kemauan dan tekad belajar 

menjahit yang kuat karena masih berharap mendapatkan 

penghasilan secara instan dari kegiatan pelatihan sehingga 

peserta pelatihan sering mengalami perubahan dan atau 

pengurangan jumlah peserta pelatihan di setiap sesi. 

4 
Apa saja yang telah berjalan dengan 

perubahan arah (memberi dampak) 

 

Pelatihan dan magang secara intensif kepada 1 orang peserta yang 

direncanakan selama 1 bulan bersama penjahit professional di 

Kabupaten Kayong Utara, yaitu  Bapak Budi. 

 Dikarenakan wabah Covid-19, pelatihan terealisasi 1 bulan saja 

terhitung sejak Tanggal 14 Februari 2020 s/d Tanggal 15 Maret 

2020. 

 Peserta dilatih menggunakan mesin jahit manual tanpa dinamo 



 

listrik untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan dasar 

tentang alat dan tehnik menjahit.  

 Peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar 

pembuatan seragam sekolah dan reparasi pakaian sehari hari. 

 Peserta diberikan proyek pembuatan masker sebagai bentuk 

promosi dan dapat mendukung aksi pencegahan dan 

penanganan wabah Covid-19 

5 
Berapakah tingkat partisipasi 

peserta dalam kegiatan (dalam %) ? 

Dari 8 orang peserta diawal program, peserta yang mengikuti 

kegiatan pelatihan sampai dengan akhir periode sebanyak 5 orang 

peserta (50 %) 

6 
Bagaimanakah persepsi peserta 

terhadap kegiatan? 

Peserta menilai pelatihan menjahit dirasakan sangat bermanfaat dan 

dapat diaplikasikan untuk peluang usaha, mengajarkan kembali 

kepada kelompok perempuan di sekitar atau minimal untuk 

memperbaiki pakaian yang rusak. 

7 
Apa saja yang membutuhkan 

penyesuaian dan perubahan 

sekarang? 

 Perlu solusi alternatif sumber listrik untuk tenaga dinamo yang 

dipakai sebagai mesin penggerak roda mesin jahit karena selama 

ini masih mengandalkan mesin genset yang kebutuhan bahan 

bakarnya lumayan banyak. 

 Perlunya disepakati aturan main pergiliran waktu (sesi) 

menggunakan mesin. 

 Perlunya diminta komitmen para peserta pelatihan agar ilmu dan 

teknik menjahit dalam kegiatan pelatihan bersifat berkelanjutan. 

 Perlu solusi untuk meningkatkan minat masyarakat sekitar untuk 

belajar dan meningkatkan keterampilan menjahit. 

8 
Bagaimanakah kecenderungan 

sikap stakeholder eksternal / 

penerima manfaat terhadap 

kegiatan operasional unit pasca 

program CSR? 

Peserta, stakeholder Pemerintahan Desa serta masyarakat 

mendukung dan mengapresiasi kepedulian Perusahaan yang turut 

memfasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat. Disamping itu, 

pemerintah desa menyampaikan bahwa mayoritas ibu-ibu atau 

kelompok perempuan di Desa Kedondong merupakan tenaga kerja 

di perusahaan sehingga kesulitan dalam membagi waktu. Perlu 

ditambahkan kegiatan CSR lain dibidang ekonomi seperti budidaya 

ikan air tawar, kerajinan tangan dan lainnya. 

9 
Bagaimanakah kondisi dan dampak 

sosial yang diterima unit 

(Kebun/PKS) pasca kegiatan CSR 

tersebut? 

Saat ini perusahaan belum secara langsung mendapatkan 

pengaruh/dampak positif dengan pelatihan dasar menjahit dan 

keberadaan sanggar ini, namun secara jangka menengah dimana 

kebutuhan akan seragam atau baju tenaga kerja, akan sangat efektif 

dan efisien jika melalui sanggar, dengan catatan memperhatikan 

kualitas. Namun, kondisi hubungan dan komunikasi antara 

perusahaan dengan masyarakat, khususnya Pemerintah Desa 

menjadi semakin terbuka. 

10 
Output & Indikator Program (by 

Proposal & LFA) *Tentatif: 

 

Pencapaian: 

Sanggar Jahit berjalan secara rutin, memberikan/pusat pelatihan dan 

menjalankan usaha. 

Dari target 20 orang peserta yang mengikuti pelatihan di awal 

program, baru ada 5 orang yang aktif, karena mayoritas kelompok 

perempuan di Desa bekerja di Perusahaan. Selain, itu, beberapa 





 

Lampiran Foto; 
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NOTULEN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM CSR PT HKI  

DI DESA KEDONDONG 

 
Hari/Tanggal : Senin, 18 Januari 2021 

Tempat  : Kantor Kepala Desa Kedondong 
Peserta   : Daftar Hadir Terlampir 
 

No. Kesepakatan/Keputusan PIC 
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Pertemuan ini merupakan bentuk koordinasi, diskusi, dan musyawarah 
antara Tim CSR dan Pemerintah Desa Kedondong membahas follow up 

program CSR PT HKI yang telah dilaksanakan di Desa Kedondong 
sampai dengan saat ini, yaitu Program “Pusat Kreatifitas Perempuan 

dan Sanggar Jahit”. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa 
Kedondong dengan dihadiri oleh Sekretaris Desa kedondong, Kepala 
Dusun Kelampai, LPD Desa Kedondong, Kaur Pemeritahan, Ketua RT 

Dusun Kelampai, koordinator program sanggar jahit KDI. 
 
Sebagai pembuka, Bapak Tri Eko sebagai perwakilan Tim CSR PT HKI 

menyampaikan bahwa sejak Tahun 2017, dana CSR yang telah 
direalisasikan untuk program CSR Pemberdayaan ekonomi Sanggar 
Jahit sebesar ± 100 Juta. Pelaksanaan rapat koordinasi dan diskusi 

antara Tim CSR PT HKI dan perwakilan Pemerintah Desa sebagai 
tindak lanjut adanya aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh 
perwakilan pemerintah desa untuk dilakukan pertimbangan 

penggantian program CSR PT HKI untuk Desa Kedondong dari semula 
adalah pemberdayaan ekonomi sanggar jahit menjadi pemberdayaan 
ekonomi perikanan air tawar. PT HKI dalam melaksanakan program 

CSR akan lebih memprioritaskan ke sektor pemberdayaan ekonomi dan 
sosial budaya masyarakat dibanding program CSR pembangunan 

infrastruktur. Peran serta dan partisipasi masyarakat Desa Kedondong 
sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program CSR 
pemberdayaan masyarakat di Desa Kedondong.  

 
Bapak Burhanudin, selaku Sekretaris Desa Kedondong menyampaikan 
beberapa kendala yang dihadapi oleh program CSR Pemberdayaan 

Ekonomi Sanggar Jahit, khususnya Tahun 2020 ketika ada terobosan 
dari Tim CSR untuk bekerja sama dengan Bapak Pendi, penjahit 
profesional sebagai tenaga instruktur ketrampilan menjahit untuk 

melatih dan menempati kantor sanggar jahit sebagai tempat tinggal 
sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal. Kendala-
kendala tersebut disampaikan oleh instruktur kepada sekdes antara    

lain : 
a. Lokasi sanggar jahit yang dinilai kurang strategis. Lokasi sanggar 

jahit yang tidak berada di pinggi jalan dan cenderung tersembunyi 

tidak dapat terlihat oleh masyarakat luas sehingga menghambat 
Pak Pendi untuk mendapatkan proyek atau pesanan menjahit dari 
masyarakat. Terkait dengan permintaan relokasi dari Pak Pendi dari 

kantor sanggar jahit saat ini ke Kantor Dusun Sungai Nanas, yang 
memiliki lokasi lebih strategis karena tepat berada di pinggir jalan, 

Pak Sekdes sebagai perwakilan Pemerintah Desa Kedondong 
mempersilahkan. Permintaan relokasi diminta oleh Pak Pendi 
diharapkan menjadi solusi adanya pesanan menjahit dari 

masyarakat sehingga beliau memiliki sumber pendapatan 
mengingat pemberian pelatihan menjahit diberikan secara sukarela. 

b. Mesin Jahit yang dimiliki oleh sanggar jahit saat ini merupakan 

mesin jahit model lama sehingga perlu diupgrade ke mesin jahit 
yang lebih modern agar kegiatan pelatihan menjahit lebih 
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maksimal. Berkaitan dengan hal ini, Sekdes menyampaikan tidak 
bisa menyetujui karena hal ini menyangkut peralatan-peralatan dan 
aset sanggar, sehingga jika ada masukan-masukan seperti itu Pak 

Pendi diharapkan diskusi terlebih dahulu dengan Ibu Olivia selaku 
Koordinator Program Sanggar Jahit serta Tim CSR PT HKI. 

c. Berkaitan dengan insentif pelatihan menjahit bagi Pak Pendi 
sebagai instruktur yang sepertinya perlu diberikan agar menjadi 
pendapatan tambahan.   

Sesuai dengan usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah 
Desa kedondong sebelumnya untuk dilakukan pertimbangan terhadap 
program sanggar jahit dan perlunya dilakukan pengalihan menjadi 

Program Pemberdayaan Ekonomi lain, seperti pendampingan dan 
pembinaan kegiatan usaha ekonomi pandai besi, kegiatan ekonomi 
kreatif kerajinan tangan anyaman tradisional, dan pemberdayaan 

ekonomi perikanan air tawar. Namun, mengingat beberapa kegiatan 
yang disebutkan memerlukan kajian lebih lanjut dan untuk saat ini 
kegiatan ekonomi perikanan air tawar lebih memungkinkan. Budidaya 

Perikanan Air Tawar. Apabila Program Budidaya perikanan air tawar 
disetujui dengan sistem kolam trepal, maka bantuan pembuatan kolam 
ikan harus dilakukan untuk masing-masing anggota kelompok sehingga 

memudahkan dalam proses pemeliharaan dan budidaya nya 
dibandingkan dengan pembuatan kolam ikan komunal yang statusnya 
dimiliki oleh kelompok pengelola di satu tempat.  

 
Kepala Dusun Kelampai, Bapak Supianto menyampaikan kurang 

maksimalnya hasil program CSR Pemberdayaan ekonomi Sanggar Jahit, 
khususnya berkaitan dengan antusiasmenya kelompok perempuan di 
Desa Kedondong untuk mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan 

menjahit disebabkan karena mayoritas ibu-ibu atau kelompok 
perempuan di Desa Kedondong, khususnya Dusun Kelampai dan Dusun 
Sungai Nanas memiliki aktivitas sebagai tenaga kerja di perusahaan 

sehingga ketika ibu-ibu atau kelompok perempuan tersebut selesai jam 
kerja, sudah dalam kondisi kelelahan setelah bekerja. Selain sebagai 
tenaga kerja di perusahaan, beberapa ibu-ibu atau kelompok 

perempuan lainnya juga memilih bertempat tinggal di dalam areal 
perumahan dinas perusahaan mengikuti suaminya. Sebagai contoh, 
Jumlah ibu-ibu yang bekerja di perusahaan atau pun yang tinggal di 

perusahaan mencapai ± 90% dari total ibu-ibu atau kelompok 
perempuan di Dusun Kelampai. 
 

Adapun hasil kesepakatan diskusi dan musyawarah adalah : 
a. Secara istilah Program CSR Sanggar Jahit Desa Kedondong akan 

diganti menjadi kegiatan ekonomi kreatif, sehingga kegiatannya tidak 
hanya terbatas pada kegiatan sanggar jahit, namun bisa mewadahi 
kegiatan ekonomi lain seperti kerajinan tangan, budidaya perikanan 

air tawar,  kegiatan ekonomi pandai besi, atau beberapa kegiatan 
ekonomi lain. Sehingga, ke depannya anggaran CSR PT HKI bidang 
Pemberdayaan ekonomi Sanggar Jahit, akan disharing ke program 

sanggar jahit dan program budidaya perikanan air tawar yang telah 
disepakati bersama sebagai program CSR tambahan di Desa 
Kedondong. 

b. Pemerintah Desa akan membentuk kelompok pengelola budidaya 
perikanan air tawar. 

c. Tim CSR PT HKI bersama dengan Pemerintah Desa Kedondong akan 

memberikan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap 
kelompok budidaya perikanan.  

d. Kelompok budidaya perikanan yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh 
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DOKUMENTASI KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM CSR PT HKI  
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