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Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya buku 7 Windu Pengabdian Anak Negeri yang di prakasai oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau. Buku tersebut berisikan kumpulan
kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Riau.
Universitas Riau sebagai salah satu Pendidikan Tinggi di Indonesia, memiliki peran strategis dalam upaya
menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Universitas Riau, yaitu menyelenggarakan
pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Universitas Riau dalam pembangunan nasional dan regional.
Civitas akademika Universitas Riau dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan
dan pengajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian oleh dosen maupun mahasiswa
yang dilakukan secara berkelompok maupun individu bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian atau berbagi
pengetahuan kepada masyareakat dalam upaya percepatan pembangunan baik regional maupun nasional. Hasil
kegiatan pengabdian tersebut dituangkan dalam buku 7 Windu Pengabdian Anak Negeri sebagai bukti kepedulian
civitas akademika Universitas Riau.
Semoga Buku 7 Windu Pengabdian Anak Negeri dapat menambah referensi bagi kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dan menjadi bukti eksistensi Universitas Riau sebagai Jantung Hati masyarakat Riau.

Pekanbaru, Juli 2019
Rektor

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, MSc
NIP 196208151988031002

SAMBUTAN KETUA LPPM
UNIVERSITAS RIAU

Assalamualaikum wr.wb
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau mempunyai kewajiban
menfasilitasi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Riau. Dalam upaya penyebaran hasil
penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas
Riau, LPPM Universitas Riau menyusun hasil kegiatan pengabdian tersebut dalam satu buku 7 Windu Pengabdian
Anak Negeri.
Buku 7 Windu Pengabdian Anak Negeri yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Riau bertujuan untuk merealisasikan
tugas dan tanggungjawab LPPM Universitas Riau sebagai unsur pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi. Dari sisi
lain LPPM Universitas Riau berkewajiban melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa serta dibantu
oleh Tenaga Kependidikan. Kegiatan penelitian dan pengabdian yang dimaksud dapat dilakukan secara perorangan
maupun kelompok. Disamping itu LPPM Universitas Riau juga berfungsi melakukan pengendalian dalam hal
penggunaan sumberdaya, pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Buku 7 Windu Pengabdian Anak Negeri berisi kumpulan kegiatan pengabdian masyarakat yang pelaksanaannya
di koordinir setiap tahun oleh LPPM Universitas Riau. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanaakan
secara terencana, kreatif dan inovatif serta selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah, yang tujuannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
LPPM Universitas Riau menyampaikan rasa terima kasih kepada Rektor Universitas Riau, PT Marawa Komunika
Utama dan beberapa sponsor, serta semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi terhadap buku ini. Semoga
buku ini bermanfaat bagi kita semua.
Pekanbaru, Juli 2019
Ketua,

