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PADA SEKOLAH-SEKOLAH  PENERIMA

DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Suud Marasabessy(1), Abdullatief Tuasamu(2)

1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam Ambon
2) Program Studi Akuntansi (D-3) Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam Ambon

ABSTRAK

Sekolah merupakan institusi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana BOS. Di Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdapat 40 (empat puluh) SD Negeri dan 5 SMP Negeri serta
1 MTs Negeri yang menerima Dana BOS (UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
Salahutu). Menurut ketentuan dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah dan guru atau tenaga
administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS.
Umumnya sekolah menghadapi masalah dalam pengelolaan dana BOS karena tidak memiliki
tenaga administrasi keuangan  yang berkompeten, sehingga pengelolaan BOS harus dilakukan oleh
guru kelas atau guru mata pelajaran. Sementara mereka juga tidak memiliki kompetensi dibidang
itu, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, baik
yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi BOS, maupun menyangkut laporan
penggunaannya.
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra cukup tertarik dan mau membantu tim IbM untuk
menyelesaikan permasalahan mereka. Metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi atas
permasalahan tersebut adalah pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan
dalam empat tahapan yakni ; tahap pertama  diberikan penjelasan secara teoritis tentang BOS,
tahap kedua peserta dilatih membuat RAPBS, tahap ketiga peserta diajarkan dan dilatih
menggunakan program excel, dan tahap keempat peserta dilatih membuat pembukuan dan laporan
keuangan dana BOS. Sedangkan kegiatan  pendampingan dilakukan untuk mematangkan kelompok
mitra dalam pembuatan pembukuan dan pelaporan dana BOS.

Kata Kunci : Sekolah, BOS, Pelaporan

ABSTRACT

School is an institution that is directly related to the management of BOS funds. In District
Salahutu Central Maluku district there are 40 (forty) Elementary School and Junior High School 5
and 1 MTs who received BOS (UPTD Education and Culture District of Salahutu). Under the
terms of the BOS funds managed by the principal and teachers or administrative staff who was
appointed as treasurer BOS.
Generally, schools face problems in the management of BOS funds because they do not have a
competent financial administration staff, so the BOS management should be done by the class
teacher or subject teachers. While they also do not have competence in the field that, this is what
causes the occurrence of irregularities in the management of BOS, both with regard to the
administrative management of BOS, as well as statements concerning its use.
The results show that the activities of partners interested enough and willing to help the team IbM
to solve their problems. The method used to obtain the solution to these problems is the training
and mentoring. These training activities carried out in four stages, namely; The first stage is
given a theoretical explanation of the BOS, the second stage of the participants are trained
to make RAPBS, the third stage of the participants are taught and trained to use excel
program, and the fourth phase participants are trained to make bookkeeping and financial
statements BOS. While mentoring activities undertaken to finalize the partner groups in the
manufacturing accounting and reporting BOS.

Keywords: Schools, BOS, Reporting
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,
sedangkan dalam Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Konsekuensi dari amanat  undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan
SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka sejak tahun 2005 pemerintah
menyediakan sejumlah dana sebagai bantuan operasional sekolah (BOS). BOS adalah program
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun.
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program
BOS bertujuan untuk : 1). Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan
SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan
sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI).
Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi
pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. 2).
Membebaskan pungutan  seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di
sekolah negeri maupun swasta. 3). Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah
negeri maupun swasta.

Unsur yang terlibat di dalam pengelolaan BOS adalah Tim Manajemen BOS Pusat, Tim
Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Sekolah. Semua unsur yang
terlibat dalam pengelolaan dana BOS ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis
yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Pencatatan (pembukuan) dan
pelaporan dana BOS harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tetang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan
Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Sekolah merupakan institusi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana ini. Di
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdapat 40 (empat puluh) SD Negeri dan 5 SMP
Negeri serta 1 MTs Negeri yang menerima Dana BOS (UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Salahutu). Menurut ketentuan PERMEN DIKBUD diatas, dana BOS dikelola oleh
Kepala Sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah
boleh menggunakan dana BOS untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak dan berdasarkan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah.

Bagi pengelola tingkat sekolah di daerah, kompleksitas pengelolaan BOS menjadi masalah
yang cukup serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Salahutu dan beberapa kepala sekolah SD maupun SMP, umumnya
sekolah menghadapi masalah dalam pengelolaan (pencatatan/pembukuan dan pelaporan) dana BOS
karena tidak memiliki tenaga administrasi keuangan  yang berkompeten, sehingga pengelolaan
BOS harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran sebagai bendahara BOS. Sementara
guru di SD dan SMP rata-rata tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi (pembukuan)
ataupun perpajakan secara spesifik, sehingga pencatatan terhadap item-item pengeluaran seringkali
terjadi kesalahan. Kondisi ini menjadi semakin parah karena sejak pemberlakuan Peraturan Menteri
tersebut tindak lanjut dalam bentuk pelatihan teknis pembukuan terhadap pengelola Dana BOS
belum pernah dilakukan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi umumnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan administrasi BOS,
tetapi juga menyangkut laporan penggunaannya.
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METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pendekatan
Berdasarkan analisis situasi serta kondisi sekolah-sekolah mitra, maka ada 2 metode

pendekatan yang dapat digunakan yaitu : Pelatihan dan Pendampingan.

2. Prosedur Kerja
Tahapan kegiatan sesuai jadwal (Tabel 2), secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.   Pendekatan Awal dan Sosialisasi Kegiatan

Pendekatan awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan masing-masing ; Kepala
UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu, Kepala-kepala sekolah SD 4 dan 10,
SMP Negeri 3 Salahutu, dan MTs Negeri Tulehu untuk menyampaikan maksud dan tujuan
kegiatan, selanjutnya dilakukan rapat dalam rangka sosialisasi secara bersama-sama dengan
kelompok mitra.

2.   Persiapan
Persiapan kegiatan bertujuan untuk mempermudah tahapan pelaksanaan, yang dilakukan
meliputi persiapan administrasi, persiapan peralatan, dan pembuatan materi pelatihan. Selain itu
koordinasi dengan kelompok mitra untuk persiapan final pelaksanaan IbM.

3. Pelaksanaan dan Pendampingan
Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan pelatihan selama 2 hari. Setelah itu  dilakukan
pendampingan kelompok mitra oleh tim IbM selama 4 bulan untuk memantau dan membahas
permasalahan terkini yang kurang dimengerti kelompok mitra. Total waktu tahap pelaksanaan
diestimasi sekitar 8 bulan. Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka penentuan
tahapan kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan program dilakukan oleh Tim IbM bersama
dengan kelompok mitra.

4.   Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Monitoring dan evaluasi suatu kegiatan bertujuan untuk melihat tingkat penguasaan peserta
terhadap materi pelatihan serta konsistensi mitra dalam menjalankan dan mengaplikasikan ilmu
dan ketrampilan yang telah diperoleh. Monev dilakukan 2 kali yaitu pada bulan kedua dan
keempat masa waktu pendampingan. Monev hanya dilakukan oleh ketua dan anggota Tim IbM.

5.   Pelaporan
Pelaporan final dilakukan pada bulan ke 8 setelah program selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Kegiatan Pelatihan.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 18 – 19

April 2015 yang diikuti oleh sebelas orang peserta dan berasal dari SD Negeri 4 Tulehu, SD
Negeri 10 Tulehu, SMP Negeri 2 Salahutu, serta SMP Negeri 3 Salahutu. Sementara MTs Negeri
Ambon dan UPTD DIKBUD Kabupaten Maluku Tengah tidak mengirimkan utusan sebagai
peserta tanpa keterangan.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan strategi yang dilakukan untuk
mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Kegiatan ini dilakukan dengan diawali penyampaian
materi secara teori dan berbagai aturan atau ketentuan tentang pembukuan dan pelaporan dana
BOS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 kepada peserta, hal
ini  dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan agar peserta dapat mengerti dan
memiliki keleluasaan untuk berlatih, serta menambah  ketrampilan tentang apa yang nantinya
dapat dilakukan sendiri oleh peserta dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam empat tahapan, dimana pada tahap pertama
peserta diberikan materi-materi secara teoritis tentang pengertian BOS, tugas dan tanggung jawab
sekolah dalam pengelolaan dana BOS, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dibolehkan
pembiayaannya dengan dana BOS dan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilarang atau tidak
dibolehkan pembiayaannya menggunakan dana BOS, tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban dana BOS, sistem atau mekanisme pertanggungjawaban dana BOS, serta
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pengenalan dan penjelasan tentang format-format pembukuan dana BOS yakni Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Format BOS K-1, Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis
Anggaran (Format BOS K-2), Buku Kas Umum (Format BOS K-3), Buku Pembantu Kas Tunai
(Format BOS K-4), Buku Pembantu Bank (Format BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (Format
BOS K-6), dan Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS dan Lain-lain (Format
BOS K-7), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Pada tahap kedua peserta dilatih membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) yakni bagaimana cara membuat RAPBS, apa saja item-item yang boleh atau
tidak  boleh dimasukkan dalam RAPBS, dan kemudian diberikan simulasi pembuatan RAPBS,
selanjutnya peserta dilatih membuat pembukuan dana BOS sesuai format sebagaimana Permen
DIKBUD dimaksud atas penggunaannya yakni cara mencatatkan transaksi-transaksi pembelian
atau pengeluaran dana BOS kedalam masing-masing buku dimaksud, serta pertanggungjawaban
keuangannya dalam bentuk pelaporan keuangan dana BOS.

Pada tahap ketiga peserta diperkenalkan dengan program Excel dan dilatih cara
menggunakan program excel tersebut. Program ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta
dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS.

Selanjutnya tahap keempat peserta dilatih membuat pelaporan penggunaaan dana BOS
dalam bentuk simulasi dan latihan. Latihan dan simulasi yang dilakukan dengan menggunakan
kasus-kasus yang telah disiapkan.

Foto Latihan Membuat RPBS dan Pembukuan Dana BOS

2.  Kegiatan Pendampingan
Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan pelatihan

selesai. Tahapan kegiatan ini dimaksudkan untuk mematangkan kelompok mitra agar lebih
terfokus dan lebih baik dalam pengelolaan dana BOS. Kegiatan ini dilakukan oleh tim IbM
dengan cara mendatangi kelompok mitra 1 (satu) kali sebulan yang dilakukan selama delapan
bulan untuk melihat perkembangan setelah mitra mengikuti pelatihan, melakukan konsultasi jika
diperlukan terkait dengan permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan dan
pelaporan keuangan dana BOS, serta memberikan arahan kepada  kelompok mitra jika dalam
pelaksanaannya menemui hambatan. Selain itu kegiatan pendampingan ini dilakukan agar
pekerjaan mitra sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sebagaimana apa yang telah
diberikan sebelumnya.

3. Pembahasan
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan

yaitu : pelatihan dan pendampingan sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS. Kegiatan pelatihan dilakukan secara bertahap
dan sistematis dengan maksud agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mampu
menyimak serta menyerap semua materi yang diberikan sehingga tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini dapat tercapai.
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Materi-materi yang disampaikan pada tahap pertama dilakukan dengan menggunakan
metode ceramah, peserta mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber,
namun jika ada hal-hal yang belum dipahami atau lainnya peserta diberi kesempatan untuk
bertanya atau klarifikasi. Pada tahap kedua materi disampaikan menggunakan metode latihan dan
diskusi, pada tahap ini peserta diberikan contoh kasus (disarankan membawa contoh RAPBS dan
Laporan Keuangan dana BOS dari sekolah masing-masing) untuk kemudian dikerjakan
berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahap
ini adalah karena sebagian besar peserta terutama mereka yang berasal dari SD Negeri 4 dan SD
Negeri 10 belum terlalu memahami cara membuat RAPBS dan Laporan Keuangan dana BOS
sehingga terhadap mereka diberikan perhatian dan pembimbingan yang lebih khusus sampai
dengan pendampingan nantinya. Sementara pada tahap ketiga  materi yang disampaikan
menggunakan metode ceramah, latihan dan diskusi. Narasumber menyampaikan materi
pengenalan Program Excel dan cara pengoperasiannya, kemudian peserta diberikan contoh kasus
untuk dikerjakan. Kendala yang dihadapi pada tahap ini lebih pada masalah penguasaan ilmu
komputer, karena ternyata sebagian peserta tidak bisa mengoperasikan komputer. Dan pada tahap
keempat atau tahap terakhir peserta dilatih membuat Laporan Keuangan dana BOS dengan
mengisi format pembukuan mulai dari Format BOS K-1 sampai dengan K-7.

