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Latar Belakang
? Tantangan terbesar untuk meningkatkan pendapatan industri kecil/rumah
tangga, dan petani/nelayan di pedesaan (terpencil) adalah pada upaya
pemasaran produk -produknya.
? Produk-produk hasil industri kecil/rumah tangga umumnya tidak
menggunakan teknologi pengawetan dan kurang higienis; sedangkan produk
hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan umumnya tidak tahan lama (cepat
busuk), yang apabila tidak mendapat sentuhan penanganan pasca panen,
maka waktu yang tersedia untuk pemasaran hasil sangat sempit. Karakter
produk seperti ini, apalagi jika lokasi produksi jauh dari pasar, mengakibatkan
posisi tawar produsen (petani/nelayan/industri kecil) terhadap pasar menjadi
sangat lemah.
? Input teknologi dan ketersediaan sarana-prasarana yang minim,
mengakibatkan upaya peningkatan kualitas dan penanganan pasca panen
yang dilakukan oleh industri kecil/petani/nelayan sangat minimal dan banyak
tergantung terhadap cuaca/musim.
? Ketergantungan terhadap cuaca / musim menghilangkan kesempatan untuk
dapat memasarkan produk diluar musimnya (off season) yang berarti juga
kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga produk yang lebih baik di
pasar. Pada saat off season supply produk ke pasar menurun, pada saat itu
harga produk di pasar biasanya tinggi.
? Upaya peningkatan pendapatan industri kecil/petani/nelayan tidak cukup
hanya dengan melakukan upaya-upaya peningkatan produksi saja.
Peningkatan kualitas hasil produk dan penanganan pasca panen berperan
sangat penting agar peningkatan produksi memberi manfaat yang maksimal
untuk meningkatkan pendapatan petani/nelayan.
? Teknologi Mesin Pengering Tenaga Surya (MPTS-GHE) dari Pt Azet Surya
Lestari yang memanfaatkan tenaga surya, tenaga angin, dan biomassa
adalah teknologi yang dirancang untuk membantu mengeringkan produk agar
diperoleh kualitas produk yang lebih baik dan higienis, serta dapat menjamin
kontinuitas produksi (tidak tergantung pada musim.
? MPTS-GHE mampu mengeringkan beragam produk, sebagai berikut:
?
?

Produk Hasil Industri Kecil/Rumah tangga: (a). Kelompok Makanan:
kerupuk, keripik, pisang sale, manisan, dendeng, tepung dll.
(b). Kelompok Kerajinan: eceng gondok, pelepah pisang dll
Produk Hasil Pertanian & Perkebunan: Kacang-kacangan, Biji Kopi, Biji
Coklat, Cengkeh, Vanilla dll.
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?

Produk Hasil Perikanan & Hasil Laut: Ikan asin/tawar kering, cumi kering,
udang kering, rumput laut dll.

Mengingat beragamnya produk yang dapat dikeringkan, Pt Azet Surya Lestari
senantiasa memberikan training tentang cara pengoperasian peralatan yang
dilengkapi dengan petunjuk operasional untuk setiap jenis produk yang akan
dikeringkan.

Permasalahan dan Usulan
Permasalahan
?

Tingkat pendapatan industri kecil/petani/nelayan relatif rendah dan bersifat
musiman.

?

Oleh karena itu setiap upaya peningkatan produksi dan penanganan pasca
panen, yang pada dasarnya adalah memberi masukan teknologi, harus
diupayakan agar: (1). Tidak menimbulkan biaya operasional (misalnya BBM),
(2). Menggunakan sumber-sumber energi yang tersedia setempat, sehingga
tidak menimbulkan ketergantungan pada suplai energi dari luar, dan (2).
Pengoperasian dan pemeliharaan mudah.
Apabila teknologi yang
dimasukkan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang rumit,
meskipun terbukti bermanfaat, umumnya tidak akan berkelanjutan
(sustainable).

?

