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KATA PENGANTAR

Assalamu’laikum warahmatullahiwabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat‐Nyalah acara
Joint Conference on Community Development (Comdev) : Business Models for Community
Development (Social Enterprise); Social Innovation for Community Economic Area; Small Medium
Enterprises (SMEs) in Sustainable Transition (UMKM), dapat terlaksana. Joint Conference ini bertujuan
untuk memfasilitasi para peneliti dan pelaksana aktivitas pengabdian kepada masyarakat berbasis
pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk berdiskusi sehingga dapat dihasilkan sebuah model best
practise dan pengmbangan teori comdev dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat.

Joint Conference on Comdev ini dilaksanakan pada tgl 10‐11 September 2015 di Hotel Ibis Styles, Jl.
Raya Jemursari Surabaya.

Conference ini diikuti oleh para dosen dan praktisi pengabdian kepada masyarakat, pemerintah
(perwakilan) dan dari dunia usaha (pengusaha dan BUMN), sehingga harapan adanya sinergi dalam
pelaksanaan kegiatan Comdev dapat terjalin dengan baik dimasa yang akan datang.
Pada Joint cenference ini peserta terdiri atas peserta pemakalah dan peserta pendengar dan
undangan. Kegiatan akan dibagi menjadi dua sesi Pleno dan tiga kelas paralel, sesuai dengan topik
makalah yang di bawakan seperti disebutkan diatas.

Kami selaku panitia  mengucapkan terima kasih kepada  semua pihak yang terlibat secara aktif
mendukung terlaksananya Joint Conference ini. Kepada seluruh teman‐teman panitia dan adik‐adaik
mahasiswa kami ucapkan sebesar‐besarnya atas partisipasinya dalam menyiapkan pelaksanaan
kegiatan joint Conference on Comdev ini.

Akhirnya tidak ada gading yang tidak retak, segala usaha telah kami usahakan untuk mensukseskan
jalannya acara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan didalam menyiapkan dan menjamu para
peserta, dan kami atas nama panitia Joint Conference on Comdev 2015, mohon maaf yang sebesar‐
besarnya.

Wassalamualikum warahmatullahiwabaraktuh
Surabaya, 10 September 2015

Arief Budhyantoro, M.Si.
Ketua Panitia Joint Conference on Comdev 2015
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SAMBUTAN REKTOR UBAYA :

JOINT CONFERENCE ON COMMUNITY DEVELOPMENT Surabaya,
10‐11 September 2015

Assalamu’laikumwarahmatullahiwabaraktuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan DIKTI (Prof.
Dr. Ocky Karna Radjasa)
Yth. Direktur SME & SR PP Pertamina Persero (Bapak Kuswandi) Yth. Ketua Flipmas Indonesia (Prof.
Dr. Sundani Nurono)
Yth. Ketua Flipmas Legowo Jawa Timur (Dr. Adi Sutanto, M.M.)

I would like to thanks to Prof. Albert Chu‐Ying Teo, from National University of Singapore
and Prof. Tina Pujara from India Institute of Technology Rockee, India. Welcome to Surabaya and
nice to meet you and thank you   very much for your coming on this conference and I hope you
enjoyed your stay in Surabaya.

Tak lupa kami ucapkan selamat datang acara Joint Conference on Comdev kepada seluruh peserta,
semoga selama mengikuti acara ini akan mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dan
pemahaman baru tentang Comdev, khususnya pada topik ekonomi berbasis masyarakat
(Community).

Pertama‐tama kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia meluangkan
waktu untuk hadir dalam  acara Joint Conference on Community Development. Kami berharap
kehadiran narasumber dalam acara ini dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang
community development yang tengah berkembang akhir‐akhir ini.

Kedua kami ucapkan kepada Flipmas Indonesia dan Flipmas Legowo yang telah bekerjasama dalam
menyukseskan terselenggaranya acara Joint Conference on Community Development ini. Semoga
kerjasama antara Universitas Surabaya dan Flipmas dapat berlanjut dimasa yang akan datang dalam
kualitas dan dampak yang lebih baik lagi bagi masyarakat dan perguruan tinggi.

Ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur SME & SR Partnership Program (PP)
Pertamina Persero, Bapak Kuswandi, yang mendukung pelaksanaan Joint Conference on Community
Development, Kami berharap kedepan kerjasama antara Universitas Surabaya (UBAYA) dan pihak
SME & SR PP Pertamina Persero dapat ditingkatkan. Karena sangat banyak aktivitas Community
Development yang digagas oleh UBAYA dalam rangka meningkatkan  keberdayaan masyarakat
bawah dalam mengakses hasil‐hasil pembangunan di Indonesia.

Salah satu program yang sedang kami  rintis saat ini adalah mengembangkan kawasan Gunung
Penanggungan sebagai Cagar Alam dan Budaya, yang dapat berdampak pada kesejahteraan
masyarakat di kawasan tersebut. Kawasan gunung Penanggungan ini melingkupi kabupaten
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Mojokerto dan Pasuruan dengan potensi adalah peninggalan arkeologi jaman Majapahit dan Potensi

Agrobisnis dan Agroindustri yang dapat disinergikan menjadi sebuah pilar pengembangan kawasan
tersebut.
Terkait dengan tiga tema Joint Conference on Community Development yaitu :

1. Business Models for Community Development (Social Enterprise) (Kewirausahaan Sosial)
2. Social Innovation for Community Economic Area

(Inovasi Sosial untuk Kawasan Ekonomi Masyarakat/KEM)
3. Small Medium Enterprises (SMEs) in Sustainable Transition (UMKM) (UMKM dalam Perubahan

Berkelanjutan)

Terkait dengan topik Joint Conference on Community Development ini diharapkan menghasilkan
sebuah pengembangan konsep dan model penerapan Community Development dengan tema
Pengembangan Ekonomi berbasis Masyarakat yang dapat menjadi acuan ditempat lain. Perguruan
tinggi merupakan sebuah institusi yang diharapkan dapat menjadi agen yang mampu mendorong
perubahan di masyarkat melalui inovasi teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan. Perubahan
perbaikan ekonomi masyarakat merupakann salah satu indikator kemajuan dan keberhasilan
pembangunan suatu bangsa, maka adalah sebuah kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk berperan
aktif dalam mencapai hal tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi
adalah dengan mendorong tumbuhnya Kewirausahaan Sosial di masyarakat dan Penguatan UMKM
agar lebih berdaya saing, ditengah kelesuan ekonomi nasional dan dunia saat ini.
Namun demikian gerak langkah Perguruan Tinggi dalam memajukan masyarakat tersebut akan
terasa sangat berat jika tidak didukung dan ditopang oleh pihak‐pihak lain seperti pemerintah yang
dapat memfasilitasi dari  sisi regulasi atau  kebijakan yang  berpihak kepada penguatan ekonomi
masyarakat. Ketrlibatan pengusaha dan  perusahaan, BUMN dalam implementasi CSR Corporate
Social Responsibility) yang mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat.

Pada kesempatan ini kami juga berharap melalui kegiatan Join Conference on Community
Development ini, sinergi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Business (ABG) dapat terjalin
dengan baik dan terimplementasi nyata di lapangan. Adanya program Kawasan Ekonomi Masyarakat
(KEM) merupakan wujud sinergi antara Perguruan Tinggi yang di pandegani oleh Flipmas Indonesia
bekerjasama dengan SME dan SR PP Pertamina Persero, dengan dunia bisnis dalam hal ini BUMN
diharapkan sinergi ini akan semakin lebih baik kedepan. Selain itu juga kami berharap Pertamina juga
dapat berperan dalam penelitian yang berbasis Community Development. Melalui research berbasis
model penerapan comdev diharapkan kualtas aplikasi program comdev dimasyarakat lebih baik dan
mengenai sasaran yang sebenarnya.

Akhirnya pada kesempatan  ini, kami selaku pimpinan Universitas Surabaya, dengan memohon
berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami membuka dengan resmi Joint Conference
on Community Development. Selamat berdiskusi dan semoga hasil yang diharapkan sesuai dengan
tujuan dari pelaksanaan acara ini.

Wassalamu’laikum warahmatullahiwabaraktuh, selamat siang

Hormat kami,
Prof.Ir. Joniarto Parung, Ph.D.
Rektor Universitas Surabaya
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Usaha Abon Ikan Lele Di Desa Kragan Sidoarjo

Ong Andre Wahyu Riyanto1* , Sujani2

1 Program Studi Teknik Industri - Universitas Wijaya Putra, Surabaya
2 Program Studi Manajemen - Universitas Wijaya Putra, Surabaya

*Email: ongandre@uwp.ac.id

ABSTRAK

Program kegiatan dalam usulan ini bertujuan membentuk dan mengembangkan usaha kecil mandiri
(UKM) produksi abon  ikan lele di Desa Kragan, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Target
luaran yang ingin dicapai adalah UKM memiliki modal dua unit mesin pencabik daging ikan dan dua
unit mesin peniris minyak untuk meningkatkan produksi, manajemen usaha yang baik, pasar penjualan
produk abon, serta sertifikasi produk abon.  Sehingga UKM mampu berkembang menjadi usaha yang
siap memenuhi permintaan pelanggan serta siap dalam iklim kompetisi usaha. Metode yang digunakan
dalam program kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan proses produksi abon lele yang efesien
dan bermutu melalui pembuatan mesin teknologi tepat guna (TTG) dan peralatan produksi yang
memadai. Selain itu dilaksanakan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha yang baik, yang
meliputi aspek-aspek: 1)Manajemen pemasaran: identifikasi pasar potensial, promosi, dan pemilihan
lokasi penjualan. 2)Kewirausahaan: inovasi variasi cita rasa abon lele. 3) Perbaikan kemasan produk.
Rincian kegiatan program meliputi: 1)Pelatihan pengolahan abon lele. 2)Pembuatan  mesin TTG serta
peralatan penunjang produksi, 3)Pelatihan, pendampingan pengoperasian,  dan perawatan mesin.
4)Evaluasi pemakaian mesin. 5)Pelatihan dan pendampingan memilih pasar potensial,promosi, dan
lokasi penjualan. 6)Pendampingan pembuatan merek/logo kemasan. 8)Pelatihan,dan pendampingan
dalam penentuan variasi cita rasa abon lele.

Kata Kunci: UKM, abon lele, TTG, Kewirausahaan

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Kabupaten Sidoarjo telah
diangkat dengan adanya Desa “Wisata Lele”
yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati
Sidoarjo dengan disertai perayaan panen raya
ikan lele di kolam terpal hasil pembudidaya
petani ikan lele masyarakat Desa
Kedungbocok, Kecamatan Tarik. Guna
menunjang melimpahnya produksi budidaya

ikan lele, bidang usaha lain yang berkaitan
sangat dibutuhkan. Melalui bidang usaha
produk olahan berbahan daging ikan lele
(seperti: abon, nugget, siomay, krupuk)
diharapkan mampu bersinerji dengan bidang
usaha budidaya ikan lele.

Pemilihan mitra kerja (UKM) di lokasi
Desa Kragan Sidokepung Dusun Mlaten
RT.06/RW.26. oleh Tim Pelaksana didasarkan
pada pertimbangan: pertama, mitra kerja

UKM-9
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memiliki hasrat kuat menjadi wirausaha
melalui UKM pengolahan daging ikan lele
menjadi produk abon lele. Kedua, mitra belum
memiliki mesin/alat yang memadai untuk
produksi daging ikan lele menjadi abon lele.
Maka mitra di bawah ini dipandang layak
menjadi mitra kerjasama untuk melaksanakan
Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Tahun
Anggaran 2014.

II. PROSES PENGOLAHAN ABON

Tahapan proses pengolahan ikan lele
menjadi abon lele yang telah dilakukan oleh
mitra UKM adalah sebagai berikut
:1)Pengadaan bahan baku, bahan baku yang
digunakan adalah ikan lele yang masih utuh
dan segar. 2)Penyiangan bahan baku, yaitu
pemotongan ikan dan pencucian daging ikan,
maka bagian kepala dan isi perut ikan dibuang.
3)Proses pengukusan ikan lele, potongan ikan
yang telah direndam dalam air cuka kemudian
disusun ke dalam panci besar  dan dikukus
selama 30 – 60 menit. Proses perebusan akan
dihentikan setelah daging ikan menjadi lunak.
Selama proses perebusan tersebut juga
ditambahkan daun salam dan garam rebus.
4)Proses pemisahan daging ikan dari durinya,
daging ikan lunak (hasil kukus) dipisahkan dari
durinya. Proses pemisahan ini sekaligus
dilakukan proses pencabikan daging sampai
menjadi serat-serat. Proses ini dilakukan secara
manual dengan tangan. 5)Meracik bumbu,
serat-serat daging hasil pencabikan
ditambahkan bahan-bahan pembantu (bumbu-
bumbu) untuk memberikan cita rasa ada daging
olahan. 6)Bumbu dan ikan di masak hingga
berwarna kecoklatan. Setelah bumbu-bumbu
tercampur secara merata dalam serat-serat
daging ikan, kemudian dilakukan
penggorengan ±60 menit. Selama proses
penggorengan, secara terus menerus dilakukan
pengadukan agar abon ikan yang dihasilkan

matang secara merata dan bumbu-bumbu dapat
meresap dengan baik. Tahap penggorengan ini
akan dihentikan setelah serat-serat daging yang
digoreng sudah berwarna kuning kecoklatan.
7)Proses pengeringan, pengeringan serat-serat
daging ikan yang telah digoreng. Proses
pengeringan tahap kedua ini bertujuan untuk
mengurangi kadar minyak pasca proses
penggorengan. 8)Pengemasan abon siap di
pasarkan. Pada tahap akhir produksi dilakukan
pengemasan abon ikan. Jika pengemasan tidak
langsung dilakukan, maka produk abon ikan
akan disimpan terlebih dahulu dalam kantung
plastik, sebelum dilakukan pengemasan.

Gambar 1. Proses Penyiangan Bahan

Gambar 2. Proses Pengukusan Daging Ikan
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Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Tahun
Anggaran 2014.

II. PROSES PENGOLAHAN ABON

Tahapan proses pengolahan ikan lele
menjadi abon lele yang telah dilakukan oleh
mitra UKM adalah sebagai berikut
:1)Pengadaan bahan baku, bahan baku yang
digunakan adalah ikan lele yang masih utuh
dan segar. 2)Penyiangan bahan baku, yaitu
pemotongan ikan dan pencucian daging ikan,
maka bagian kepala dan isi perut ikan dibuang.
3)Proses pengukusan ikan lele, potongan ikan
yang telah direndam dalam air cuka kemudian
disusun ke dalam panci besar  dan dikukus
selama 30 – 60 menit. Proses perebusan akan
dihentikan setelah daging ikan menjadi lunak.
Selama proses perebusan tersebut juga
ditambahkan daun salam dan garam rebus.
4)Proses pemisahan daging ikan dari durinya,
daging ikan lunak (hasil kukus) dipisahkan dari
durinya. Proses pemisahan ini sekaligus
dilakukan proses pencabikan daging sampai
menjadi serat-serat. Proses ini dilakukan secara
manual dengan tangan. 5)Meracik bumbu,
serat-serat daging hasil pencabikan
ditambahkan bahan-bahan pembantu (bumbu-
bumbu) untuk memberikan cita rasa ada daging
olahan. 6)Bumbu dan ikan di masak hingga
berwarna kecoklatan. Setelah bumbu-bumbu
tercampur secara merata dalam serat-serat
daging ikan, kemudian dilakukan
penggorengan ±60 menit. Selama proses
penggorengan, secara terus menerus dilakukan
pengadukan agar abon ikan yang dihasilkan

matang secara merata dan bumbu-bumbu dapat
meresap dengan baik. Tahap penggorengan ini
akan dihentikan setelah serat-serat daging yang
digoreng sudah berwarna kuning kecoklatan.
7)Proses pengeringan, pengeringan serat-serat
daging ikan yang telah digoreng. Proses
pengeringan tahap kedua ini bertujuan untuk
mengurangi kadar minyak pasca proses
penggorengan. 8)Pengemasan abon siap di
pasarkan. Pada tahap akhir produksi dilakukan
pengemasan abon ikan. Jika pengemasan tidak
langsung dilakukan, maka produk abon ikan
akan disimpan terlebih dahulu dalam kantung
plastik, sebelum dilakukan pengemasan.

Gambar 1. Proses Penyiangan Bahan

Gambar 2. Proses Pengukusan Daging Ikan
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Gambar 3. Proses Penggorengan  Bahan Abon

Gambar 4. Kemasan Abon yang lama

Gambar 5. Desain Baru Kemasan Abon

III. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program
kegiatan ini adalah pelatihan dan
pendampingan proses produksi abon lele yang
efesien dan bermutu melalui pembuatan mesin
teknologi tepat guna (TTG) dan peralatan
produksi yang memadai. Selain itu
dilaksanakan pelatihan dan pendampingan
manajemen usaha yang baik, yang meliputi
aspek-aspek: 1)Manajemen pemasaran:
identifikasi pasar potensial, promosi, dan
pemilihan lokasi penjualan. 2)Kewirausahaan:
inovasi variasi cita rasa abon lele. Rincian
kegiatan program meliputi: 1)Pelatihan
pengolahan abon lele. 2)Pembuatan  mesin
TTG serta peralatan penunjang produksi,
3)Pelatihan, pendampingan pengoperasian,
dan perawatan mesin. 4)Evaluasi pemakaian
mesin. 5)Pelatihan dan pendampingan memilih
pasar potensial,promosi, dan lokasi penjualan.
6)Pendampingan pembuatan merek/logo
kemasan. 8)Pelatihan,dan pendampingan dalam
penentuan variasi cita rasa abon lele.

Gambar 6. Mesin TTG Pencacah Daging Ikan
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Gambar 7. Mesin TTG Penapis Minyak

Gambar 8. Mitra UKM

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari
pelaksanaan program pengabdian kepada
masyarakat “IbM Usaha Abon Lele Di Desa
Kragan Sidokepung Dusun Mlaten, Kabupaten
Sidoarjo, yang menyasar pemberdayaan usaha
kecil mikro abon lele, adalah: 1)Tingkat
partisipasi yang tinggi dari mitra program
pengabdian kepada masyarakat  memberikan
dampak positif bagi pelaksanaan program.
2)Pelaksanaan program mampu menghasilkan
luaran-luaran yang diharapkan oleh program

pengabdian kepada masyarakat ini. Adapun
mengenai target yang belum sepenuhnya
tercapai akan direalisasikan mulai agustus
hingga November 2014.  Termasuk program
pemasaran yang terkait dengan produk yang
ditawarkan di pasar.

Saran

Berdasarkan transfer iptek teknologi tepat
guna yang telah dilaksanakan oleh mitra usaha
mikro, ada beberapa saran yang layak
dipertimbangkan, yaitu :  1)Mitra usaha mikro
abon lele menjadi informan dalam
penyebarluasan informasi di dusun  sekitar,
hendaknya mampu memberdayakan hasil
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
dari kegiatan IbM ini. Hasilnya dapat menjadi
karakteristik usaha mikro unggulan di Desa
Kragan Sidokepung . 2)Bagi pihak terkait,
yang dalam hal ini Pemerintah Desa
diharapkan dapat memberikan dukungan
kemudahan kebijakan dan berbagi pengalaman
dari segi wawasan pengetahuan yang ditransfer
ke para usaha mikro guna menyukseskan
rintisan program usaha industri rumah tangga
yang akan digagas secara kolektif tersebut.
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