Kondisi peserta yang demikian menyebabkan kegiatan pelatihan mengalami kendala
dalam pelaksanaannya terutama pada tahap ketiga dan keempat, dimana sebagian peserta tidak
bisa mengikuti pelatihan pada ketiga karena tidak bisa mengoperasikan komputer. Kondisi
demikian mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahap keempat dimana sebagian
peserta melakukan pengisian pencatatan pembukuan dana BOS dengan menggunakan program
excel sehingga pekerjaannya relatif cepat selesai dan akurat, sementara sebagian peserta lagi
mengerjakannya masih secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam
penyelesaiannya.

Walaupun kondisinya demikian yang terpenting dan menjadi target dari kegiatan ini
adalah meningkatnya kemampuan pengelola dana BOS pada sekolah-sekolah penerima dalam
membuat laporan keuangan BOS.

Laporan Keuangan Dana BOS Setelah Pelatihan

HASIL YANG DICAPAI

No TARGET LUARAN CAPAIAN %

1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan
pengelola dana BOS sesuai Form sebagaimana
PERMEN DIKBUD RI Nomor 51 Tahun 2011.

Terjadi peningkatan kemampuan dan
ketrampilan pengelolaan dana BOS

85

2. Tertatanya administrasi BOS mulai dari
pembukuan sampai pelaporan

Administrasi BOS sudah tertata 90

3. Laporan keuangan dana BOS sesuai PERMEN
DIKBUD RI Nomor 51 Tahun 2011

Laporan Keuangan dana BOS sudah sesuai
PERMEN DIKBUD

100

4. Laporan dan Publikasi Ilmiah Masih dalam proses penyelesaian 80



Vol. 4 No. 1 Februari 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 6

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. Sekolah-sekolah penerima dana BOS belum memiliki tenaga pengelola dana BOS yang

berkompeten dan mampu membuat pembukuan serta pelaporan dana BOS sesuai PERMEN
DIKBUD Nomor 51 Tahun 2011.

2. Kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan strategi yang dilakukan untuk mengatasi
masalah yang dihadapi mitra dan dilaksanakan dalam 4 tahapan dimana : tahap pertama
diberikan penjelasan secara teoritis tentang BOS, tahap kedua peserta dilatih membuat RAPBS,
tahap ketiga peserta diajarkan dilatih penggunaan program excel, dan tahap keempat peserta
dilatih membuat pembukuan dan laporan keuangan dana BOS.

3. Kegiatan  pendampingan dilakukan untuk mematangkan kelompok mitra dalam pembuatan
pembukuan dan pelaporan dana BOS.

2. Saran
1. Kegiatan pelatihan perlu dilakukan secara periodik dan dalam jumlah yang terbatas

(berkelompok) agar pelatih bisa memberikan perhatian yang lebih serius dan mudah dikontrol
sehingga hasilnya bisa lebih efektif.

2. Kegiatan pendampingan merupakan strategi yang perlu dilakukan pasca pelatihan guna
memberi ruang untuk pembinaan  pembinaan serta konsultasi bagi pengelola dana BOS di
sekolah-sekolah penerima.

3. Monitoring dan Evaluasi harus rutin dilakukan agar segala kekurangan bisa secepatnya
ditangani.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN AGROFORESTRI
BERBASIS PALA DAN NANAS

Gun Mardiatmoko1), Jan Willem Hatulesila1), Henderina Lelolltery1)

1) Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

ABSTRAK

Produktivitas lahan agroforestri berbasis pala dan cengkeh di desa Hutumuri yang lokasinya
berdekatan dengan Hutan Lindung Gunung Sirimau menurun karena usia tanamannya telah tua
serta minimnya pemeliharaan tanaman tersebut. Selain itu juga terdapat penurunan mutu hasil
produksi rempah karena sistem penanganan pasca panen masih sangat tradisional yaitu dengan cara
pengeringan melalui penjemuran dari panas matahari. Hal ini akan menyebabkan penurunan
kesejahteraan masyarakat tersebut.  Oleh sebab itu dilaksanakan perbaikan kualitas kebun tanaman
rempah dengan cara peremajaan tanaman rempah yang tua dan tidak produktif lagi, penanaman
tanaman rempah dan tanaman buah pada lahan yang kosong, tindakan pembersihan kebun sampai
dengan perawatan tanaman yang masih produktif dan tanaman baru hasil penyulaman. Selain itu
juga dibangun unit pengering rempah agar pengeringan dapat dilaksanakan pada segala cuaca dan
mutu produk rempahnya tinggi. Diharapkan masyarakat yang sejahtera tidak mengganggu
eksistensi Hutan Lindung Gunung Sirimau tersebut.
Kata kunci: agroforestri, peremajaan tanaman rempah, mutu tanaman pala, pengeringan, tungku
pengering

ABSTRACT

Decline of productivity-based agroforestry (nutmeg and cloves) in Hutumuri village
located near the Forest Protection of Sirimau Mountain because plants have old age and
lack of maintenance of the plant. There is also a decrease in quality of production of
spices. Post-harvest handling systems are still very traditional in particular by using
natural drying. This will cause a decrease in the welfare of the community. Therefore
implemented a community garden improvements through rejuvenation, spices and multi
purpuse tress plantation and also trees maintenance, particularly in vacant and derelict
land. It also built the herb drying unit so that drying can be carried out in all weather
season and can be produced higher product quality of spices. Expected prosperous society
does not interfere with the existence of the Forest Protection of Sirimau Mountain.
Keywords: agroforestry, spices rejuvenation, nutmeg quality, drying, furnace dryer

PENDAHULUAN

Budidaya tanaman rempah terutama pala (Myristica fragrans Houtt) di pulau-pulau kecil,
Provinsi Maluku yang ada saat ini merupakan warisan nenek moyang yang tak ternilai harganya.
Budidaya tradisional tanaman rempah tersebut dikenal dengan nama agroforestri dimana susunan
tanamannya tidak monokultur tetapi campuran dari beberapa jenis tanaman tahunan dan semusim.
Hasil dari lahan agroforestri berbasis rempah tersebut telah dapat menjadi sumber penghidupan
masyarakat di Maluku sampai saat ini. Selain itu, pedagang kecil sampai besar dan eksportir yang
berkecimpung pada perdagangan komoditi rempah juga tetap eksis karena tetap terbukanya pasar
rempah di dunia internasional. Bahkan menurut Rahado dkk (2012)  saat ini tengah digagas
kemungkinan pengembangan agrowisata perkebunan pala dan cengkeh di Maluku. Meski
demikian, masih ada persoalan mendasar yaitu semakin menurunnya produktifitas lahan
agroforestri berbasis rempah serta masih rendahnya penghasilan petani rempah karena keuntungan
hasil perdagangan rempah masih lebih banyak dinikmati oleh para pedagang.
Terkait dengan berbagai permasalahan tersebut, saat ini Maluku sedang berupaya untuk
membangkitkan kembali kejayaan rempah dengan cara meningkatkan kembali produktifitas
agroforestri berbasis rempah termasuk memperluas agroforestri di lahan-lahan kritis teristimewa di
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pulau-pulau kecil. Salah satu cara yang tepat diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat pada
berbagai wilayah pedesaan penghasil rempah terutama pala dan cengkeh. Menurut Sasongko (2013)
istilah pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia
atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat,
dan pengorganisasian masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam
pemberdayaan masyarakat yaitu (1) mengembangkan kemampuan masyarakat, (2) mengubah
perilaku masyarakat, dan (3)  mengorganisir diri masyarakat.

Dengan memperbanyak tanaman rempah pada lahan agroforestri akan berkontribusi dalam
penanganan perubahan iklim dan juga berpeluang dalam pelaksanaan perdagangan karbon (carbon
trading) melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Mardiatmoko, 2012). Berdasarkan observasi
yang telah dilakukan sebelumnya diketemukan berbagai permasalahanpetani  yang ada di Dusun
Atas Negeri tersebut yaitu a.l. (1) Terdapat penurunan produktivitas lahan agroforestri berbasis pala
karena minimnya pemeliharaan tanaman dan (2) Terdapat hasil produksi buah-buahan nanas di
kebunmasyarakat yang kurang ada peningkatan sebagaiakibatpemanenan hasil nanas yang hanya
pada musim-musim tertentu saja.Untuk mengatasi hal tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu:
serangkaian tindakan untuk meningkatkan produktivitas lahan agroforestri berbasis pala termasuk
tanaman nanas yang meliputi: (1) Penanaman pala dengan pola tanam teratur yang dikombinasikan
dengan jalur-jalur atau larikan tanaman nanas, (2)Penerapan penggunaan etilen melalui
pemberianEthrel 48SL pada budidaya nanas agar panenan produksi nanas dapat kontinyu dan tidak
hanya musiman saja.Adapun pelaksanaan kegiatan tersebutdilakukanbersama-
samadenganmasyarakat dan beberapa mahasiswa dari Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
UNPATTI.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilaksanakan pada program pengabdian kepada masyarakat yaitu:
serangkaian tindakan untuk meningkatkan produktivitas lahan agroforestri berbasis pala termasuk
tanaman nanas yang meliputi: (1) Penanaman pala dengan pola tanam teratur yang dikombinasikan
dengan jalur-jalur atau larikan tanaman nanas dan (2)Penerapan penggunaan etilen melalui
pemberianEthrel 40 PGR pada budidaya nanas agar panenan produksi nanas dapat kontinyu dan
tidak hanya musiman saja.Dari data surveiawal, berdasarkan luasan lahan agroforestri yang kurang
produktifdi Dusun Atas Negeri, Desa Hative Besar, Ambondan memperhitungkan ketersediaan
dana yang ada maka volume pekerjaan/kegiatan yang dilakukan sbb:
 Kegiatan penanaman dalam 1 plot tanaman (luas 1.296 m2, ukuran 36 x 36 m) mengikuti pola

tanam yang ditetapkan secara sistematik yang terdiri dari 9 bibit pala di bagian tengah plot dan
dikelilingi 16 bibit tanaman serbaguna dimana diantara tanaman tersebut ditanam larikan
tanaman nanas sebanyak 12 larikan. Pada tanaman pala dikenal tanaman jantan dan betina
oleh sebab itu komposisi dari 9 bibit pala tersebut adalah 8 bibit pala betina dan 1 bibit jantan
yang letaknya di pusat plot tanaman. Jarak tanam tanaman pala maupun tanaman serbaguna 9
m (Gambar plot pola tanaman secara rinci disajikan pada Gambar1). Volume pekerjaan yang
dilakukan yaitu sebanyak 5 plot tanaman (luas 6.480 m2) sehingga dilakukan penanaman pala
sebanyak 45 bibit dan tanaman serbaguna sebanyak 80 bibit.

 Mengingat plot penanaman direncanakan 5 plot maka penanaman nanas yang dilaksanakan
yaitu 5 x 12 larikan nanas = 60 larikan. Setiap larikan panjangnya 36 m dan ditanam nanas
sebanyak 15 bibit di tiap larikan sehingga total bibit nanas yang ditanam pada 5 plot tanaman
yaitu 60 x 15 bibit = 900 bibit.
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Gambar 1. Plot Pola Tanaman Pala, Tanaman Serbaguna dan Nanas

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan volume pekerjaan tersebut maka rincian tahapan pekerjaannya yang telah
dilaksanakan adalah sbb:

1. Pengadaan bibit/semai pala
Pengadaanbibit/semaipala yang dilaksanakanadalah45 bibit + 9 bibit (20% untuk penyulaman)
= 54 bibit.