Pt Azet Surya Lestari bekerjasama dengan Creata-IPB (Institut Pertanian
Bogor), telah mengembangkan Mesin Pengering Tenaga Surya-Efek Rumah
Kaca (MPTS-GHE, atau singkatnya sering disebut sebagai Solar Dryer), yang
dapat dikombinasikan dengan mesin packaging. Mesin ini memanfaatkan
energi surya , yang dapat diperoleh dimana saja secara Cuma-Cuma, dan
dikombinasikan dengan tenaga angin dan biomassa, sehingga dapat
dioperasikan 24 jam per hari, tidak tergantung musim, dan dapat
dimanfaatkan dimana saja tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap
suplai energi.

?

MPTS-GHE tersebut telah terbukti di banyak lokasi, mampu meningkatkan
mutu dan hygiene produk hasil industri kecil/rumah tangga, hasil
pertanian/perkebunan, hasil perikanan dan hasil laut (karena produk
dikeringkan di tempat tertutup, sehingga terhindar dari kontaminasi jamur dan
debu). MPTS-GHE juga membantu menjaga kontinuitas produksi pada segala
musim, tidak memerlukan biaya operasional, dan dapat dioperasikan dengan
mudah oleh industri kecil/petani/nelayan, meskipun dengan tingkat pendidikan
yang rendah.
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?

Di Indonesia, MPTS-GHE telah dimanfaatkan dengan hasil yang baik oleh
instansi pemerintah, LSM, maupun perusahaan swasta sejak tahun 1999
untuk penanganan pasca panen hasil pertanian/perkebunan (coklat, kopi dll),
hasil laut (ikan, rumput laut), dan industri kecil (eceng gondok & batang pisang
untuk bahan kerajinan, dendeng jantung pisang rasa dendeng sapi, kerupuk
dll).

Usulan
?

Mengingat permasalahan yang dihadapi dan pentingnya peningkatan kualitas
produkdan penanganan pasca panen (Pengeringan dan Packaging) bagi
upaya peningkatan pendapatan industri kecil/petani/nelayan di daerah
(terpencil), Pt Azet Surya Lestari mengusulkan pemanfaan MPTS-GHE di
daerah pedesaan (terpencil).
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Tinjauan Teknologi
Teknologi pengeringan dan penanganan pasca panen dengan MPTS-GHE dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi problem pengeringan produk dan penanganan
pasca panen di daerah sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, hasil
laut, dan hasil industri kecil/rumahtangga di pedesaan dan daerah terpencil
sekalipun. Keunggulan dari penggunaan MPTS-GHE adalah sebagai berikut:
1. Memanfaatkan sumber energi surya (dengan substitusi biomass, dan angin)
yang mudah didapatkan dimana saja di seluruh pelosok indonesia secara
Cuma-Cuma, sehingga dapat dimanfaatkan dimana saja tanpa menimbulkan
ketergantungan pada suplai energi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Substitusi dengan biomass dan angin sebagai sumber energi tambahan,
memungkinkan pemanfaatan alat ini pada sore dan malam hari atau pada
saat musim hujan. Dengan demikian ketergantungan terhadap musim/cuaca
dapat dikurangi dan kontinuitas suplai produk ke pasar dapat dijaga.
3. Produk-produk yang dikeringkan lebih hygienis, karena dikeringkan dalam
ruangan tertutup, dapat langsung dikemas (bila tersedia peralatan
pengemasan) dan siap dipasarkan. Dengan demikian produk yang dihasilkan
lebih berkualitas, lebih menarik, dan lebih awet sehingga dapat dikirimkan ke
pasar tanpa menimbulkan resiko kerusakan produk.
4. Meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik,
karena produk yang tidak cepat rusak (busuk), sehingga meningkatkan posisi
tawar terhadap pasar, dan dapat terus mensuplai pasar di luar musim (off
season) dimana harga produk umumnya relatif lebih tinggi.
5. Dapat dioperasikan oleh kelompok ataupun secara individual, setelah
mendapatkan pelatihan secukupnya.
6. Pengoperasian dan pemeliharaan alat sangat mudah dan tidak memerlukan
tingkat pendidikan tertentu.
MPTS-GHE terdiri dari peralatan sebagai berikut:
1. Lemari “Rumah Kaca” berbentuk prisma segi enam terpancung yang
dilengkapi dengan rak-rak untuk mengeringkan produk.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
3. Tungku Biomassa untuk pembakaran biomassa
4. Rotary Turbin Ventilator (optional)
Lemari “Rumah Kaca”; berfungsi sebagai ruang penyimpanan produk yang akan
dikeringkan dan juga membangkitkan panas yang diperoleh dari sinar matahari
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langsung melalui mekanisme efek rumah kaca (Green House Effect) dan heat
absorber pada lantai dasar ruangan. Rak-rak pengering (penyimpanan produk)
dapat diputar agar sinar matahari langsung dapat merata keseluruh produk yang
sedang dikeringkan, serta memudahkan pengisian dan pengambilan produk dari
rak.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya; berfungsi untuk mengubah cahaya matahari
menjadi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kipas (exhaust fan) yang
terpasang di “rumah kaca”, sehingga uap air yang keluar dari produk dapat
dibuang keluar serta terjadi aliran udara. Listrik juga digunakan untuk membantu
penerangan di dalam rumah kaca pada saat dioperasikan pada malam hari.
Tungku Biomassa; berfungsi sebagai tempat pembakaran biomassa (kayu,
sampah kering, batu bara dll). Panas yang dihasilkan dari pembakaran biomassa
ditularkan ke dalam “rumah kaca” melalui plat penyerap panas(absorber plate)
pada lantai ruangan dan cerobong asap di dalam ruangan ”rumah kaca” dan
dimanfaatkan untuk memberikan energi panas tambahan atau menggantikan
fungsi energi surya untuk mengeringkan produk. Oleh karena itu, tungku
biomassa hanya digunakan jika MPTS-ERK dioperasikan pada kondisi dimana
matahari tidak cukup tersedia (musim hujan, sore atau malam hari).
Rotary Turbin Ventilator; berfungsi untuk menghisap udara dari dalam “rumah
kaca” agar terjadi sirkulasi udara, dengan menggunakan tenaga angin.

Mekanisme kerja MPTS-GHE
Produk yang akan dikeringkan diletakkan di dalam rak-rak yang terdapat di dalam
Lemari “rumah kaca”. Sinar matahari yang masuk kedalam lemari “rumah kaca”
akan menyinari produk secara langsung. Disamping itu melalui efek rumah kaca,
sinar matahari yang masuk akan meningkatkan suhu ruangan dalam lemari
“rumah kaca” sehingga akan membantu mempercepat proses pengeringan
produk. Suhu di dalam lemari “rumah kaca” dapat mencapai 50ºC. Untuk
mempercepat proses pengeringan, udara lembab yang diakibatkan oleh
menguapnya air dari produk yang dikeringkan di dalam lemari “rumah kaca” perlu
dikeluarkan, dengan cara membuat sirkulasi udara, baik melalui kipas yang
digerakkan oleh PLTS maupun Rotary Turbin Ventilator. Sinar matahari juga
dimanfaatkan oleh PLTS untuk menghasilkan listrik yang diperlukan untuk
menggerakkan kipas (fan) yang membantu sirkulasi udara di dalam lemari ”rumah
kaca”.
Pada sistem MPTS-ERK ini energi dari matahari dimanfaatkan melalui tiga cara,
yaitu:
(1). Penyinaran langsung terhadap produk (Energi Thermal),
(2). Peningkatan suhu ruangan melalui efek rumah kaca dan plat penyerap panas
(Energi thermal), dan
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(3). Pengubahan cahaya matahari menjadi listrik oleh PLTS (photovoltaik).
Apabila, karena pertimbangan sifat produk yang akan dikeringkan, dibutuhkan
suhu yang lebih tinggi, maka tungku biomassa dapat dimanfaatkan untuk
menambah panas. Tungku biomassa juga digunakan untuk substitusi sumber
panas, apabila MPTS-GHE digunakan pada saat matahari redup/tidak bersinar
(musim hujan).
Karena mengandalkan sinar matahari yang sudah tertentu lintasan rotasinya (arah
timur-barat), maka agar diperoleh kesempatan mendapatkan penyinaran matahari
yang merata bagi seluruh produk yang dikeringkan, rak pengering perlu diputar
secara berkala.
Peralatan MPTS-GHE adalah sebagai berikut:

Absorber Plate
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Perbandingan Teknis dan Ekonomis
Perbandingan pengeringan produk dengan MPTS-GHE dan Pengeringan Alam
disajikan pada tabel berikut ini:
Parameter

Waktu
(Timing)
Pengeringan
Lama Proses
Pengeringan

Biaya

Mutu dan
Hygiene
Produk
Kemudahan
dan Tenaga
Kerja

Lahan
Penjemuran
Kepastian
Target
Produksi

Metode Pengeringan
Pengeringan
MPTS-GHE
Alam/Penjemuran
(Konvensional)
Tergantung waktu dan cuaca.
Tidak tergantung cuaca.
Tidak dapat dilakukan pada
Dapat dioperasikan pada
malam hari dan pada waktu
malam hari dan pada musim
musim hujan
hujan sekalipun
Tidak menentu tergantung terik Proses pengeringan dapat
matahari dan angin
diatur dengan pengaturan
pembakaran biomassa dan
pengaturan kecepatan
sirkulasi udara
Tidak memerlukan biaya
Memerlukan biaya investasi
investasi peralatan
peralatan. Dalam jangka
panjang biaya relatif tidak
berarti, karena peningkatan
mutu produk, jadwal
produksi, dan harga jual
Mutu produk sulit dikontrol,
Mutu dan hygiene produk
mudah terkontaminasi berbagai jauh lebih baik karena
macam kotoran
terhindar dari kontaminasi
debu, jamur, dan lalat
Relatif mudah apabila cuaca
Produk yang dikeringkan
stabil, tetapi sangat repot pada
tidak perlu dikeluarkan dari
saat cuaca berubah-ubah atau
ruang pengeringan,
mendadak berubah, karena
meskipun hujan, sehingga
harus mengamankan produk
tidak merepotkan dan
jika hujan turun. Akibatnya
mengurangi resiko
biaya tenaga kerja meningkat.
kerusakan dan susut produk,
serta menekan biaya tenaga
kerja
Memerlukan lahan penjemuran
Tidak memerlukan lahan
yang lebih luas
penjemuran yang luas,
hanya memerlukan 1/3 dari
luas kapasitas penjemuran
Target produksi tidak dapat
Target produksi dapat
dikontrol, karena proses
dikontrol karena proses
pengeringan tergantung cuaca.
pengeringan produk dapat
dikontrol
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Scope of Works
Lingkup pekerjaan yang diusulkan adalah sebagai berikut:
A. Pekerjaan Persiapan
? Survey Lokasi Pemasangan Peralatan
? Penyiapan Kelompok Pengelola
? Training Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Penatalaksanaan
B. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
? Pengadaan peralatan MPTS-GHE
? Pengiriman dan Pemasangan MPTS-GHE
? Running Test
? Serah terima dan laporan

Pelaksanaan dan Time Schedule
Kegiatan
I

II

Bulan
III

A. Pekerjaan Persiapan
Survey Lokasi Pemasangan
Penyiapan Kelompok Pengelola
Training
B. Pekerjaan Pengadaan dan
Pemasangan
Pengadaan Peralatan
Pengiriman dan Pemasangan
Running Test
Serah Terima dan Laporan

Penutup
Demikian proposal ini kami sampaikan dengan harapan dapat membantu
memberikan solusi alternatif bagi pemerintah dalam menyediakan teknologi
pengeringan dan penanganan pasca panen untuk meningkatkan pendapatan
industri kecil/petani/nelayan di kota maupun di pedesaan (terpencil).
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IV

Lampiran
Daftar Peralatan dan Spesifikasi MPTS-GHE
Tipe: GHE – 25
Spesifikasi Teknis adalah sebagai berikut:
Model Pengering

Perlengkapan minimum

: Model Cungkup. Luas tanah yang dibutuhkan untuk menempatkan alat
ini maksimum 1/3 bagian dari luas kapasitas “lantai jemur”/tempat produk
yang akan dikeringkan.
: Lemari “Rumah Kaca” untuk meletakkan produk, Lampu Penerangan,
PLTS-SHS, Turbin Ventilator, Exhaust Fan, Heat Exchager, Tungku
Biomassa.

I. Lemari “Rumah Kaca” Penyimpanan Produk
Model
Kapasitas Lantai Jemur
Ukuran (cm)
Perlengkapan
1.

2.

3.

Bahan
1.
2.
3.
4.

Rak Penyimpan produk; berjumlah maksimum 9 rak, dilengkapi dengan baki/nampan (tray)
yang dapat di lepas dari rak, dengan ukuran sedemikian rupa sehingga tidak terlalu berat
setelah dimuati produk. Rak dapat diputar 360° agar proses pengeringan merata. Ukuran
lubang anyaman pada baki/nampan 2x2 cm.
Pintu ukuran 150x250 cm untuk keluar-masuknya baki/nampan dari lemari. Pintu berfungsi
juga sebagai saklar untuk menghidupkan lampu lemari apabila pintu dibuka pada malam hari.
Lampu tidak akan menyala apabila pintu dibuka pada siang hari.
Tiga buah kipas (fan) DC 12 Volt masing-masing 30 Watt, ditempatkan di dinding lemari
bagian bawah, sehingga dapat menyebarkan panas dari heat exchanger secara merata ke
seluruh ruangan.
:
Rangka Plat Besi, dianti karat (hot dip galvanized/cat tahan panas).
Dinding transparan polycarbonat, tebal 1.2 mm, UV resistant.
Rak penyimpan produk dan baki/nampan terbuat dari kawat Ø 2-5 mm, tig welding, chrome
plated.
Sealant: karet, silicon rubber.

Kinerja Peralatan
1.

2.

3.

: Model Cungkup, Knock Down
: Minimum 25 m², tinggi2.5 meter.
: Base (tapak) 300 x 300; Puncak 70 x 70; Tinggi 180
:

:

Pada kondisi tanpa beban (kosong), kipas (fan) tidak diaktifkan, iradiasi matahari 600 W/m,
dan tidak digunakan bahan bakar tambahan, maka suhu bagian dalam lemari bisa lebih tinggi
22°C dibandingkan suhu lingkungan (amb ient temperature), apabila ².
Pada kondisi Tanpa Beban (kosong), tanpa radiasi matahari, tetapi bahan bakar biomassa
digunakan dengan laju pembakaran 10 kg/jam, maka suhu bagian dalam lemari bisa lebih
tinggi 20°C dari suhu lingkungan.
Tiga buah kipas penghisap (fan), masing-masing 30 Watt, yang ditempatkan di dinding
lemari bagian bawah sehingga dapat membantu menyebarkan panas yang dihasilkan oleh heat
exhchanger.
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4.

Lampu lemari otomatis menyala jika pintu dibuka pada malam hari. Lampu tidak menyala
tidak akan menyala jika pintu dibuka pada siang hari.