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP 196008221990021002
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PENDAHULUAN
Sebagian besar masyarakat Desa Sepahat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bertumpu pada sektor
perkebunan kelapa sawit dan karet serta sebagian kecil dari sektor perikanan. Luas perkebunan masyarakat di Desa
Sepahat sekitar 1.535 Ha yang terdiri perkebunan kelapa sawit dan karet. Profesi sebagai petani kelapa sawit dan
karet tentunya masyarakat sangat bergantung kepada hasil perkebunan yang ada dan harga komoditas tersebut.
Luasnya perkebunan kelapa sawit masyarakat berbanding lurus dengan banyaknya limbah yang dihasilkan seperti
pelepah kelapa sawit. Limbah ini sama sekali belum termanfaatkan oleh masyarakat sehingga membakar limbah
menjadi satu-satunya cara dalam menangani limbah tersebut.
Limbah kelapa sawit tidak termanfaatkan oleh masyarakat Desa Sepahat karna belum tahu bagaimana mengelola
limbah sawit. Terutama lidi dari pelepah kelapa sawit dapat dijadikan produk yang bernilai ekonomis. Lidi pelepah
kelapa sawit dapat dibuat anyaman lidi sehingga menghasilkan produk berupa piring, pot bunga, keranjang buahbuahan, tempat air minum mineral, sovenir dan lainnya. Produk anyaman lidi ini banyak diminati oleh pengusaha
catering, hotel, restoran, dan ibu-ibu rumah tangga, karena penggunaan yang praktis, terutama piring yang ringan
dan tidak memerlukan air untuk mencuci setelah dipakai.
Berdasarkan potensi yang ada di Desa Sepahat maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan
tersebut melatih masyarakat Desa Sepahat membuat anyaman lidi kelapa sawit menjadi produk yang bernilai
ekonomis, sehingga produk dari anyaman lidi tersebut layak dijual dipasaran. Disamping itu masyarakat juga diberi
pengetahuan tentang pemasaran produk anyaman lidi dan usaha menciptakan produk-produk yang bermutu dan
layak jual. Diharapkan mampu memberikan solusi dari permasalahan masyarakat dengan menjadikan potensipotensi yang ada di desa sebagai penunjang perekonomian masyarakat kedepannya.
Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan adalah ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK, kelompok tani dan
Kelompok Rumah Tangga Miskin Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
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HASIL DAN KETERCAPAIAN
Program pertama dijalankan dalam kegiatan pembinaan desa ini adalah pengembangan produk lokal desa sebagai
produk unggulan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai tahap awal, LPPM Universitas Riau
memfasilitasi masyarakat Desa Sepahat dalam memaksimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit. Potensi kelapa
sawit yang dimaksud adalah melatih masyarakat untuk memanfaatkan lidi kelapa sawit yang selama ini tidak terpakai
menjadi sebuah kerajinan lidi dengan berbagai bentuk seperti piring, mangkok, dan sebagainya. Pemanfaatan lidi
kelapa sawit ini diharapkan mampu menghadirkan pilihan keragaman kegiatan ekonomi bagi masyarakat Desa
Sepahat sekaligus menambah penghasilan keluarga serta memaksimalkan potensi tenaga kerja wanita yang ada di
Desa Sepahat.
Pelatihan ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat Desa Sepahat tentang cara
menganyam lidi kelapa sawit menjadi beberapa jenis kerajinan seperti piring, mangkok, dan lain sebagainya. Pada
proses pelatihan ini, Tim LPPM Universitas Riau dibantu oleh 2 orang pelatih dari kelompok wanita tani Seroja
Indah Kampung Tualang Timur Kabupaten Siak yang juga merupakan kelompok binaan Universitas Riau pada
tahun 2016. Pelatihan kerajinan tangan dilakukan selama 2 (dua) hari di gedung serba guna Desa Sepahat. Pada
hari pertama, pelatihan difokuskan pada pembuatan anyaman dasar yang digunakan untuk membuat semua jenis
kerajinan. Pada pelatihan hari kedua, materi pelatihan difokuskan pada anyaman lanjutan untuk membentuk sebuah
kerajinan seperti piring dan mangkok. Pada akhir pelatihan para peserta telah mampu menghasilkan anyaman
secara utuh berbentuk piring dan mangkok.
Setelah dilaksanakan pelatihan, dilakukan pendampingan dengan tujuan untuk memantapkan keterampilan
membuat anyaman dari lidi kelapa sawit dengan berbagai bentuk anyaman. Hasil kerajinan membuat anyaman
lidi dengan berbagai bentuk sudah rapi dan bagus. Peserta telah berhasil membuat anyaman lidi dengan berbagai
bentuk, antara laian piring, tempat air mimum mineral gelas, keranjang buah dengan berbagai ukuran dan lain-lain
(Gambar 1). Pada akhir kegiatan, dilanjutkan dengan tes keterampilan membuat anyaman lidi. Hasilnya diperoleh
enam orang yang sudah mahir dan dijadikan sebagai tenaga pelatih di kelompok tersebut.

