
CV. INDO KALUKU 
SIOLA 

CV. Indo Kaluku berdiri sejak 2016, melihat potensi kelapa yang berlimpah di Sulawesi Barat yang hanya dijual sebagai 
bahan mentah ke luar daerah mendorong kami untuk berinovasi memanfaatkan bahan baku yang berlimpah dan 

membuka lapangan pekerjaan di Polewali Mandar, Kami memilih merk Siola yang dalam bahasa lokal berarti “bersama-
sama” dan menjadi visi kami untuk selalu bersama dengan karyawan untuk tumbuh berkembang menyediakan VCO 

berkualitas tinggi
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CV. Indo Kaluku berdiri sejak 2016, melihat potensi 
kelapa yang berlimpah di Sulawesi Barat yang 
hanya dijual sebagai bahan mentah ke luar daerah 
mendorong kami untuk berinovasi memanfaatkan 
bahan baku yang berlimpah dan membuka lapangan 
pekerjaan di Polewali Mandar, Kami memilih merk 
Siola yang dalam bahasa lokal berarti “bersama-sama” 
dan menjadi visi kami untuk selalu bersama dengan 
karyawan untuk tumbuh berkembang menyediakan 
VCO berkualitas tinggi, salah satu alasan kami memilih 
penentuan lokasi usaha adalah ingin meningkatkan 
kesejahteraan karyawan dan penduduk sekitar, 
dikarenakan penghasilan mereka yang sangat minim 
dan tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
dasar sehari-hari. Dengan kehadiran CV. Indo Kaluku 
mereka mempunyai kesempatan pekerjaan yang 
stabil dan mendapat penghasilan 2 kali lipat dari 
pekerjaan sebelumnya. Bagi petani kelapa, hasil kebun 
mereka dibeli dengan harga yang fair dimana mereka 
mempunyai kesempatan mendapat harga yang sama 
di kota besar tanpa memikirkan biaya transportasi.

DESKRIPSI PRODUK
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Siola VCO merupakan VCO 
yang diproduksi dengan metode 
Direct Micro Expelling (DME) 
dengan proses produksi selama 1 
jam setelah kelapa dibelah hingga 
menjadi VCO menghasilkan VCO 
yang segar dan tahan lama. Masa 
Kadaluarsa Siola VCO adalah 24 

bulan
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 Siola VCO
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Kandungan
Bahan 100% : 
Menggunakan
Kelapa Tua
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Harga Produk :
Maker's 100 ml :Rp. 25.000 
Maker's 300ml  :Rp. 60.000 



Harga Produk : 
1 Liter :
Rp.135.000.00

Harga Produk : 
550 ml :
Rp.75.000.00
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Kontak UMKM : 0813-5497-4979
Email UMKM  : vcosiola@gmail.com 

indro.wibowo87@gmail.com

Alamat UMKM :
Dusun Oting, Kel Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat


