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Targetkhususkegiatan ini adalah: (i) UKM dapatmeningkatkanomset; (ii)
dapatmeningkatkanberagam design produk; (iii) UKM memiliki SDM yang
trampiltentang design produk; (iv) UKM dapatmenyusunlaporankeuangan; (v) UKM
memilikistandart quality assurance; (vi) meningkatkankualitasprodukdanmempercepat
proses produksi; (vii) Diperolehnya hak cipta produk.Metodepelaksanaan program
inimeliputi: pelatihandanpendampingandengankegiatanantara lain:
pembuatanmesindanalatproduksi,  pengadaanperalatan, keikutsertaandalampameran,
penataanruangpenyimpananbarangdanshow room, menjalinkerjasamadengan pihak lain
sertapemrosesanhakcipta. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, pertamadengan
ketersedianya tungku pengecoran kuningan dan cetakan berbahan batu bata tahan api
berdampak terhadap peningkatan kecepatan proses produksi serta efisiensi bahan bakar
dan ongkos produksi bagi mitra UKM-1 “Whisnu”. Perlu waktu hanya 3 jam untuk
proses pemasakan bahan cor kuningan dengan kapasitas 120 kg yang sebelumnya
memakan waktu lebih lama yaitu 5 jam. Kedua, Pembuatan Mesin Pengaduk (Mixer)
Bahan Fiber bagi Mitra “Java Fiber” dapat meningkatkan waktu proses pengadukan
bahan fiber semakin cepat, karyawan tidak capek dan kualitas produk semakin baik
serta tidak ada produk yang cacat. Mesin pengaduk bahan fiber (mixer) dapat mengaduk
25 kg bahan fiber selama 5 menit, sedangkan sebelumnya cara manual memerlukan
waktu 1 jam untuk mengaduk 25 kg bahan fiber. Ketiga, telah dilaksanakan Pameran
Produk Mitra. Keempat, dihasilkannya 3 desain produk baru oleh mitra UKM-1
“Whisnu” dan 4 desain produk baru oleh mitra UKM-2 “Java Fiber”. Kelima, sudah
mulai diusulkan hak cipta bagi produk kedua mitra ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kata-katakunci: Industri souvenir, UKM, Ekspor, Jombang

Abstract

Specific targets of this activity are: (i) SMEs can increase turnover; (ii) SMEs can
enhance variety of design products; (iii) SMEs have skilled human resources on product
design; (iv) SMEs can prepare financial statements; (v)SMEs have a standard quality
assurance; (vi) SMEs can improve product quality and speed up the production process;
(vii) Obtaining copyrights products. Methods of implementation of this program
include: training and assistance with activities such as: the manufacture of machinery
and production equipment, supply of equipment, participation in exhibitions,
arrangement of storage space and show room, cooperating with other parties as well as
the processing of copyright products. The results obtained from these activities, first
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with the brass foundry furnace and molds made of firebrick resulted in increased speed
of production processes as well as fuel efficiency and cost of production for SME-1
"Whisnu".It took only three hours to the cooking process cast brass with a capacity of
120 kg previously take longer that 5 hours. Secondly, Machine Mixer Fiber Materials
for Partners "Java Fiber" can shorten the process of mixing the fiber material to be
faster, employees are not tired and product quality is getting better and there is no
defective products. Fiber material mixing machine can stir 25 kg fiber material for 5
minutes, while the previous manual way takes 1 hour to stir 25 kg fiber. Thirdly, it has
been conducted Partners Products Exhibition. Fourth, it generates three new product
design by SME-1 "Whisnu" and 4 design new products by SMEs-2 "Java Fiber". Fifth,
the proposed copyright has begun to partner products to the Ministry of Justice and
Human Rights.

Keywords: Souvenir Industry, SME, Export, Jombang

I. PENDAHULUAN

Peran sektor Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) sangat penting dalam dalam

perekonomian Indonesia karena mampu

menciptakan pasar-pasar, mengembangkan

perdagangan, mengelola sumberdaya alam,

mengurangi kemiskinan, membuka lapangan

kerja, membangun masyarakat dan menghidupi

keluarga mereka. Keberadaan dan

pengembangan UKM berjalan tanpa kontrol

dan fasiltias yang memadai dari pihak

pemerintah [1].

Keberadaan UMM tidak dapat diragukan

karena terbukti mampu bertahan dan menjadi

penggerak ekonomi, terutama setelah krisis

ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi

banyak masalah, yaitu keterbatasan modal

kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan

kurang cakapnya penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi [2]. Kendala lain

yang dihadapi oleh UKM adalah hubungan

dengan prospek bisnis yang kurang jelas dan

visi perencanaan dan misi yang belum stabil.

UKM pembuat produk-produk souvenir

baik berbahan cor kuningan maupun fiber,

merupakan industri yang prospektif. Produk-

produk UKM industri souvenir memiliki nilai

seni yang tinggi sehingga digemari oleh

konsumen, tidak hanya pasar domestik tetapi

juga pasar internasional. UKM.

UKM industri souvenir yang menjadi mitra

kegiatan pengabdian kepada masyarakat

(PPM) ini adalah UKM “Whisnu” dan UKM

“Java Fiber”. UKM “Whisnu” beralamat di

Sanan Selatan I No.18 Desa Mojotrisno

Kecamatan Mojoagung Kabupatgen Jobang

dengan pemilik Bapak Sukirno. UKM

“Whisnu” memproduksi souvenir berbahan

baku cor kuningan berupa patung. UKM “Java

Fiber” beralamat di Jl. Merak No.1

Banjardowo, Kabupaten Jombang dengan

pemilik Bapak Roni Apriyanto. UKM “Java

Fiber” memproduksi souvenir berbahan baku

fiber berupa patung, souvening untuk wedding,

ulang tahun, ornamen, dan lain-lain.

Sama dengan UKM pada umumnya, UKM

Whisnu dan Java Fiber tidak lepas dari
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pemasalahan. Kedua mitra kegiatan PPM

mengalami beberapa permasalahan meliputi

aspek produksi, proses, produk, manajemen,

pemasaran, sumberdaya manusia (SDM),

fasilitas dan finansial. Bidang produksi UKM

“Whisnu” menghadapi permasalahan antara

lain proses pemasakan kuningan memerlukan

waktu lama. Hal ini disebabkan tungku yang

digunakan berbahan baku batu bata merah,

tidak tahan api. Sementara itu UKM “Java

Fiber” menemui permasalahan permukaaan

produk berlubang kecil karena proses

pengadukan fiber kurang sempurna yang

selama ini pengadukan dilakukan secara

manual.

Pada aspek produk, kedua mitra memiliki

permasalahan yang hampir sama. Desain

produk kedua mitra masih meniru produk lain

dan berdasarkan contoh yang diberikan oleh

pembeli. Standarisasi produk kedua mitra

masih belum ada.

Permasalahan bidang manajemen, kedua

mitra menghadapi hal yang sama. Keduanya

sama-sama belum menerapkan manajemen

keuangan dan akutansi yang benar dalam

pencatatan pengeluaran dan pemasukkan

perusahaan. Permasalahan manajemen yang

lain adalah belum ada pemrosesan HAKI

padahal produknya banyak yang berpotensi

mendapatkan HAKI.

Penjualan ekspor melalui broker sehingga

pasar ekspornya masih terbatas. Hal itu

merupakan permasalahan pemasaran yang

dihadapi oleh kedua mitra. Keikutsertaan

dalam pameran sudah dilakukan oleh UKM

“Java Fiber” baik skala nasional maupun

internasional sedangkan UKM “, sedangkan

keikutsertaan UKM “Whisnu” dalam pemeran

masih sangat terbatas.

Pada bidang SDM, kedua mitra memiliki

permasalahan yang sama yaitu belum memiliki

SDM yang berkompetensi dalam hal desain

produk, selain pemilik.

Fasilitas showroom kedua mitra masih

belum tertata dengan baik. Begitu juga

penyimpanan bahan baku masih terlihat

semrawut.

Pada aspek finansial, kondisi kedua mitra

hampir serupa. Kedunya memiliki keterbatasan

modal kerja.

Tujuan utama kegiatan  PPM ini adalah

memacu pertumbuhan ekspor produk souvenir

mitra. Kedua, mempercepat alih teknologi dan

manajemen dari Universitas Wijaya Putra

sebagai pelaksana PPM kepada mitra. Adapun

Targetkhususkegiatan ini adalah: (i) UKM

dapatmeningkatkanomset; (ii)

dapatmeningkatkanberagam design produk;

(iii) UKM memiliki SDM yang trampiltentang

design produk; (iv) UKM

dapatmenyusunlaporankeuangan; (v) UKM

memilikistandart quality assurance; (vi)

meningkatkankualitasprodukdanmempercepat

proses produksi; (vii) diperolehnya hak cipta

produk.

II. SUMBER INSPIRASI

Beberapa persoalan yang dihadapi mitra

cukup beragam. Proses pemasakan kuningan

perlu waktu lama. Peralatan produksi dan

finishing masih terbatas. Produk masih belum

sempurna dan kurang halus permukaannya.

Jumlah produksi tepat waktu dan berkualitas

masih belum maksimal. Pengadministrasi

keuangan oleh mitra masih belum memenuhi
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standar minimal akuntasi. Produk mitra

memiliki nilai seni cukup tinggi, namun

pengurusan HAKI belum pernah dilakukan.

Keikutsertaan dalam pameran masih terbatas.

Bidang SDM, belum memiliki SDM yang

terampil untuk desain produk. Showroom

masih belum tertata dengan baik.

III. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PPM ini menggunakan

beberapa metode sebagai upaya untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

oleh mitra. Adapun metode yang digunakan

dalam pelaksanaan PPM ini adalah sebagai

berikut:

o Substitusi Ipteks

Dalam kegiatan PPM ini, bagi UKM

“Whisnu” dibuatkan tungku pemasakan cor

kuningan yang terbuat dari batu bata tahan

api yang sebelumnya hanya batu bata

merah biasa. Sedangkan UKM “Java Fiber”

akan dibuatkan mesin pengaduk (mixer)

bahan fiber yang sebelumnya dengan cara

manual, mengaduk bahan fiber dengan

tangan.

o Pelatihan

Pelatihan dilakukan untuk melatih mitra

untuk dapat mengoperasikan dan

memelihara peralatan/ipteks yang sudah

diberikan kepada mitra serta aspek

manajemen yang harus diketahui oleh

mitra.

o Konsultasi dan Pendampingan

Pendampingan dilakukan setiap dua

minggu sekali atau tergantung kebutuhan

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

yang dihadapi mitra baik masalah teknologi

maupun manajemen. Dalam proses

pendampingan tentunya interaksi dan

konsultasi antara mitra dan pelaksana PPM

guna menyelesaikan persoalan yang

dihadapi oleh mitra.

IV. KARYA UTAMA DAN ULASANNYA

A. Pembuatan Tungku Cor Kuningan

dengan Batu Bata Tahan Api untuk

Mitra “Whisnu”

Pembuatan Tungku Cor Kuningan dengan

Batu Bata Tahan Api dilakukan untuk

mempercepat proses pengecoran bahan

kuningan untuk menjadi cairan kuningan yang

nantinya dimasukkan ke cetakan produk yang

diminta sesuai dengan permintaan konsumen.

Proses pengecoran bahan kuningan dengan

menggunakan tungku baru yang terbuat dari

batu bata tahan api memerlukan waktu lebih

pendek dibandingkan dengan tungku lama,

yaitu 3 jam untuk kapasitas 120 kg bahan

kuningan. Sedangkan tungku pengecoran yang

lama memerlukan waktu 5 jam untuk kapasitas

bahan kuningan yang sama.

Disamping diadakan renovasi tungku

pemasakan pengecoran bahan kuningan, juga

ada perbaikan tungku pembakaran cetakan

produk. Dinding-dinding pada tungku

pembakaran cetakan produk diganti dengan

batu bata tahan api. Dengan penggantian

dinding tungku pembakaran cetakan produk

dengan batu bata tahan api berdampak pada

proses pembakaran cetakan menjadi lebih

cepat yaitu 1,5 jam yang sebelumnya 2,5 jam.
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Gambar 5.8. Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Pengaduk Bahan Fiber

Gambar 2. Pelatihan Pengoperasian dan
Pemeliharaan Mesin MixerBahan Fiber

B. Pembuatan Mesin Pengaduk (Mixer)

Bahan Fiber bagi Mitra “Java Fiber”

Berdasarkan hasilpengawasan proses

produksi yang

menunjukkanadaprodukcacatkarena proses

pencampuran fiber

tidaksempurnasehinggaadabagian yang

tidakmerataatauteksturfibernyaberongga.

Selama ini proses pencampuran bahan fiber

dilakukan dengan cara menual atau mengaduk

bahan fiber dengan tangan. Proses pengadukan

bahan fiber dengan tangan menyebabkan

produk kurang sempurna, tidak merata,  tekstur

fiber berongga, dan tenaga kerja cepat capek

untuk mengaduknya serta proses pengadukan

memerlukan waktu yang lama. Sebagai solusi

permasalahan tersebut dibuatkan mesin

pengaduk (mixer) bahan fiber. Dengan mesin

pengaduk bahan fiber diharapkan pekerjaan

pengadukan bahan fiber dapat lebih cepat.

Disamping itu proses pencampuran bahan fiber

dapat lebih sempurna sehingga produk

souvenir tidak ada lubang-lubang atau tidak

berongga serta tenaga kerja tidak merasa

capek. Mesin pengaduk bahan fiber (mixer)

dapat mengaduk 25 kg bahan fiber selama 5

menit, sedangkan sebelumnya cara manual

memerlukan waktu 1 jam untuk mengaduk 25

kg bahan fiber.

C. Penataan Showroom Produk pada UKM

“Whisnu” dan “Java Fiber”

Showroom yang dimiliki oleh mitra 1

“Whisnu” terlihat tidak terjaga kebersihannya

sehingga terkesan terlihat kurang indah

padahal barang-barang disimpan mempunyai

nilai seni tinggi. Sedangkan show room produk

mitra 2 “Java Fiber” masih menyatu dengan

ruang administrasi dan ruang pimpiman.

Penataan barang pada show room terlihat

masih belum tertata rapi. Sehubungan dengan

hal tersebut, agar showroom kedua mitra

terlihat rapi dan indah maka perlu adanya

penataan. Showroom pada mitra 1 “Whisnu”

telah diadakan penataan pada lemari etalase

dan meja panjang. Sedangkan show room pada

mitra 2 “Java Fiber” telah dibuatkan lemari/rak

display produk-produk yang telah diproduksi.

Pada mitra 2 “Java Fiber”, show room yang

dikembangkan tidak di tempat produksi

(pabrik) tetapi di rumah pemiliknya yaitu

Perumahan Pondah Indah Jombang. Dengan

penataan showroom tersebut, bahwa show

room kedua mitra terlihat rapi dan indah.

Gambar 5.2. Tungku Pengecoran Kuningan Sebelum Diganti dengan Batu Tahan Api

Gambar 1.Tungku Pengecoran Kuningan. Tungku
lama (kiri) dan Tungku baru (kanan)
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Gambar 3. Shoroom UKM “Whisnu” (bagian
atas) dan UKM “Java Fiber” (bawah)

Gambar 4. Produk “Kuda Antik” (atas) milik
UKM “Whisnu” dan Tusuk Gigi Koala (bawah)

milik UKM “Java Fiber”

D. Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual

Produk Mitra

HakKekayasanaanIntelektual (HKI)

produk-produk Java Fiber yang di HKI-

anmasihbelumada.

Berdasarkanwawancaradenganpemilik Java

Fiber Bapak Ronni

Apriyantodikatakanbahwasebenarnyaadapoten

siproduk-produk di-HKI-an,

tetapivariasiproduknyasangatbanyaksehinggap

endaftaranhak paten belumbisadilakukan.

Potensiproduk Java Fiber mendapatkan HKI

cukupbesarkarenamemilikinilaisenitinggi.

UntukHakKekayasanaanIntelektual (HKI)

produk-produk “Whisnu” yang di HKI-

anmasihbelumada. Produk-produk “Whisnu”

berpotensimemiliki HKI

karenaproduksimempunyainilaisenitinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka

perlu pengurusan HAKI untuk produk-produk

mitra baik “Whisnu” maupun ”Java Fiber”.

Pada awal Juni 2015 kami mengajukan

masing-masing 1 (satu) produk mitra untuk

mendapatkan Hak Cipta dari Kementerian

Hukum dan HAM melalui Ketua Sentra HAKI

Universitas Hang Tuah. Adapun daftar produk

mitra yang diajukan hak cipta ke Kementerian

Hukum dan HAM adalah “Kuda Antik” milik

UKM “Whisnu” dan “Tempat Tusuk Gigi

Koala” milik UKM “Java Fiber”

E. Mengikutkan Pameran Produk Mitra

Dalamrangkamemperluascakupanpasarnya,

Java Fiber

selalumengikutipemeranprodukhandycraftbaikt

ingkatkabupaten, provinsi,
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Gambar 5. Pameran yang diikuti oleh UKM
“Java Fiber”

Gambar 6. Beberapa Produk Baru UKM “Java
Fiber” (atas) dan “Whisnu” (bawah)

nasionalmaupuninternasional.

Beberapapemeranbaiktingkatdaerah,

nasionalmaupuninternasional yang

pernahdiikutioleh Java Fiber antara lain:

PameranPotensiProdukKerajinanJawaTimur,

The 14th Jakarta International Handicraft

Trade Fair (Inacraft), SMESCO Jakarta, Rich

Expo Jakarta, Pekan Raya Jakarta,

danBanjabaru Fair. Disampingitu Java Fiber

mengikutimisidagangProvinsiJawaTimurpada

program

AkselerasiPerdaganganAntarPulauProvinsiJaw

aTimurdanKepulauan Bangka Belitung.

Teknikpemasaran lain

adalahkerjasamadenganPemerintahKabupatenJ

ombangyaitu Java Fiber menjualproduk-

produknya di Show Room PusatOleh-

OlehKhasJombang. Pada tahun 2015 ini mitra

2 “Java Fiber” mengikuti Pameran “Gebyar

Potensi Jombang” yang diselenggarakan di

Jombang pada tanggal 25 Juli sampai dengan

30 Juli 2015 Agustus 2015. Setelah Mitra-2

“Java Fiber” juga mengikuti Pameran “NU

Expo dan Bazar Rakyat” di Jombang tanggal 1

sampai dengan 5 Agustus 2015.

F. Penambahan Desain Produk Baru

Penambahan desain produk baru dilakukan

dalam rangka untuk memenuhi permintaan

pelanggan. Industri souvenir dituntut untuk

mengembangkan produk secara terus-menerus

berdasarkan selerah pelanggan. Berdasarkan

pendampingan tentang pengembangan desain

produk baru oleh Tim IbPE UWP kepada para

mitra yaitu UKM “Whisnu” dan UKM “Java

Fiber”, mitra dapat mengembangkan baru.

Beberapa produk yang sudah dikembangkan

oleh mitra antara lain patung topeng oleh mitra

UKM “Java Fiber” dan patung kepala Suku

Kalimantan oleh UKM “Whisnu”.

G. Penambahan Peralatan/Mesin Produksi

Berdasarkan identifikasi permasalahan

terutama dalam bidang manajemen produksi,

terdapat permasalahan kekurangan peralatan

untuk memproduksi baik pada mitra-1

“Whisnu” maupun mitra-2 “Java Fiber”.

Peralatan untuk proses finishing masih kurang
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Gambar 6. Beberapa Penambahan Peralatan
untuk mitra

seperti mesin poles dan gerinda. Keterbatasan

peralatan finishing menyebabkan bidang

produk belum halus dan kurang merata

permukaannya. Sehubungan dengan keterbatas

peralatan finishing tersebut, maka dalam

pelaksanaan IbPE pada tahun pertama ini,

diadalan peralatan finishing berupa mesin

dengan kekuatan motor dinamo sebesar 6 pk.

Dengan penggantian mesin poles tersebut

pengerjaaan finishing produk bisa lebih cepat.

Dengan demikian produk mitra bisa meningkat

kualitasnya dan keluhan pelanggan selama ini

dapat diatasi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan target kegiatan yang

ditetapkan, dapat dirumuskan kesimpulan

sebagai berikut:

1) UKM dapatmeningkatkanomset dengan

rata-rata kenaikan omset sebesar 2,5%.

2) UKM belum memiliki SDM yang

trampiltentang design produk.;

3) UKM dapatmenyusunlaporankeuangan,

walaupun secara sederhana;

4) UKM memilikistandart quality assurance

dalam bentuk yang sederhana;

5) UKM

meningkatkankualitasprodukdanmemperce

pat proses produksi;

6) Pengurusan hak cipta produk masih dalam

proses masing-masing mitra, 1 produk.

7) UKM “Java Fiber” sudah mengikuti

pameran baik nasional maupun lokal;

8) UKM dapat meningkatkan variasi produk

dengan UKM “Java Fiber” menghasilkan 4

produk baru dan UKM “Whisnu, 3 produk

baru.

9) Penambahan peralatan untuk mendukung

proses produksi dan finishing juga telah

dilakukan.

10) Penataan showroom untuk masing-masing

mitra terlaksana dengan baik.

VI. DAMPAK DAN MANFAAT

KEGIATAN

Pelaksanaan PPM memiliki dampak dan

manfaat sebagai berikut:

1) Mitra mengalami peningkatan omzet

dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,5 untuk

pasar ekspor;

2) Beberapa pasar ekspor baru mulai muncul

yaitu untuk UKM “Java Fiber ada pasar

negara Cina, dan UKM “Whisnu”, pasar

negara Korea Selatan.
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