II. Turbin Angin Ventilator
Model
Ukuran
Penempatan
Bahan
Garansi

: Rotary Turbin
: Ø turbin 300 mm
: Diletakkan di atas lemari “Rumah Kaca”
: Plat Aluminium
: 15 tahun

III. Heat Exchanger
Model
Ukuran
Penempatan

Bahan

: Setengah Lingkaran dengan 5 buah pipa pemindah panas yang
sekaligus berfungsi sebagai cerobong asap.
: Sama ukuran base (tapak) dari lemari “rumah kaca”. Ukuran pipa
pemindah panas Ø 75 mm.
: Dibagian dalam lemari, dibawah rak produk, d i lapisi isolator
sehingga tidak merambatkan panas langsung ke dinding lemari
yang membahayakan pemakai MPTS. Pipa chimney diletakkan
di tengah-tengah rak sehingga dapat menyebarkan panas secara
merata ke seluruh ruangan lemari. Terhubung dengan tungku
biomassa.
: Plat Stainless steel

IV. Tungku Biomassa
Model
Ukuran
Penempatan
Bahan

: Berbentuk kotak
: Volume ruang bakar 144.000 cm³
: Dibagian bawah, di luar lemari “rumah kaca”, terhubung dengan
heat exchanger.
: Plat Besi Hot Dip Galvanized atau Plat Stainless steel

V. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Model
Penggunaan
Pembagian Beban
Peralatan terdiri dari

: SHS (Solar Home System)
: Mencatu listrik untuk kipas (fan) dan lampu penerangan pada
lemari “rumah kaca”.
: Setiap Fan di upayakan dicatu oleh satu PLTS SHS. Lampu
Penerangan di catu pada salah satu PLTS SHS.
:

A. Modul Surya
Total Power

: 150 Wp/ 200Wp/300Wp*)

Karakteristik Elektrik Per Modul 50Wp
Module Efisiensi
Nominal Voltage
Rated Power
Max Power (Pmax)
Warranted Minimum Power
Voltage Pmax (Vmp)
Current Pmax (Imp)

: 11.1 %
: 12 V
: 50 W
: 50 W
: 45 W
: 17.5 V
: 2.9 Amp
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Open Circuit Current (Ioc)
Open circuit voltage (Voc)

: 3.17 Amp
: 21.8 V

Karakteristik Mekanik
Frame
Solar Cell

: Clear anodised aluminium alloy type 6063T6. Warna:Silver
: 72 cell (42mm x 125mm) diatur secara geometric untuk 2 baris
paralel @36 membentuk matrik 18x4.
: IP54 J-Box dengan 6 terminal, untuk 2.5-10mm² kawat.
: Depan: High transmission 3mm tempered glass; Belakang: Blue
tedlar; Encapsulant: EVA.

Junction Box
Konstruksi

B. Power Storage Compartment (Kotak Peralatan)
Model
Bahan
Jumlah

: Kotak Regulator dan Battery untuk Indoor
: Seluruhnya Plastik ABS, tidak menggunakan bahan logam yang dapat
menyebabkan terjadinya short circuit.
: 3 buah/4 buah/6 buah *)

Per buah dilengkapi dengan peralatan
1. Solar Regulator
Fungsi

:

: beroperasi full otomatis melindungi battery; pilihan control on/off salah
satu beban (tetapi tidak untuk keseluruhan beban), yakni lampu, dengan
mendeteksi siang dan malam melalui modul surya; pilihan sealed/flooded
battery; dilengkapi dengan temperature compensation.

Karakteristik elektrik
Model Charging
Rated input modul surya
Rated Beban
25% arus overload
System Voltage
High Voltage Disconnect
Load Disconnect (LVD)
LVD Reconnect
Self Consumption
Operating Temp

: PWM
: 6 Amp
: 6 Amp
: 5 menit
: 12 Volt DC
: 14.4 Volt (Flooded), 14.1 Volt (Sealed), pre set di pabrik.
: 11.7 Volt, pre set di pabrik
: 12.8 Volt, pre set di pabrik
: 8 mA
: -40 sampai +85°C

Karakteristik Mekanik
Ukuran kawat
2.
3.

: #10 AWG (5.2 mm²)

Saklar, Socket & Plug
Battery/Accu

Type
Kapasitas
Tegangan Kerja
Jumlah Cell
Plate per cell
Lay Out
Terminal
Bahan Kontainer
Electrolyte (H2SO4)

: Lead Acid, Hybrid
: 65 Ah
: 12 Volt
:6
: 13
:½
: A type
: Polypropilene natural white/blue
: 1.260 (20°C)
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C. Tiang dan Module Support
Bahan

Ukuran

Fondasi

: Plat Besi 2mm hot dip galvanized dan frame aluminimum atau
besi siku hot dip galvanized (untuk support), dan Octagonal pole
Ø 4 inch (untuk tiang) atau pole untuk pemasangan di atap rumah
: Modul Support cocok untuk 3-4 modul surya; Tinggi tiang 4-6
Meter (untuk octagonal pole), atau maksimum 2 meter (untuk
pemasangan di atas atap rumah).
: Fondasi tiang dari semen cor minimum ukuran (panjang x lebar x
dalam) 30 x 30 x 50 cm

D. Kabel
Kabel Modul
Type Kabel
Ukuran
Panjang

: NYY untuk out door
: 2 x 2.5 mm²
: maksimum 20 meter.

Kabel Beban
Type Kabel
Ukuran
Panjang

: NYY untuk out door
: 2 x 1.5 mm²
: maksimum 20 meter.

E. Lampu Penerangan
Type
Model Operasi

: Cold Fluorescent Lamp (CFL)
: terhubung dengan regulator dan saklar pintu yang hanya akan
menyala jika pintu dibuka pada malam hari, apabila pintu dibuka
pada siang hari maka lampu tidak menyala.
Power
: Maximum 3 Watt
Jumlah
: Minimum 4 per lemari “rumah kaca”
Nominal operating voltage
: 12 V DC
Minimum operating voltage : 9.88 VDC
Maximum operating voltage : 16.5 VDC
Nominal operating current
: 1.09 - 1.82 Amp
Nominal operating ferquency : 30 kHz
Enclosure
: Aluminium case, bugs resistance

*) Pilih Salah Satu
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Model Pengelolaan MPTS-GHE

Kelompok
Pengelola MPTS

- Produk Yang akan di keringkan
- Pembayaran Jasa Pengeringan

Pemasaran
Bersama Produk

Industri Kecil
/Petani/Nelayan

Program Training dan Pendampingan
Training
Pengadaan peralatan MPTS-GHE disarankan di lengkapi dengan Training tentang Pengoperasian dan
Pemeliharaan Alat, dengan ketentuan sebagai berikut:
1). Peserta
Peserta training adalah penduduk setempat yang akan memakai dan mengoperasikan peralatan dan
petugas lapangan yang akan melakukan bimbingan.
2). Materi
Training harus terdiri dari training teori dan praktek, dengan materi training mencakup topik-topik
sebagai berikut:
?
?
?
?

Cara mengoperasikan alat untuk sekurang-kurangnya 2 jenis komoditi andalan setempat
yang diusulkan oleh calon pemakai MPTS.
Cara memelihara peralatan.
Cara mengatasi gangguan teknis
Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan

Setiap peserta training memperoleh copy materi training lengkap, tertulis, dan disampaikan dalam
bahasa yang mudah dipahami dan telah disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta training.
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Pendampingan
Program pendampingan dimaksudkan agar calon operator/pemakai dapat benar-benar mengerti cara
pemakaian MPTS dan dapat mengambil manfaat yang optimal dari mesin tersebut. Program
pendampingan paling tidak dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut.

Photo-photo MPTS-GHE Yang Telah Terpasang di Lokasi

Untuk Mengeringkan Eceng
Gondok di Jawa Tengah

Untuk Mengeringkan Pisang Sale, dendeng
jantung pisang, dan kerupuk di Jawa Barat

Untuk Mengeringkan Hasil Perkebunan di
Sumut, dan Hasil Laut di Sulsel

GAMBAR KIRI: Pemanfaatan Biomassa (kayu bekas, ranting dll) untuk
pengeringan pada musim hujan. GAMBAR KANAN: Suasana Training
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