Kegiatan selanjutnya adalah masing-masing kelompok membuat anyaman lidi secara mandiri dengan pelatih
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masing-masing sehingga menghasilkan produk-produk yang dapat dipasarkan. Salah satu bentuk pemasaran yang
dilakukan adalah pameran produk anyaman lidi pada kegiatan seminar nasional yang diadakan Universitas Riau.
Pada kegiatan tersebut telah terjual produk anyaman lidi dan yang banyak diminati adalah bentuk piring dalam
jumlah yang banyak. Pada saat itu ada yang membeli piring 50 buah untuk kegiatan arisan di rumahnya. Kemudian
beberapa konsumen meminta pesanan produk anyaman lidi karena pada saat pameran tersebut belum banyak
produk anyaman yang tersedia. Selanjutnya pemasaran produk anyaman lidi melalui media sosial facebook, dan
ke warung-warung kopi (Café), pengusaha catering dan usaha jual makanan lainnya, seperti tempat jual makanan
pecel lele.

Disamping keterampilan anyaman lidi diberikan ke masyarakat, tim pengabdian juga memberikan pengetahuan
strategi pemasaran produk dan pengetahuan kewirausahawan agar produk yang dihasilkan masyarakat memiliki
kualitas yang bagus dan layak jual. Pengetahuan kewirausahan memotivasi masyarakat Desa Sepahat untuk
berkreasi mulai dari bentuk, kemasan dan disain merek. Berdasarkan pengetahuan pemasaran yang diberikan,
perhitungan harga produk anyaman lidi mulai dari mendapatkan bahan seperti lidi sawit, harga toner (pernis) dan
upah serta peralatan yang dibutuhkan maka harga satu produk sudah dapat ditentukan.

Setelah program pelatihan dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sepahat, maka capaian-capaian hasil yang
diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat Desa Sepahat telah mampu memanfaatkan limbah kelapa sawit
yang selama ini hanya dibakar dan menjadi sampah di areal perkebunan kelapa sawit mereka. Setelah program
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ini dilaksanakan, masyarakat mampu membuat anyaman lidi sawit dengan berbagai macam bentuk seperti piring,
mangkok, keranjang buah, dan lain sebagainya; 2) Terbentuknya satu kelompok pengrajin anyaman lidi sawit
yang akan berfungsi sebagai wadah pengembangan produksi dan pemasaran anyaman lidi sawit di Desa Sepahat;
3) Terciptanya satu produk local desa yang menjadi ciri khas Desa Sepahat sesuai dengan potensi desa yaitu
produk kerajinan anyaman lidi sawit (Gambar 2); 4) Kelompok pengrajin lidi sawit di Desa Sepahat telah memiliki
satu tempat khusus untuk penjualan anyaman lidi yang dihasilkan yaitu melalui pemberian 1 buah Rak Display
(Gambar 3); 7) Berdasarkan perhitungan harga produk anyaman lidi dari hasil keterampilan memberikan kontribusi
pendapatan keluarga sebesar Rp.1 juta sampai Rp.1,5 juta per bulan.
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PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN SISTEM POMPA AIR
BERTENAGA SURYA UNTUK PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN
TEMPULING, INDRAGIRI HILIR

Budhi Anto*, Firdaus, Syafri, Dahliyusmanto, Haji Gussyafri, Yusnita Rahayu, dan Yusnimar
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* budhianto@eng.unri.ac.id