2. Pengadaan bibit/semai tanaman serbaguna
Pengadaan bibit/semai tanaman sebaguna yang dilaksanakan adalah  80 bibit + 16 bibit (20%
untuk penyulaman) = 96 bibit.

3. Pengadaan bibit nanas
Pengadaan bibit nanas yang dilaksanakan adalah 900 bibit + 45 bibit (5% untuk penyulaman)
= 945 bibit.

4. Penyiapan lahan siap tanam untuk tanaman pala dan tanaman serbaguna serta larikan
nanas
Penyiapan lahan siap tanam untuk tanaman pala dan tanaman serbaguna untuk 5 plot tanaman
seluas 6.480 m2 serta pembuatan guludan pada larikan nanas diantara sela-sela tanaman pala
dan tanaman serbaguna sebanyak 60 larikan/guludan.

5. Penanamanuntuk tanaman pala dan tanaman serbaguna serta larikan nanas
Setelah penyiapan lahan pada 5 plot tanaman selesai baru dilaksanakan penanaman tanaman
pala 45 bibit dan tanaman serbaguna 80 bibit serta tanaman nanas 900 bibit.

6. Perangsangan pembungaan tanaman nanas dengan pemberian Ethrel 48SL
Sebagai upaya agar panenan nanas bisa kontinyu maka dilakukan perangsangan pembungaan
tanaman nanas dengan pemberian Ethrel 40 PGR. Ethrel 40 PGR tersebut merupakan  hormon
pembungaan yang di dalam sel tanaman dapat terurai menjadi etilen. Pemberian Ethrel 40 SL
dilakukan pada nanas yang sudah berumur 6 bulan atau berdaun 20-30 helai. Cara aplikasi
Ethrel ini dilaksanakan dengan cara menyemprot bagian pucuk tanaman dengan konsentrasi
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70-200 ppm. Pada umumnya, tanaman yang diberi perlakuan untuk merangsang pembungaan
dapat berbunga serempak antara 2-4 minggu setelah pemberian etilen. Keuntungan dari
pemberian pengatur pembungaan adalah dapat meningkatkan ukuran buah dan berat buah
sekitar 20%, pembungaan dan pembuahan dapat berlangsung seragam, dan dapat mengurangi
atau menekan perkembangan mahkota buah sehingga ukuran buah menjadi besar (Rukmana,
1996). Beberapa kegunaan ethrel pada tanaman antara lain: (1) Mencerahkan dan memberi
warna pada buah-buahan tanaman seperti cabai, tomat dan nanas, (2) Mempercepat
pemasakan dan penyeragaman warna buah, (3) Memperkuat tekstur buah yang matang agar
mudah dipanen dan mengurangi risiko kerusakan buah, dan (4) Meningkatkan daya simpan
hasil panen komoditi yang akan digunakan untuk pengolahan (Saranaagri, 2013)

7. PemupukanTanaman
Pemupukan tanaman sangat diperlukan untuk membantu proses pertumbuhan tanaman (pala,
tanaman serbaguna dan nanas). Untuk pemupukan, dilakukan dengan pembuatan pupuk
sendiri yaitu pupuk kandang dengan menggunakan EM4ataueffective microorganism.EM 4 ini
merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan jumlah mikroba tanah, memperbaiki
kesehatan dan kualitas tanah, serta mempercepat proses pengomposant anah. Mikroorganisme
ini memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas pupuk kandang.Sementara ketersediaan
unsur hara dalam kompos sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan bakteri
untuk mendegradasi bahan organik. Keunggulan EM4 a.l.: (1) Memperbaiki sifat fisik, kimia,
dan biologi tanah, (2) Meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman serta menekan aktivitas
serangga hama dan mikroorganisme pathogen, (3) Meningkatkan dan menjaga kestabilan
produksi tanaman, (4) Mempercepat proses fermentasi pada pembuatan pupuk kandang dan (5)
Memperbaiki komposisi dan jumlah mikroorganisme pada perut ternak sehingga pertumbuhan
dan produksi ternak meningkat. Diadakan juga pupuk alami dari Toko Pertanian.

8. Penanaman Rumput Gajah dan Pengadaan Sapi
Penanaman rumput gajah dilaksanakan dengan penanaman stek-stek batang rumput gajah.
Selain itu diadakan seekor sapi untuk Mitra dimana nanti kotorannya dipakai untuk sumber
pupuk alami. Kedua kegiatan ini untuk mendukung pertanian organik.

Tahapan kegiatan di atas disajikan dalam suatu dokumentasi yaitu pada Gambar 2.
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Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan di Lapangan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. Dengan telah berakhirnya kegiatan penanaman bibit pala, tanaman serbaguna dan juga larikan

nanas serta tanaman rumput gajah pada seluruh Plot penanaman maka tindakan lanjutannya
adalah kegiatan pemeliharaan pada Plot penanaman tersebut.

2. Tindakan lainnya a.l. yaitu: perangsangan pembungaan tanaman nanas dengan pemberian
Ethrel 48 SL agar panenan nanas yang dihasilkan bisa kontinyu.

3. Mitra berkeinginan untuk mengembangkan pertanian organik a.l. dengan adanya kebutuhan
pupuk organik yang sumber utamanya dari kotoran ternak maka diusahakan pengadaan 1
ternak sapi untuk dipiara oleh Mitra. Selain itu didukung pula dengan penanaman dan
pengembangan rumput gajah di kebun Mitra dalam upaya memenuhi kebutuhan pakan bagi
ternak sapi yang dipiaranya tersebut.

2. Saran
Mengingat bahwa pertanian organik sangat penting untuk dikembangkan maka keinginan

Mitra untuk selain mengembangkan tanaman pala, tanaman serbaguna dan nanas juga
pengembangan ternak sapi perlu mendapat dukungan. Diharapkan dengan kegiatan tersebut
kesejahteraan petani akan semakin meningkat.
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PEMBERDAYAAN USAHA PETERNAKAN TERNAK ENTOK DI NEGERI
HATIVE BESAR KOTA AMBON

Bercomien Juliet Papilaya Jerry Fred Salamena , Jomima M. Tatipikalawan, Rajab
Program Studi: Peternakan, Jl.Ir.M.Putuhena Fakultas Pertanian Unpatti Poka – Ambon.

Email: bercomien@gamail.com,

ABSTRAK

Kegiatan ini secara umum adalah untuk meningkatkan produksi  entok dan memanfaatkan
limbah perikanan, ampas sagu, daun singkong dan daun lamtoro (limbah pertanian). Tujuan khusus
dari kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang cara
pengolahan bahan  pakan dan penyusunan ransum entok. 2. Melatih dan memotivasi peternak
untuk memperbaiki sistem pemeliharaan dan dapat mengembangkan usaha peternakan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah kelompok  peternak
entok/itik khususnya kedua kelompok Manggis dan Gandaria yang mempunyai kemauan untuk
menerapkan inovasi baru demi meningkatkan produksi dan kesejahteraan keluarga dan semua
peternak entok di negeri Hatiwe Besar  yang mempunyai kemauan untuk  berusaha. Keberhasilan
dari kegiatan ini dapat diukur melalui perhatian peternak yang lebih baik terhadap ternak yang
dipelihara dan produksi  yang lebih baik. Hasil perlakuan ransum  IbM pada ternak menghasilkan
produksi telur dan kualitas telur tetas yang lebih baik serta berat DOD yang cukup tinggi
dibandingkan ternak yang dipelihara secara ekstensif dan semi-inetensif dengan pakan yang tidak
berkualitas. Kelompok peternak dapat memiliki pengetahuan tentang teknologi pakan dan
penetasan yang dapat diterapkan.

Kata Kunci: Peternakan, Entok, Produksi.

ABSTRACT

The general purpose of this activity is to increase the production and use of waste entok fisheries,
pulp sago, cassava leaves and leaf lamtoro (agricultural waste). The specific objectives of this
activity are: 1. Increase the knowledge and skills of farmers on the processing of feed ingredients
and the preparation of rations duck. 2. Train and motivate farmers to improve the maintenance
system and can develop a farm business.
Target execution of community service activities are groups of duck breeder / duck especially
Manggis and Gandaria two groups that have the will to implement new innovations for improving
production and well-being of the family and all the duck breeders in the country which has a
Hatiwe Besar willingness to try. The success of these activities can be measured through a breeder
better attention to livestock reared and better production. IbM treatment results in livestock rations
produce egg production and quality of eggs better and heavier DOD is quite high compared to
animals kept in extensive and semi-inetensif with feed that is not qualified. Groups of farmers may
have knowledge of the feed and hatchery technology that can be applied.

Keywords: Livestock, duck, Production.

PENDAHULUAN

Pemeliharaan ternak entok/itik merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk
memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.  Peternakan
ini mempunyai peranan cukup besar dalam mendukung ekonomi  masyarakat khususnya
dipedesaan juga merupakan bahan penukar, sekaligus sebagai tabungan. Harga telur itik di kota
Ambon sebesar Rp.2.500 per butir. Ternak itik yang terdapat di Hatiwe Besar pada umumnya
dipelihara secara sederhana, perkandangan sederhana, tidak sesuai untuk menampung ternak yang
ada dan memberikan pakan seperti  limbah dapur, limbah restoran, limbah perikanan dan hijauan
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yang tersedia. Selebihnya ternak itik mendapatkan kebutuhan pakannya  di pekarangan dan di
sungai. Pemeliharaan mengikuti sistem ekstensif, ransum disediakan, namun belum memenuhi
syarat dan belum mencukupi kebutuhan ternak karena kurangnya pengetahuan antara lain tentang
fungsi kandang, pemanfaatan bahan-bahan pakan lokal sumber protein dan energi. Hal ini diduga
yang mengakibatkan cukup tinggi angka mortalitas di peternakan mitra ini.  Masyarakat Hatiwe
Besar khususnya kelompok peternak merasakan ada manfaat dari pemeliharaan ternak itik untuk
memperoleh bibit/DOD, telur, dagingnya yang dapat dikonsumsi dan dijual di dalam masyarkat
Negeri Hatiwe Besar maupun di masyarakat tetangga, apalagi diusahakan dengan pengetahuan dan
ketrampilan yang benar.  Walaupun sistem pemeliharaan dan pengetahuan sangat terbatas, namun
masyarakat  masih tetap dapat menikmati hasil peternakan baik sebagai tabungan maupun sebagai
sumber gizi keluarga/masyarakat (telur dan daging). Ternak itik yang dipelihara secara tradisional,
sangat lambat pertumbuhannya, kesanggupan produksi atau daya pengubahan bahan pakan kearah
produksi (daging dan telur) rendah, produk telurnya hanya ± 50 butir per tahun.

Di Negeri Hatiwe Besar terdapat beberapa kelompok peternak itik yang ingin berusaha
untuk mengembangan peternakannya, mereka ini yang akan bekerjasama sebagai mitra yaitu
kelompok Gandaria dan kelompok Manggis dengan pemilikan itik sebanyak 30-150 ekor.
Kelompok peternak ini berdampingan dengan kelompok peternak yang lain dalam masyarakat,
saling membantu dalam penyampaian informasi tentang peternakan. Memiliki
kemauan/kemampuan (sumber daya) yang tinggi dalam pemeliharaan ternak, namun pengetahuan
mereka masih terbatas khususnya mengenai manajemen  pakan, perkandangan, teknologi penetasan
dan penanganan penyakit.  Produksi yang dihasilkan tidak sesuai, membutuhkan waktu yang lama
karena  pengetahuan yang kurang mengenai penyediaan ransum yang berkualitas.  Pemanfaatan
bahan-bahan pakan lokal sumber gizi juga rendah serta pengetahuan mengenai penetasan dengan
incubator. Pengeraman dilakukan secara alami dan buatan (memakai mesin penetasan). Waktu
pengeraman telur itik-entok 28-35 hari, untuk pengeraman alami ditambah waktu induk  mengasuh
anaknya maka waktu yang diperlukan ±2,5 bulan.  Bila pengeraman dilakukan secara buatan maka
waktu ini dapat dipakai entok untuk berreproduksi dan berproduksi yang  tentunya harus ditunjang
dengan lingkungan yang baik yaitu konsumsi pakan yang bergizi dan kenyamanan dalam kandang
dan sekitarnya. Pada saat pelaksanaan Ibm lingkungan kurang mendukung sehingga lebih banyak
dilakukan penetasan secara alami dengan menghilangkan waktu untuk mengasuh anak. Untuk
semua ini kelompok mitra  sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktis
(demplot, penyuluhan peternakan) yang dapat membantu dan memotivasi mereka untuk berusaha,
mengembangkan peternakan mereka.

Pakan yang diberikan lebih banyak mengandung  karbohidrat dan sedikit bahan sumber
protein. Sumber protein hewani yang tersedia di Negeri Hatiwe Besar dan dapat dimanfaatkan
adalah limbah perikanan, ikan ruca. Ikan ruca merupakan hasil ikutan penangkapan ikan besar, ikan
ini tidak bernilai ekonomis, sebagian besar tidak dikonsumsi manusia. Tiap kali penangkapan dari
setiap kelompok nelayan selalu ada tertangkap ikan ruca, ikan ini biasanya diberikan bagi ternak
ayam, itik dan babi dalam bentuk mentah, sisanya biasa dibuang karena mengalami pembusukan.
Untuk itu dengan adanya program IbM ini diharapkan peternak dapat diberi pemahaman dan
pelatihan tentang pengolahan bahan pakan, khususnya penanganan ikan ruca dan limbah perikanan.
Ikan hasil tangkapan ini dapat diolah dalam bentuk tepung untuk disimpan dalam beberapa waktu
sebagai bahan pakan ternak dengan tidak menghilangkan semua nilai gizi terutama kandungan
proteinnya. Pada saat pelaksanaan Ibm bertepatan dengan musim timur/hujan, sehingga hal ini
tidak dapat dilakukan maximal dan disarankan dilakukan pada musim panas. Ikan memiliki kadar
protein sebesar 15-24 %, karbohidrat/glikogen 1-3 %, air 66-80 % dan zat organik 0,8-2,0%
(Firman Nur H., 2009).   Bahan pakan sumber vitamin dan protein nabati antara lain daun singkong
dan lamtoro hijauan ini banyak tersedia, setelah panen singkong, daunnya untuk dikonsumsi,
limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan (Papilaya, 1996). Bahan ini belum banyak
dimanfaatkan untuk pakan ternak  bahkan pada musim hujan, produksinya melimpah. Pada desa ini
dan desa sekitarnya terdapat perkebunan sagu yang cukup luas, ketika sagunya diolah maka limbah
pengolahannya yaitu ela sagu  dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ela sagu mengandung
BETN sebesar 88,7%, protein kasar 1,99%, lemak 0,44%, serat kasar 6,0%, abu 3% (Lim, 1970
dalam Syahrani, 1989). Ela sagu banyak terdapat di daerah Maluku, perbandingan tepung dan
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ampas/ela sagu dalam proses pengolahannya adalah 1 : 6 (Rumahlatu, 1981). Penggunaan ela sagu
dalam volume tertentu dapat mengurangi penggunaan jagung dan dedak (Ralahalu, 1998).

Kelompok mitra di Negeri Hatiwe Besar dan Tim berpengharapan bahwa setelah program
IbM ini dilakukan, kegiatan ini dapat menjadi contoh dan dapat memotivasi bahkan sebagai
penghasil bibit itik dan telur konsumsi bagi masyarakat, maupun masyarakat peternak di desa
sekitar, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga mitra dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah kelompok  peternakitik yang
mempunyai kemauan untuk menerapkan inovasi baru demi meningkatkan produksi dan
kesejahteraan keluarga/masyarakat. Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yaitu
masalah dalam perbaikan manajemen dan peningkatan produksi ternak itik di Negeri Hatiwe Besar
maka solusi  yang ditawarkan dan perlu dilakukan adalah :

1. Pendekatan dengan aparat desa untuk menginventarisasi peternak itik untuk pelaksanaan
penyuluhan dan penerapan Ipteks.

2. Pendekatan dengan peternak : observasi langsung di lapangan untuk mengetahui sistem
beternak entok-itik.

3. Penyuluhan dilakukan dengan cara tatap muka, diskusi dan tanya jawab dengan para
peternak yang berorientasi pada manajemen usaha peternakan, antara lain :
a. Manfaat beternak entok/itik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Pentingnya pemberian ransum yang bermutu (Kualitas dan kuantitas) agar dapat

meningkatkan produksi dengan menggunakan bahan pakan local bersumber protein,
energi dan vitamin.

c. Penggunaan incubator dan pemanfaatan ikan ruca, limbah perikanan, dan pertanian.
4. Pembagian brosur bagi kelompok peternak dan para peserta penyuluhan lainnya.
5. Melatih peternak untuk membuat kandang yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan  dalam

bentuk demplot pembuatan kandang.
6. Melakukan pengolahan bahan-bahan pakan local a.l. ikan ruca, limbah perikanan, daun

lamtoro, daun singkong dan ela sagu.
7. Penyusunan dan pembuatan ransum (demplot) sesuai gizi yang dibutuhkan oleh ternak

dengan menggunakan bahan-bahan pakan yaitu : tepung daun lamtoro, singkong, ela sagu,
ikan dan limbah serta beberapa bahan pakan lainnya.

8. Melaksanakan demplot  pemberian ransum sesuai kebutuhan pada ternak entok/itik.
9. Memberikan demplot penetasan (pemakaian incubator/buatan dan alami), pemilihan bibit,

sexing entok/itik dll.
10. Pengecekan perkembangan entok/itik lewat produksi telur, daya tetas dan daya hidup

DOD.
11. Pendampingan dan evaluasi secara periodik selama dan sesudah kegiatan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan, Pemberian dan Konsumsi  Ransum
Secara umum usaha peternakan entok perlu didukung oleh ketersediaan bibit, pakan dan

pengelolaan. Bibit ternak menentukan keberhasilan usaha peternakan, ternak entok dan itik
mempunyai kemampuan produksi telur dan produksi daging dengan sistem pemeliharaan semi-
intensif dan pemberian pakan berkualitas dapat meningkatkan produksi. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara merubah cara pemeliharaan tradisional menjadi sistem semi intensif dengan perbaikan
manajemen   pakan dan lainnya.

Penyediaan pakan untuk entok ditentukan oleh jenis, jumlah dan umur ternak yang
dipelihara. Ketersediaan bahan pakan lokal dan penyusunan formula yang sesuai kebutuhan
memegang peranan penting karena 70 % dari biaya pemeliharaan dialokasikan untuk memenuhi
pakan (Iskandar, 2005 dalam Kusuma dan Prijono, 2007). Pakan untuk entok/itik tidak harus mahal
tetapi harus memenuhi kebutuhan dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Bahan-bahan tersebut
umumnya berasal dari limbah pertanian seperti sisa kebun maupun limbah rumah tangga. Bahan
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pakan yang diberikan perlu mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan ternak seperti karbohidrat,
protein, lemak, vitamin dan mineral serta sesuai dengan tingkat kebutuhan (Sudaryani dan Santosa,
1997).

Konsumi makanan dari ternak  ditentukan oleh kebutuhan untuk hidup pokok, reproduksi
dan berproduksi yaitu  ternak entok yang telah berada pada umur dewasa kelamin dan produksi
telur yaitu lebih dari 5-6 bulan. Bahan pakan yang diberikan oleh kelompok peternak sebagian
besar adalah kelapa, beras dan limbah dapur. Entok  yang dipelihara dapat diberi ransum yang
terdiri dari bahan-bahan pakan lokal yang tersedia dan ditambah limbah dapur. Jeroan ikan dapat
dimanfaatkan karena tersedia pada setiap rumah tangga ketika pengadaan ikan untuk konsumsi
anggota keluarga disamping itu proteinnya sangat diperlukan oleh ternak entok terutama untuk
produksi telur.

Ransum yang diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari bahan-bahan pakan
yaitu, jagung kuning, dedak, bungkil kelapa, tepung ikan, tepung daun singkong, lamtoro,  tepung
ela sagu, garam dan minyak kelapa. Bahan-bahan pakan ini mengandung gizi (protein, lemak,
karbohidrat, mineral vitamin) bagi ternak, daun lamtoro dan singkong merupakan sumber  vitamin
yang baik bagi ternak (Papilaya B.J.,1996).  Bahan-bahan yang diolah oleh kelompok (dikeringkan,
diayak/ditumbuk) terlebih dahulu  adalah tepung ela sagu, tepung daun lamtoro-singkong dan
bungkil kelapa (Gambar 1), sedangkan bahan-bahan pakan yang lain dipesan/ dibeli (dedak) dan
digiling menggunakan mesin adalah jagung dan ikan dan limbahnya.

Gambar 1. Pengolahan bahan-bahan pakan    (Tepung ela sagu, daun, dll.).

Ternak-ternak yang digunakan adalah ternak entok dan itik dewasa dengan berat badan
berkisar antara 1600 gram dan anak-anak entok  (1 hari – 2 bulan).   Ransum disusun berdasarkan
kebutuhan ternak  yang sedang bertelur yaitu ± 17,8 % protein, ransum dibuat sebanyak  dua kali
pada dua kelompok bersama tim IbM dan kelompok mahasiswa   (Gambar 2).

Gambar 2. Pembuatan Ransum dua kali (I dan II) dan Pembagian kepada Kelompok.

Ransum yang diberikan yakni sebanyak tiga kali sehari,  pagi siang dan sore hari sesuai
kebutuhan entok dewasa (umur 6 – 8 bulan) yaitu sebanyak  90-110 gr/ekor/hari. Peternak entok
terdiri atas 2 kelompok IbM masing-masing kelompok terdiri dari 10 dan 7 orang dan 1 kelompok
lain/ 3 0rang, (Tabel 1), pemberian ransum diberikan untuk  ternak entok yang dimiliki tiap
kelompok yang dipelihara pada 2 kandang contoh dan kandang-kandang yang lain (Gambar 3).
Ransum yang dibagikan pada kelompok adalah ransum 1 dan 2.  Kegiatan ini melibatkan dosen-
dosen pada Jurusan Peternakan, khususnya dalam kegiatan penyuluhan dan 2 orang mahasiswa
yang melakukan PKL tentang penetasan dan pra penelitian, serta   praktek mahasiswa untuk mata
kuliah Teknologi Penetasan.
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Gambar 3. Ternak Entok yang Dipelihara Dalam Kandang dan Diberi Ransum IbM.

Tabel 1. Daftar Pemberian dan Konsumsi Ransum Ternak Entok tiap Kelompok (selama 2 minggu).
N
o.

Peternak/
Kelompok*

Jumlah Entok
(ekor)

Pbrrn Rnsm
(gr/hr)

Knsm
(gr/ek/hari)

1. 1.1 Bpk Ano (2 org)
26 dws
21 dara
19 anak

1.820
1.155
570

70
55
30

2. 1.2  Ibu Mike (3 org) 3 210 70
3. 1.3 Bpk Ifan (2 org) 3 210 70
4 1.4 Ibu Tien  (3 org) 4 280 70
5. 2.1  Ibu Mien (5 org) 20 1400 70
6. 2.2  Ibu Josie (2 org) 5 359 70
7. 2.3 Ibu Evi  (3 org) 12 840 70

*)  No.1-4  = Kelompok IbM. I (10 orang)
No. 5-6 = Kelompok IbM. II (7 orang)
No.  7   = Kelompok lain      (3 orang)

B. Produksi Telur dan Berat Telur
Telur yang dihasilkan/ditelurkan oleh induk pada masing-masing kelompok adalah kelompok I

adalah sebesar 81,25%, rata-rata 26 butir per hari dari total entok 35 ekor, sedangkan kelompok II
adalah sebesar 73,91 %, rata-rata 17 butir dari total entok 25 ekor. Produksi telur secara
keseluruhan adalah sebesar 77,58 % (Tabel 2).

Pemeliharaan secara tradisional/ekstensif dimana ternak dibiarkan di pekarangan diberi  pakan
konvensional, produksi telur rata-rata per hari rendah yaitu sebesar  ± 50 % dengan berat telur rata-
rata lebih kecil dari 50 gram (>50gr).  Pemeliharaan entok secara semi intensif dapat menghasilkan
telur sebesar lebih dari 200 butir/tahun. Pemeliharaan ternak entok di negri Hatiwe Besar dengan
sistem pemeliharaan semi intensif, menggunkan kandang dilepaskan siang hari dan  tidak
menyediakan  ransum  yang  berkualitas, produksi telurnya rendah yaitu lebih kecil dari 50% (>
50%), karena ternak tidak mendapat ransum untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan
produksinya. Produksi telur  ketika entok diberi ransum apa adanya (ampas kelapa, limbah dapur)
dengan entok yang diberi ransum IbM perbedaannya sekitar 25% - 30 %. Artinya pemeliharaan
dengan sistem semi-intensif dan memperhatikan kebutuhan gizi lebih menguntungkan dari
pemeliharaan tanpa memperhatikan ransum  berkualitas yang dibutuhkan ternak. Hal ini
disebabkan, disamping makanan yang tidak mencukupi mengakibatkan berat badan rendah,
terlambat dewasa kelamin, lama waktu selang bertelur kembali akibat mengasuh anak dari ternak-
ternak entok yang dilepaskan mencari pakan tambahan yang tidak pasti diperoleh.
Berat telur  rata-rata  yang diperoleh dari hasil penimbangan telur-telur yang diproduksikan oleh
induk  (IbM) adalah sebesar 70 gram, dengan variasi berat telur 65-83 gram, variasi berat telur ini
karena dihasilkan oleh induk-induk yang berbeda umur bertelur.
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Tabel 2.  Produksi Telur Rata-rata dari Ternak entok/itik yang Diberi Ransum Lengkap/IbM
No. Peternak/kelompok Entok(ekor) Produksi telur (btr/hari)
1 1.1 Bpk Ano (2 org) 23♀ :  3♂ 20
2 1.2 Ibu Mike (3 org) 2  :  1 1-2
3 1.3 Bpk Ifan  (2 org) 2  :  1 1-2
4 1.4 Ibu Tien  (2 org) 3  :  1 2
5 2.1 Ibu Mien (5 org) 16 :  4 12
6 2.2   Ibu Josie  (2 org) 4  :  1 2
7 3.1   Ibu Evi (2 org),tmbhan. 10 :  2 9

Gambar 4. Seleksi, Pencucian, Penimbangan, Pencatatan Telur Tetas

C. Penetasan Telur (Candling, Fertilitas, Daya Tetas)
Ternak-ternak entok yang diberi ransum IbM dipelihara dan pengambilan data selama kurang lebih
3 minggu, kemudian telur-telur yang dihasilkan diseleksi dan ditetaskan, baik itu telur-telur  dari
induk-induk yang diberi makan ransum IbM maupun yang mendapat pakan konvensional kelapa
ditambah beras dan limbah dapur bila ada, yang dipelihara oleh kelompok peternak entok, (Gambar
4).

Gambar 5. Penetasan Telur (balik, candling), contoh Telur Fertil dan Menetas.

Ternak-ternak entok yang diberi ransum IbM dipelihara dan pengambilan data selama
kurang lebih 3 minggu, kemudian telur-telur yang dihasilkan diseleksi dan ditetaskan, baik itu
telur-telur  dari induk-induk yang diberi makan ransum IbM maupun yang mendapat pakan
konvensional kelapa ditambah beras dan limbah dapur bila ada, yang dipelihara oleh kelompok
peternak entok, (Gambar  4). Penetasan dengan mesin tetas dilakukan selama 2 kali pada masing-
masing kelompok. karena faktor lingkungan yang tidak mendukung hasil fertilitas dan daya
tetasnya rendah.  Telur-telur tetas ditetaskan dengan incubator ( 2 buah) selama 35 hari,  telur
dibalik dan dicandling pada waktu yang tepat. Selama penetasan dari hasil candling didapatkan
persentase Fertilitas dari 30 butir telur adalah sebesar 65% (Gambar 5). Karena faktor lingkungan
yang tidak mendukung mengakibatkan hasil daya tetasnya rendah yaitu dibawah 50 %. Penetasan
secara alami (induk entok) juga diamati dari beberapa induk selama 32-35 hari pada kedua
kelompok. Perbedaan hasil tetasan dari telur-telur yang berasal dari induk-induk yang diberi
ransum yang buatan (IbM) dan pakan biasa  ini jelas dapat terlihat pada perbedaan berat badan
anak entok hasil tetasan (DOD). Daya tetas dihitung dari telur-telur yang menetas dibandingkan
dengan telur-telur yang fertile, telur yang hidup (ada embrio) ketika di candling/diteropong
menggunakan candler. Kelompok diajari  bagaimana meneropong telur dan melihat telur yang mati
dan hidup, sehingga mereka telah dapat melakukannya sendiri. Daya tetas yang diperoleh yaitu
sekitar 30 %, hasil,  disebabkan karena lingkungan yang kurang mendukung (a.l cuaca,



Vol. 4 No. 1 Februari 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 19

ketenangan), dan kemungkinan factor genetik induk dan pejantan entok, banyak praktek/contoh
yang dilakukan bagi kelompok, sehingga mesin sering dibuka-tutup dan suhu kurang stabil, juga
pergantian lampu minyak/lilin yang cukup mempengaruhi suhu incubator ketika lampu listrik
padam beberapa jam. Hal ini berarti bila dilakukan penetasan berikut oleh kelompok  maka akan
mendapatkan hasil penetasan yang lebih baik karena ketrampilan dan pengetahuan peternak yang
sudah baik, lingkungan dan faktor genetik yang dapat diperbaiki.

Penetasan alami dilakukan pada masing-masing kelompok dengan induk 5-7 ekor, telur-
telur dierami oleh induk yang diberi pakan Ibm selama 2 minggu dan yang diberi pakan biasa.
Telur-telur yang dihasilkan  seperti pada penetasan buatan,  ditimbang, diseleksi, diindentifikasi.
Selama pengeraman diamati tingkah lakunya, induk diberi pakan IbM sesuai kebutuhannya,
pembalikan telur dilakukan  oleh induk sendiri. Setelah pengeraman selama 35 hari, telur-telur
yang menetas ditimbang bobot badannya. Hasil penetasan alami yang diperoleh pada kelompok
adalah berkisar dari 62,5 % - 75%.

Tabel 3. Berat DOD (Ransum IbM dan Pakan Biasa.)

No. Berat Telur
(gram)

Bobot DOD
(R IbM)/gram

Bobot DOD
(Pkn Biasa)/gram

1. 48 - 36
2. 49 - 37
3. 52 - 38
4. 55 - 41
5. 58 - 43
6. 56 - 44
7. 60 - 45
8. 60 - 42
9. 59 - 43
10. 60 - 46
11. 49 - 39
12. 77 52 -
13. 75 50 -
14 82 53 -
15 73 48 -
16 74 49 -
17 83 55 -
18 67 46 -
19 71 49 -
20 78 52 -
21 75 50 -
22 65 47 -

Pada Tabel 3 dapat dilihat berat telur dan berat DOD yang dihasilkan, rata-rata berat telur dan berat
DOD hasil pakan biasa dan ransum IbM yaitu sebesar 55,09 gram dan bobot tetasnya sebesar 41,27
gram, sedangkan yang diberi ransum IbM adalah sebesar 74,54 gram dengan rata-rata berat DOC
adalah sebesar 50,09 gram. Entok dengan pakan yang bergizi mempunyai produktivitas yang baik
yaitu mampu memproduksikan   telur  antara 12-18 butir per periode bertelur, fertilitas 79,5 %
dengan daya tetas 66,6 % dan berat DOD. 50-53 gram ( Hastono, 2009).  Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa berat anak-anak  yang dihasilkan (pakan IbM) rata-rata 50 gram bahkan lebih
tinggi. Hal ini disebabkan pemeliharaan dengan sistem semi-intensif dengan pakan biasa (apa
adanya) ampas kelapa dan limbah dapur, tidak cukup untuk menghasilkan telur tetas yang
berkualitas. Hal ini tentu akan mempengaruhi berat tetas (anak) karena pakan biasa tidak cukup
mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral untuk produksi.  Anak-anak/DOD
hasil tetasan dapat dilihat  pada Gambar 6.
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Gambar 6. Penimbangan anak-anak Entok    (DOD).

D. Pertambahan Bobot Badan Anak  Entok  per minggu  ( 1 bulan)
Anak anak entok ditimbang setiap minggu  untuk mengetahui bobot badan per minggu dan

pertambahan bobot badannya, penimbangan dilakukan tiap minggu selama satu bulan dengan
pemberian ransum IbM. Hasil penimbangan anak per minggu dari umur sehari sampai umur 1
bulan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Bobot Badan dan Pertambahan Bobot  Badan Anak Entok/minggu (gram)

No Bbt Bbt Bdn /Mngu Prtbhn
Dod I II III IV BB

1. 36 40 65 100 200 41,00
2. 37 41 67 102 197 40,00
3. 38 43 69 102 198 40,00
4. 41 45 70 110 202 40,25
5. 43 50 74 108 216 43,25
6. 44 50 77 126 245 50,25
7. 45 53 82 135 252 51,75
8. 42 53 80 126 248 51,50
9. 52 60 168 337 463 02,75
10. 50 62 99 195 368 79,50
11. 53 68 135 254 438 96,25
12. 48 59 97 189 380 83,00
13. 49 58 99 207 356 76,75
14. 55 64 120 202 365 77,50
15. 46 55 105 219 383 84,00

Ket : No 1 - 8  = Mendapat Pakan biasa
No 9 -15 = Mendapat Ransum IbM

D. Pertambahan Bobot Badan
Rata-rata pertambahan bobot badan entok selama 4 minggu dari data yang diperoleh  adalah

sebesar 44,75 gram untuk entok yang diberi pakan biasa (nasi, ampas kelapa dan limbah dapur
seadanya) dan 85,68 gram untuk entok yang diberi ransum buatan dengan menggunakan ela sagu,
daun singkong, daun lamtoro, ikan, bungkil kelapa, jagung dan dedak ditambah minyak kelapa dan
garam. Rata-rata bobot badan itik/entok pada umur 4 minggu adalah sebesar 350 gram (Srigandono,
1991). Pada hasil IbM rata-rata bobot badan entok yang mendapatkan pakan biasa pada umur 4
minggu adalah sebesar 219,75 gram sedangkan yang diberi pakan IbM sebesar 393,29 gram. Hasil
yang diperoleh ini tidak berbeda jauh dari hasil penelitian, Srigandono, 1991, dari hasil IbM, ternak
yang diberi ransum yang berkualitas menghasilkan bobot badan lebih tinggi dari ternak entok yang
diberi pakan biasa. Ransum buatan (IbM) yang diberikan adalah rata-rata 30-50 gram per hari,
sedangkan pakan biasa dari perhitungan yang diberikan peternak (tidak kontinyu) rata-rata adalah
sebesar 20,07 gram.
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E. Penerimaan Inovasi/Teknologi
Teknologi/ pengetahuan baru yang efisien sangat dibutuhkan  peternak untuk

mengembangkan usahanya. Kurangnya informasi tentang pengembangan usaha peternakan ternak
entok terlihat dari kurangnya perhatian dalam pemeliharaan entok setiap hari yang mengakibatkan
produktivitasnya rendah. Pemberian ceramah∕penyuluhan dan pelatihan kelompok, demoplot
peternakan merupakan solusi bagi peternak di negeri Hatiwe Besar, karena dengan  jalan ini
peternak dapat memperoleh informasi teknologi tentang beternak  entok yang benar dengan
memanfaatkan tepung ela sagu, tepung daun singkong, daun lamtoro, ikan ruca  yang merupakan
limbah pertanian, perikanan  dan sebagai sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi
ternak entok.

Setelah kegiatan pada masyarakat berakhir maka terlihat sekitar 85% peternak yaitu dari
kedua  kelompok dan masyarakat lain dapat menerima informasi dengan baik dan ketrampilan
yang dimiliki peternak dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti mulai saat
pendekatan awal sampai dengan diskusi dan tanya jawab pada saat penyuluhan dimana
peserta/peternak mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman yang
berhubungan dengan beternak (Gambar 7-8). Hal ini terus berlanjut sampai pada kegiatan
pelatihan/demplot yaitu pembuatan kandang, penyusunan/ pembuatan ransum dan pemberiannya
serta proses penetasan buatan (seleksi, timbang telur, balik telur, candling, dll) dan penetasan alami,
yang terus diikuti diskusi-diskusi kecil dikelompok. Terlihat animo peternak yang cukup tinggi
untuk meningkatkan usahanya melalui peberian ransum yang lebih baik yaitu sesuai dengan
kebutuhan bagi ternak  pada fase produksi telur.

Masalah yang dihadapi adalah biaya pengadaan bahan pakan sumber protein hewani yaitu
ikan  untuk itu disarankan pada saat ikan banyak tersedia (murah) dan hasil tangkapan ikan ruca
yang banyak,  peternak harus berusaha mengolahnya/mengeringkannya untuk disimpan dan dapat
digunakan pada saat diperlukan dan  juga dapat menyediakan bahan lain a.l . cacing tanah atau
jenis hewan kecil lainya untuk sumber protein hewani ketika ikan sulit didapat, karena hal ini
diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi telur. Ketika ikan sulit didapat (mahal) karena musim
timur disarankan peternak dapat menggunakan jeroan ikan yang dikumpul dari pasar untuk
dijadikan bahan pakan entok dan menggunakan persediaan ikan yang ada.  Setelah beberapa hari
informasi ini disampaikan peternak dapat mempraktekannya  pada  ternak entok. Begitu juga
dengan usaha dan penyediaan daun singkong, lamtoro dan  daun-daun lain yang bisa dikonsumsi
oleh ternak  sebagai sumber gizi untuk produksi telur,  mereka juga telah memperhatikan tempat-
tempat pengolahan sagu untuk  mendapatkan ela sagu untuk pembuatan tepung ela sagu.
Peternak/kelompok dan beberapa masyarakat yang lain puas dengan hasil yang diperoleh  dalam
pelaksanaan penerapan Ipteks  dan juga informasi tentang bahan-bahan pakan bergizi yang tersedia
bagi ternak baik entok/itik juga ayam kampung yang belum dimanfaatkan serta proses pengeraman
alami dan penetasan dengan menggunakan incubator

Gambar 7. Kegiatan Pendekatan, Penyuluhan dan diskusi/ Tanya jawab dengan Kelompok
Peternak Entok (Gandaria dan Manggis)
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Tuhan Yesus sumber berkat kiranya memberkati semua pihak yang telah membantu.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada kelompok mitra dan masyarakat
yaitu pendekatan, penyuluhan, diskusi, dan persiapan-persiapan pembuatan/penyediaan bahan, alat
dan demplot-demplot (a.l pembuatan ransum, kandang, penetasan alami – buatan, sexing) serta dari
hasil dan pembahasan maka, Kesimpulan dan Saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Masyarakat sangat membutuhkan penyuluhan-penyuluhan secara kontinyu yang dapat
memberikan  motivasi bagi mereka dalam mengembangkan usahanya.

2. Sebagian masyarakat dan khususnya kelompok mitra kurang memiliki  pengetahuan dan
ketrampilan dalam  pemeliharaan ternak entok sehingga mengakibatkan produksi yang
diperoleh  cukup rendah,

3. Kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan limbah-limbah perikanan dan pertanian yang
ada di lokasi mitra.

4. Hasil yang diperoleh dari program Ipteks bagi masyarakat  memberikan dampak positif,
pengetahuan mereka bertambah, hal ini dapat dilihat dari kerjasama, pemahaman dalam
penyusunan ransum, pemberian/konsumsi ransum, produksi dan hasil pengeraman alami dan
penetasan buatan.

5. Hasil perlakuan ransum  IbM pada ternak menghasilkan  produksi telur dan kualitas telur
tetas yang lebih baik serta berat DOD yang cukup tinggi  dibandingkan ternak  yang
dipelihara tanpa  pemberiann ransum lengkap (hanya kelapa, limba dapur). Untuk  produksi
telur ayam dengan perlakuan  ransum IbM   memberikan hasil lebih baik sebesar 25% - 30%.

6. Dampak  positif  dari pemeliharaan dengan memperhatikan manajemen pakan, kandang, dll.
yaitu disamping produksi dan pertumbuhan (telur dan daging) ternak entok yang lebih baik.

7. Pemanfaatan limbah ela sagu dan hijauan-hijauan, sumber karbohidrat, vitamin, protein
dapat menciptakan lingkungan yang bersih.

8. Waktu yang diberikan untuk melakukan kegiatan Ipteks (a.l. penyediaan ternak, bahan
pakan sampai dengan pemberian ransum dan pengamatan ) perlu disesuaikan dengan musim
yang ada.
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SISTEM PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DESA MAMALA
KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

L. Yoris, J. Pipiana dan J. Wattimena*
Program Studi: Peternakan, Jl. Ir.M. Putuhena Fakultas Pertanian Unpatti Poka – Ambon.

No. HP 081343073914/ jorislily@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian pada masyarakat dilakukan di Desa Mamala yang terletak di Pulau Ambon tetapi
secara administratif termasuk Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, berjarak
kurang lebih 35 Km dari  pusat Kota Ambon. Luas Wilayah yang dimiliki adalah  1.405 ha dengan
jumlah penduduk 2671 jiwa, dimana  (51,74%) penduduknya adalah petani dan nelayan sekaligus
peternak. Jenis ternak yang diusahakan adalah  sapi, kambing dan ayam kampung, dengan sisitem
pemeliharaan tradisional /ekstensif. Mamala merupakan  desa pertanian  sekaligus desa wisata yang
terkenal di Maluku dengan  adat Pukul Sapu, oleh karena itu usaha perternakan terutama sapi tidak
boleh menjadi pengahalang wisata karena limbah ternak yang dibuang di sembarangan tempat.
Perlu perhatian terhadap sistem pemeliharaan ternak yang baik dan benar dengan menggunakan
kandang/semi intensif. Penggunaan kandang akan memudahkan pengontrolan dan kesehatan ternak,
serta pemanfaatan limbah yang tebuang  menjadi kompos yang dapat meningkatkan  produksi
pertanian dan pendapatan.

Kata kunci : sapi, sistem pemeliharaan, kandang, limbah, kompos.

ABSTRACT

Mamala village is located on the island of Ambon. However, it is part of Leihitu sub-district,
Central Maluku Regency Administrative area. The distance from Ambon to Mamala is around 35
Km. the Village is 1405 Ha wide, with around 2671 residents however (51,74 %) who mainly work
as farmers and fishermen, which also breed livestock. It has the potential to breed  chicken, cows,
and goats, with a traditional breeding method. Aside of its role as farm area, it is more commonly
known as a tourism spot. Therefore, the livestock breeding activity is limited due to the livestock
waste that might disturb the tourism activities.Therefore, this village needs a better caring and
breeding methods, which includes the usage of livestock waste based fertilizer that could increase
the welfare.

Keywords: cows, breeding, waste, compost.

PENDAHULUAN

Desa Mamala merupakan salah satu Desa tua di pulau Ambon akan tetapi secara
administratif berada di Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, berjarak 35 km dari
pusat kota Ambon, dengan luas daerah 1.405 Ha. Desa ini memiliki potensi pertanian dan potensi
wisata yang sedang dikembangkan. Potensi pertanian meliputi tanaman  pertanian dan perkebunan
seperti cengkeh, pala, kelapa dan tanaman buah-buahan seperti manggis, durian dan salak, potensi
peternakan seperti ayam buras, kambing dan sapi disamping potensi perikanan. Disisi lain desa ini
merupakan salah satu desa wisata yang sangat ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri yang ke
7, karena ada budaya pukul sapu yang sangat terkenal. Sebagai desa wisata maka kebersihan dan
kenyamanan sangat dibutuhkan sementara sebagai desa pertanian yang khususnya peternakan
apabila tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada pencemaran lingkungan, yang akan
mengganggu kegiatan wisata.

Masyarakat Desa  Mamala berjumlah 2671 jiwa dimana sekitar 51,7 %penduduk berusaha
dibidang pertaniandan perikanan/nelayan yang adalah juga peternak. Masyarakat memiliki ternak
sapi sebanyak 76 ekor yang dipelihara secara kelompok oleh  dua kelompokyang masing-masing
10 anggota, maupun perorangan. Sistem pemeliharaan yang dilakukan masih bersifat tradisional
/semi intensif karena usaha ini hanya merupakan usaha sampingan yang berfungsi sebagai
tabungan. Sistem pemeliharaan yang dilakukan yaitu  pada  pagi hari  ternak di gembalakan dengan
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cara diikat pada tempat yang berumput sebelum peternak ke kebun dan ketika kembali pada sore
hari ternak dikembalikan dan di ikat disamping rumah tanpa kandang yang memadai yang dapat
mengganggu usaha pertanian dan pencemaran lingkungan. Dalam sebuah usaha peternakan hal-hal
yang harus diperhatikan adalah bibit ternak, pakan, kandang dan kesehatan ternak. Apabila hal-hal
ini perhatikan dengan benar maka usaha yang dilakukan dapat memberikan hasil sesuai yang
diharapkan. (anonym,1991). Peternakan sapi merupakan salah satu usaha yang tidak ada hentinya.
Usaha ini umumnya masih dikelola secara tradisional dalam skala usaha kecil. Hal ini disebabkan
karena kemampuan peternak di bidang permodalan serta keterbatasan pengetahuan tentang cara
beternak sapi yang baik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangakan usaha
ternak sapi adalah produksi, efisiensi penggunaan pakan dan perkandang (budidaya7.blogspot/
2013).

METODOLOGI

Tempat dan waktu
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di desa Mamala Kecamatan Leihitu

Kabupaten Maluku Tengah sejak bulan juni sampai dengan bulan November 2014.

Alat dan bahan
Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa bahan bangunan untuk

pembuatan kandang sapi permanen, dan rumah kompos masing-masing dua buah untuk dua
kelompok usaha peternakan yang ada. Selain itu juga dibuat kolam penampung kotoran ternak.
Bahan-bahan lain adalah EM-4 untuk pembuatan kompos dan ela sagu. Bibit rumput dan bibit
tanaman sayuran juga disediakan. Peralatan pertanian seperti selang, hitter, cangkul dan pacul.

Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : penyuluhan untuk penguatan

sumberdaya peternak. Demostrasi lapangan untuk latihan pembuatan kompos kotoran sapi, kebun
rumput dan kebun sayur. Estimasi pengukuran berat badan sapi. Pembangunan atau kegiatan fisik
membangun kandangdanrumah kompos.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang telah dilakukan mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat yang
ditandai dengan kehadiran anggota kelompok peternak juga masyarakat perorangan yang memiliki
ternak sapi. Selama kegiatan penyuluhan antusiasme masyarakat ditunjukan dengan mengajukan
berbagai pertanyaan mengenai bagaimana memelihara ternak sapi yang baik yang nantinya
menguntungkan bagi mereka seperti manfaat kandang, pengelolaan kesehatan ternak dan
reproduksi ternak (sistem perkawinan, pemeriksaan kebuntingan dan persiapan beranak).
Pertanyaan seputar estimasi pengukuran berat badan mendapat perhatian serius dari peternak
karena kesulitan menimbang sapi menyebabkan peternak dirugikan pedagang dalam menaksir
harga jual. Informasi tentang inseminasi buatan dan keuntungan yang dapat diperoleh menjadi
catatan penting karena peternak ingin sekali menjadi inseminator yang handal.

Selain itu dalam penyuluhan dan praktek pembuatan kompos dan hasil yang diperoleh
terajadi diskusi terus menerus karena selama ini masyarakat lebih banyak menggunakan pupuk
buatan yang mahal harganya dan langka sementara hasil pertanian yang diperoleh malah menurun
produktivitasnya. Jika petani menggunaan kompos sebagai pupuk maka manfaat yang dapat
diperoleh dari pupuk kompos kotoran sapi adalah  :

1. Memperbaiki struktur tanah
2. Memperkuat daya ikat tanah berpasir
3. Menambah daya ikat air dan unsure hara tanah
4. Melengkapi dan menambah unsur hara tanah
5. Memperbaiki drainase dan tata udara tanah
6. Membantu pelapukan mineral tanah.
7. Memberi ketersediaan bahan makanan mikroba tanah dan menurunkan aktivitas

mikroba tanah yang merugikan.
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Kotoran sapi memiliki kandungan unsur NPK yang tinggi sehingga baik dibuat sebagai
kompos untuk memenuhi unsur hara tanah yang dibutuhkan (Murbandono, 2009).

Kegiatan penyuluhan dan praktek lapangan selama kegiatan pengabdian dapat dilihat pada gambar
di bawah ini.

Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan

Gambar 2. Estimasi pengukuran berat badan sapi tanpa timbangan
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Dalam pembuatan kebun rumput dan kebun sayur yang dilakukan secara integrasi disekitar
lingkungan kandang menjadi hal yang menarik (Gambar 4).  Hal ini disebabkan karena selama ini
ternak dalam hal ini sapi dianggap sebagai hama yang mengganggu usaha pertanian. Namun
dengan pembuatan kandang contoh terjadi integrasi antara pemanfaatan kotoran sapi sebagai
pupuk/kompos, bagi tanaman hortikultura /sayuran dan kebun rumput yang menjadi persediaan
pakan bagi ternak terutama di musim kemarau. Limbah kotoran sapi yang selama ini menjadi
sumber pencemaran terutama bau, pencemaran air dan kotor serta limbah ela sagu yang juga tidak
dimanfaatkan selama ini menjadi materi atau bahan yang sangat bermanfaaat bagi petani
(Setiawan,1998). Selain itu dengan usaha pertanian organik yang dilakukan dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hasil penelitian dan penerapan Oginawati dkk (2013) menunjukkan bahwa, salah satu cara
untuk mereduksi beban pencemaran akibat limbah pertanian adalah dengan menerapkan teknologi
bersih, yaitu dengan memanfaatkan limbah urine dan feces sapi menjadi pupuk atau penyubur
tanah berupa berupa pupuk padat granul dan pupuk cair.

Kandang contoh, rumah kompos dan bak penampung kotoran yang dibuat menjadi
perhatian peternak dan masyarakat umum karena selama ini usaha peternakan dilakukan tidak
memperhatikan kebutuhan seperti ini. Hasil  dari kegiatan yang dilakukan masyarakat merasa telah

Gambar 3. Pembuatan kompos

Gambar 4. Integrasi kandang sapi dankebun sayur
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beratambah pengetahuan dan ketrampilan dan menginginkan agar terjadi kesinambungan dalam
kegiatan seperti ini terutama dalam pendampingan dalam memproduksi kompos, menanam sayuran
dan kebun rumput dalam skala yang lebih besar. Gambar rumah kompos dan kandang sapi telihat
pada gambar 5 dan 6.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pengabdian ini adalah :
1. Respons masyarakat sangat postif baik kelompok ternak sapi maupun masyarakat lain, yang

ditandai dengan antusiasme dalam penyuluhan dan demplot dengan bertanya dan bekerja
bersama.

2. Telah terjadi peningkatan pengetahuan dengan kesadaran dalam memelihara ternak sapi sesuai
cara beternak yang baik, dan pengetahuan tentang estimasi pengukuran berat badan yang
menguntungkan bagi peternak dalam penjualan ternak.

3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang pembuatan dan pemanfaatan kompos
sebagi pupuk organic bagi tanaman pertanian dan kebun rumput yang dapat meningkatkan
kesejahteraan petani/peternak.

Gambar 5. Rumah kompos dan bak penampung

Gambar 6 . Contoh kandang ternak sapi
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Saran yang dapat diajukan disini adalah sesuai dengan keadaan dan permintaan masyarakat maka
perlua danya kegiatan pendampingan masyarakat dalam pemeliharaan ternak, pembuatan kompos
dan pemanfataan dalam skala yang lebih besar, karena itu dibutuhkan bantuan dana dari DP2M
untuk menunjang kegiatan dimaksud.
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DESAIN TENUN BERKUALITAS EXPORT

Cenny Putnarubun, Athon Daud Kilmanun, Marthinus Hanoatubun

ABSTRAK

Tenun merupakan salah satu kerajinan yang dibuat secara handmade yang diwariskan secara turun-
menurun, akan tetapi dalam proses pembuatan tenun dari segi kualitas bahan dan model perlu
diperhatikan. Beberapa tenun yang diperoleh biasanya muda mengalami kelunturan warna atau
pudar jika dicuci dan model tenun tidak variatif dan jenis bunga atau motif yang digunakan rata-
rata pada semua daerah sama. Metode yang digunakan dalam IbM ini adalah bagaimana
menggunakan warna dasar yang tidak pudar dan mendesain tenun mengikuti era perkembangan
moderen yang dapat memenuhi standart export. Hasil yang diperoleh adalah kualitas tenun yang
baik serta model tenun yang bervariatif. Simpulan adalah diperoleh tenun berkualitas export.

Kata Kunci : Desain, Tenun, Kualitas, Export.

ABSTRACT

Tenun is one of diligence which created traditionally by handmade which inheritedhereditary, but
in the process of the creation of Tenun itself in term of material quality and design which need to
be payed. Some of Tenun acquired easily seem to havediscoloration or faded if washed and the
model of Tenun had not variety and the motif used in all areas seems to have similarity. Method
used in this IbM is how to use basic color that is not faded and design Tenun in accordance with
the development of modern and able to fulfill the standard export. The result obtained is the quality
of Tenun better and the model of Tenun have variation. As conclusion is acquired Tenun have
export quality.

Keywords: Design, Tenun, Quality, Export

PENDAHULUAN

Iptek bagi masyarakat dilakukan dengan tujuan memproduksi tenun yang berkualitas serta
model tenun yang bervariatif mengikuti perkembangan.

Tenun yang berkualitas adalah tenun yang memiliki kualitas warna yang baik, tidak luntur
atau memudar warnanya jika sudah dipakai berulang kali, desain motif yang bervariasi mengikuti
perkembangan, serta kualitas kain tenunnya ketika dipakai tetap nyaman dan bahannya tidak panas.
Banyak kerajinan tenun sudah dilakukan oleh berbagai home industry dari berbagai daerah di
Indonesia sesuai dengan ciri khas dari masing-masing daerah atau wilayah. Salah satu menurut
Yudhy Syarofie (2007) bahwa corak ragam hias kain tenun songket sebahagian besar dipengaruhi
oleh budaya dari negara China dan India, serta budaya Hindu, Budha, dan Islam. Namun dalam
perjalan waktu kerajinan tenun songket telah dianggap menjadi hasil kebudayaan bangsa Indonesia.

METODE

Metode yang dilakukan dalam mendesain dan menenun adalah melakukan pemintalan
benang, mencelupkan warna  benang, mendesain model, menyusun benang untuk ditenun, dan
selanjutnya ditenun sesuai dengan model yang diinginkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
1. Motif tenun yang bervariasi dan Berkualiras
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2. Luaran tenun yang sudah digunakan Secara Nasional, dan Internasional.

a. Luaran Yang digunakan oleh Mentri Kesehatan RI
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b. Konferensi Internasional

c. Flipmas Maluku

Hasil yang diperoleh dari tenunan ini memiliki kualitas yang baik serta bervariasi, selain
itu warna yang digunakan sangat baik, dan tidak mengalami kelunturan. Tenunan ini semuanya
dipromosikan dengan baik. Produk tenun yang dihasilkan ini ternyata telah digunakan dalam
beberapa iven penting baik secara nasional maupun  internasional. Baik dalam bentuk kain, jas,
taplak, dasi dan syal. Semua hasil tenunan ini sangat diminati oleh halayak banyak.

Kain tenun ini juga memiliki desain yang berbeda jika dibandingkan dengan kerajinan
tenun yang ada didaerah-daerah lain yang sudah berkembang. Kualitas tenun juga dapat dilihat dari
desain tenun dan makna corak tenun yang digunakan karena meiliki nilai-nilai yang berbeda sesuai
dengan ciri khas budaya dan lokasi dimana tenun itu dihasilkan. Misalnya motif  daerah Flores
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bagian Sikka-Maumere yang biasa dikenakan beserta maknanya, antara lain:Utang Jarang
Atabi’ang, dengan motif pasangan manusia berkuda yang melambangkan manusia menuju alam
baka (dipakai sewaktu ada kematian) (Maria, 2015).

KESIMPULAN

1. Diperoleh tenun yang berkualitas export
2. Diperoleh motif tenun yang bervariasi
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PANGAN LOKAL ‘ENBAL’ 1
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ABSTRAK

Tujuan penerapan ipteks bagi masyarakat ini adalah merumuskan strategi pengembangan pangan
lokal “enbal” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan enbal
sebagai sumber kalori sehat bergizi bagi masyarakat; mendorong penyediaan produk-produk olahan
enbal bergizi dan aman. Tahap pendekatan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan
kepada mitra Nen Tei Idar dan Nen Fangnanan merupakan langkah aktif yang telah dilakukan
sehingga menghasilkanproduk enbal ikan yang berkualitas dan menjadi andalan bagi pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pangan lokal unggulan. Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Ohoi
Ngilngof yang terdiri dari Mitra Nen Te Idar dan Nen Fangnanan yang dilakukan mulai dari awal
pendekatan dengan mitra sampai dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan telah dapat dilakukan
dan dipraktekkan sehingga menghasilkan buku kas, cap produksi kelompok, teknik mengemas
yang baik dengan pelabelan yang benar dan menarik, praktek pengolahan pembuatan tepung ikan,
enbal ikan penerapan sanitasi dan hygiene, cara promosi serta pendampingan sehingga
meningkatkan kesejahteraan mitra dan masyarakat secara umum.

Kata kunci :  enbal, enbal ikan, bergizi dan aman, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

The application of ipteks the purpose for the community this is formulated a strategy the
development of local food  enbal  to increase public welfare; optimize the utilization of enbal as a
source of calories nutritious healthy for the community; encourage the provision of processed
products enbal nourishing and safe.Approach, stage socialisation implementation evaluation and
assistance to partner nen tei idar and nen fangnanan active is a step that has been done so that
produces product enbal fish qualified and become mainstay for the government district southeast
maluku as local food seeded.Ipteks for the community ( ibm ) ohoi ngilngof consisting of partners
nen te idar and nen fangnanan performed starting from early approach with partner with activities
until counseling and training has been can be done and practiced so as to produce a cashbook,
stamp production of the group netting technique good by labeling right and interesting making the
practice of processing

PENDAHULUAN

Ohoi (Desa) ngilngof yang merupakan salah satu Desa pesisir yang berada dalam wilayah
kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang berjarak ±9 Km dari pusat kota dan dapat
ditempuh selama 30 menit, dengan luas wilayah ± 155 Km2, yang terletak pada130⁰ 39′4″ dan 132⁰
39′45″ BT dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan Ohoi Kolser dan
Ohoi Soa Loon, sebelah barat berbatasan dengan Laut Pulau Sepuluh,  sebelah utara berbatasan
dengan Ohoi Ohoidertawun dan Ohoililir, sebelah selatan berbatasan dengan Ohoi Namar dan Ohoi
Ngabub.

Sama halnya dengan desa/dusun yang lain pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang
menjadikan enbal ikan sebagai bahan pangan pokok,  desa ngilngof juga memiliki lahan yang
cukup besar sehingga memberikan dampak pada mata pencaharian masyarakat yang umumnya
petani.

Enbal (dalam bahasa daerah ‘Kei’) atau lebih dikenal dengan ubi kayu tanaman ini identik
dengan ‘kasbi‘ (dalam bahasa daerah ‘Kei’) atau singkong (bahasa ‘Jawa’) sebagai salah satu
makanan khas daerah cukup dikenal/digemari karena rasanya enak dan langsung dimakan sehingga
selalu dijadikan buah tangan khas Kei.  Sesungguhnya enbal  adalah makanan pokok tradisional
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masyarakat kepulauan Kei namun saat ini posisi enbal mulai tergeser oleh beras dan mie
(Tapotubun 2012).

Program Pemerintah  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pertanian pada
tanggal 1 Agutus 1994 dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dibentuklah  (2)
kelompok usaha dengan jumlah anggota 15 orang yang terdiri dari kelompok  Nen Te Idar dan
kelompok Nen Fangnanan untuk menekuni usaha enbal dan tetap eksis sampai sekarang dan sangat
membantu perekonomian keluarga. Para ibu-ibu ini merupakan orang-orang yang ulet dan tekun
dalam menggeluti suatu ketrampilan tertentu, dapat dipercaya, rajin, jujur dan bertanggung jawab.
Konteks keadaan mitra ini menunjukan eksistensi yang positif dari mitra terhadap perkembangan
Desa Ngilngof.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa situasi terhadap kelompok usaha ini maka
diperlukan suatu upaya stimulasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok
usaha ini khususnya dalam manajemen usaha dan keuangan, penyediaan peralatan, ketrampilan
produk olahan lain serta perluasan jaringan dan strategi pemasaran.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini dilaksanakan pada tanggal 2 juli 2014  dan bertempat
pada Ohoi Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara.

Metode

• Tahap awal ( Pendekatan khalayak sasaran)

Pendekatan dilakukan kepada khalayak sasaran yaitu kelompok usaha enbal ikan untuk
mengumpulkan informasi agar diketahui permasalahan yang dihadapi dan bersama-sama
menganalisis prioritas pemecahan masalahnya.

• Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari :

- Sosialisasi program; ini dimaksudkan agar kelompok usaha mengetahui pelaksanaan IbM
dan siap menerima kegiatan ini untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan karyawannya.
- Perlakuan;
a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.
b. Memberikan bantuan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi khususnya peralatan

pembuatan tepung ikan dan alat pengemas vakum
c. Memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang sistem pengemasan yang baik.
d. Memberikan pelatihan pembuatan enbal ikan yang berkualitas dengan menjaga sanitasi dan

higienenya.
e. Memberikan penyuluhan tentang strategi pemasaran dan upaya memperluas jaringan

pemasaran.
f. Memberikan penyuluhan tentang keamanan pangan

• Tahap evaluasi dan pendampingan

Pada tahap evaluasi, kelompok usaha enbal ikan ini harus dapat mempraktekkan materi yang
diberikan dalam penyuluhan dan pelatihan baik praktek membuat buku kas, praktek teknik
mengemas yang baik dengan pelabelan yang benar dan menarik, praktek pengolahan pembuatan
tepung ikan, penerapan sanitasi dan hygiene dan cara promosi.

Pendampingan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Hal ini
dimaksudkan untuk mengamati perubahan perilaku kelompok yang sesuai dengan materi yang
diberikan sebagai ukuran tingkat penyerapan.kelompok.
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Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah ikan layang segar dan beberapa bumbu-bumbu seperti sereh, jahe
dan lengkuas.Peralatan yang digunakan untuk pembuatan tepung ikan yaitu: panci kukus,
blender/molen, pisau, plastik Polyethylene (PE), timbangan, ayakan, oven, loyang almunium.

Prosedur kerja:
• Pembuatan tepung ikan
Pembuatan tepung ikan diawali dengan proses penimbangan ikan. Tahap selanjutnya dilakukan
pencucian dengan air dingin untuk membuang kotoran, lendir dan benda-benda asing yang melekat
pada tubuh ikan.
Ikan dibuat fillet kemudian dilumatkan dengan alat mollen. Langkah selanjutnya adalah daging
ikan layang lumat dikukus dengan air yang mendidih selama 30 menit kemudian dikeringkan
dengan oven.  Daging lumat yang telah kering tersebut digiling dan diayak menggunakan ayakan
ukuran 100 mesh hingga dihasilkan tepung ikan layang.  Diagram alir tahapan pembuatan tepung
ikan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Tahapan pembuatan tepung ikan.(* modifikasi Dullah et al. 1985).

• Pembuatan enbal
Pembuatan tepung enbal dilakukan menggunakan prosedur yang sering dilakukan oleh masyarakat
setempat yang biasanya mengolah tepung enbal.  Enbal lolun yang berbentuk bulatan kemudian
dibelah-belah dan dijemur selama 4 jam di bawah sinar matahari.  Enbal yang telah dijemur
kemudian diayak dengan ayakan ukuran 70 mesh.  Tahapan pembuatan tepung enbaldapat dilihat
pada Gambar 2.

Ikan layang
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Penyiangan

Pencucian

Pelumatan  *

Pengukusan (30 menit)setelah air mendidih*

Pengeringan

Penggilingan kering
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Gambar 2 Tahapan pembuatan tepung enbalcara tradisional.
(Komunikasi pribadi).

• Pembuatan enbal ikan
Tepung ikan dan tepung enbal yang telah siap kemudian di timbang dengan berat masing-masing
untuk tepung ikan 150 gr dan tepung enbal 850 gr. Kedua tepung tersebut kemudian dicampur
sampai homogen dan diletakan dalam cetakan yang terbuat dari alumunium. Cetakan yang telah
berisi adonan tepung enbal dengan tepung ikan kemudian dibakar di atas tungku perapian selama
±10 menit dengan cetakan yang tertutup agar proses pembakaran berjalan sempurna dan adonan
matang secara merata. Enbal ikan yang telah masak kemudian diambil dan dikeringkan
menggunakan oven atau dijemur dibawah sinar matahari sampai produk benar-benar kering. Enbal
ikan yang telah siap kemudian dikemas. Tahapan pembuatan enbal ikan layang pada penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar  3 Skema metode penelitian pembuatan enbal dengan penambahan tepung ikan layang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal (Pendekatan Mitra)
Kegiatan  tahap awal dalam pengabdian ini yaitu berupa pertemuan dengan kedua mitra untuk

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan IbM. Pada awal kegiatan ini tim sudah melakukan pertemuan
dengan kelompok Nen  Te Idar dan kelompok Nen Fangnanan untuk membicarakan persiapan dan
rencana kegiatan yang akan dilakukan kedua kelompok. Dari hasil kegiatan pertemuan awal dan
diskusi diantara ibu-ibu kedua kelompok tersebut, terlihat adanya permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan usaha enbal yang selama ini mereka geluti. Para ibu tersebut membutuhkan
adanya transfer pengetahuan, contohnya tentang diversifikasi olahan  dari enbal. Enbal yang selama
ini hanya diolah dengan ditambahkan kacang, gula, keju dan coklat, merupakan bahan tambahan
yang sangat mahal dan harus di datangkan dari Pulau jawa dan memakan waktu yang agak lama
sehingga nilai jual enbal tinggi. Melihat potensi laut yang sangat kaya produksi ikannya maka pada
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kegiatan IbM ini dirancang dan dikemas kegiatan –kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan
manajemen usaha dan pengelolaan  keuangan, system pengemasan yang baik, pembuatan enbal
ikan, strategi pemasaran dan upaya memperluas jaringan pemasaran, sanitasi dan hygiene serta
pemberian peralatan pembuatan tepung ikan.

Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan

A. Penyuluhan
Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilakukan secara bersama-sama dengan kedua mitra

yaitu Nen Te Idar dan Nan Fangnanan. Materi yang diberikan oleh tim dibagi atas masing-
masing bidang ilmu yaitu Ir. B.B Tumiwa, M.Si memberikan materi:
1. Manajemen usaha dan pengelolaan keuangan meliputi manajemen usaha, kiat – kiat sukses
berwirausaha serta pengelolaan keuangan dan sistem pembukuan yang baik,
2. Strategi pemasaran dan upaya memperluas jaringan pemasaran meliputi strategi pemasaran,
upaya perluasan jaringan pemasaran dan teknik promosi.

Elizabeth J. Tapotubun, S.Pi, M.Si memberikan materi:
1. Sistem pengemasan yang baik meliputi manfaat kemasan dan label, memilih kemasan yang

baik, teknik pengemasan dan pelabelan.
2. Materi pembuatan enbal ikan serta keamanan pangan berupa bahaya mengkonsumsi pangan

yang tidak aman serta sanitasi dan higiene.

B. Pelatihan Pembuatan Enbal Ikan
Tepung ikan dan tepung enbal yang telah siap kemudian di timbang dengan berat masing-masing
untuk tepung ikan 150 gr dan tepung enbal 850 gr. Kedua tepung tersebut kemudian dicampur
sampai homogen dan diletakan dalam cetakan yang terbuat dari alumunium. Cetakan yang telah
berisi adonan tepung enbal dengan tepung ikan kemudian dibakar di atas tungku perapian selama
±10 menit dengan cetakan yang tertutup agar proses pembakaran berjalan sempurna dan adonan
matang secara merata. Enbal ikan yang telah masak kemudian diambil dan dikeringkan
menggunakan oven atau dijemur dibawah sinar matahari sampai produk benar-benar kering. Enbal
ikan yang telah siap kemudian dikemas.

Pemberian Bantuan Peralatan Tepung Ikan
Kedua mitra yakni Nen Te Idar  dan Nen Fangnanan diberikan bantuan peralatan tepung ikan
untuk menunjang pengelolaan  usaha enbal ikan. Pemberian bantuan peralatan ini berupa: blender,
kompor, oven, porna cetakan, ayakan, Loyang plastic, nyiru, plastik kemasan dan sealer kemasan.
Pemberian bantuan peralatan tepung ikan ini diberikan oleh tim IbM kepada kedua mitra dengan
harapan dapat lebih memperlancar produksi tepung ikan sehingga bisa mengembangkan usaha
enbal ikan menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah dokumentasi pemberian peralatan tepung ikan
oleh tim IbM Politeknik Perikanan Negeri Tual.

Evaluasi dan Pendampingan

Pada tahap evaluasi, kelompok usaha enbal ikan ini telah dapat mempraktekkan materi yang
diberikan dalam penyuluhan dan pelatihan baik praktek membuat buku kas, pengadaan cap
produksi kelompok, praktek teknik mengemas yang baik dengan pelabelan yang benar dan menarik,
praktek pengolahan pembuatan tepung ikan, penerapan sanitasi dan hygiene dan cara promosi.

Pendampingan telah dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Hasil
pengamatan tim bahwa strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan memberikan hasil yang
memuaskan dengan banyaknya permintaan enbal ikan baik yang datang dari daerah Kabupaten
Maluku Tenggara, Kota Tual maupun permintaan dari luar daerah seperti Ambon, Bali, Surabaya
dan Jakarta.



Vol. 4 No. 1 Februari 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 39

KESIMPULAN

Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Ohoi Ngilngof yang terdiri dari Mitra Nen Te Idar dan Nen
Fangnanan yang dilakukan mulai dari awal pendekatan dengan mitra sampai dengan kegiatan
penyuluhan dan pelatihan telah dapat dilakukan dan dipraktekkan sehingga menghasilkan buku kas,
cap produksi kelompok, teknik mengemas yang baik dengan pelabelan yang benar dan menarik,
praktek pengolahan pembuatan tepung ikan, enbal ikan penerapan sanitasi dan hygiene dan cara
promosi.

Pendampingan telah dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Hasil
pengamatan tim bahwa strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan memberikan hasil yang
memuaskan dengan banyaknya permintaan enbal ikan baik yang datang dari daerah Kabupaten
Maluku Tenggara, Kota Tual maupun permintaan dari luar daerah seperti Ambon, Bali, Surabaya
dan Jakarta.
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