Sumber daya air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Sehari-hari air digunakan untuk kebutuhan
minum, melindungi kesehatan manusia, menjamin produksi pertanian dan peternakan, dan juga untuk pembangunan
sosial ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun
2015, diperkirakan masih terdapat sekitar 663 juta penduduk dunia yang sulit mendapatkan air bersih karena
alasan ekonomi, faktor wilayah geografis dan ketersediaan sumber air. Khusus untuk Provinsi Riau, berdasarkan
survei yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2013, baru sekitar 45,5% rumah
tangga yang dapat mengakses air bersih.
Diantara beberapa penyebab masyarakat tidak dapat mengakses air bersih adalah tidak tersedianya sumber daya
energi seperti energi listrik untuk memindahkan air dari sumbernya ke tempat-tempat dimana air tersebut akan
digunakan. Sistem pompa air yang digerakkan oleh motor listrik yang mendapatkan tenaganya dari panel surya
merupakan alternatif yang masukakal untuk diterapkan pada lokasi-lokasi yang belum terlayani sambungan listrik
dari PLN.
Program Desa Binaan Universitas Riau merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat
multi-tahun yang digalakkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau
untuk mewujudkan desa mandiri di setiap kabupaten di Provinsi Riau. Program ini diharapkan dapat memberikan
suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, maupun perubahan perilaku (sosial).
Pada tahun ke-1 dari Program Desa Binaan ini, kami telah membangun sistem pompa air bertenaga surya untuk
penyediaan air bersih masyarakat. Lokasi kegiatan Program Desa Binaan Universitas Riau adalah di Kelurahan
Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Tempuling terletak di tepi muara Sungai
Indragiri, sehingga terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2,5 meter di atas permukaan laut.
Keadaan tanah adalah rawa gambut. Untuk keperluan mandi-cuci-kakus sebagian besar warganya menggunakan
air dari Sungai Indragiri yang diendapkan terlebih dahulu. Saat ini di Kecamatan Tempuling sudah ada masyarakat
yang mengusahakan penyediaan air bersih dengan cara mengebor tanah sampai mendapatkan air tanah yang
bersih dengan kedalaman mencapai 150 meter. Biaya untuk pengeboran relatif mahal sekitar 8 (delapan) juta
rupiah. Kendala lain yang dihadapi masyarakat adalah sumber tenaga untuk memindahkan air dari sumur bor ke
tempat-tempat yang masyarakat butuhkan. Jaringan listrik PLN memang telah terpasang di kecamatan ini, tetapi
kualitas listrik yang diproduksi PLN tidak begitu baik, dimana tegangan terima di titik beban di bawah standar PLN
sendiri dan juga sering terjadi pemadaman yang tidak terencana pada jaringan listrik PLN di wilayah Kecamatan
Tempuling. Oleh karena itu dalam kegiatan Program Desa Binaan Universitas Riau ini, kami telah membangun suatu
sistem pompa untuk memindahkan air dari sumur bor ke tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
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Untuk mengatasi rendahnya kualitas listrik yang diproduksi PLN, sebagai sumber tenaga penggerak pompa akan
digunakan listrik yang berasal dari panel surya. Sistem pompa air ini kami namakan Sistem Pompa Air Bertenaga
Surya.
Sistem pompa air bertenaga surya atau solar water pumping system (SWPS) pada dasarnya adalah pemanfaatan
efek photovoltaic dari cahaya matahari untuk menggerakkan pompa air. Sistem ini terdiri atas 4 komponen utama
yaitu panel surya, pompa air yang digerakkan oleh motor listrik atau disingkat motor-pompa, pengendali motorpompa (motor controller) dan sarana penyimpan (storage volume). Berdasarkan bentuk sarana penyimpan, terdapat
2 bentuk SWPS yaitu yang pertama, SWPS yang menggunakan baterai akumulator untuk menyimpan energi listrik
yang dihasilkan oleh panel surya dan yang kedua, SWPS yang tidak menggunakan baterai akumulator. Pada SWPS
jenis kedua ini, air yang keluar dari pompa disimpan pada tangki penyimpan untuk seterusnya digunakan.

Pada kegiatan Program Desa Binaan Universitas Riau ini, SWPS yang digunakan adalah dari jenis yang menggunakan
baterai akumulator sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. Bagian-bagian penting dari SWPS adalah sebagai
berikut,
1.
2.
3.
4.
5.

Panel surya berikut konstruksi pendukungnya
Baterai akumulator
Charge controller
Konverter DC-AC (inverter)
Motor-Pompa.

Panel surya berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek photovoltaic. Daya listrik
yang dihasilkan oleh panel surya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima permukaan panel surya dan
temperatur panel surya. Makin tinggi intensitas cahaya makin besar daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya.
Makin tinggi temperatur panel surya, makin kecil daya yang dihasilkan oleh panel surya tersebut. Tegangan keluaran
panel surya diberikan ke unit charge controller (CC). CC selanjutnya mengendalikan pengisian baterai akumulator.
Makin besar intensitas cahaya matahari yang diterima permukaan panel surya, maka tegangan terminal keluaran
panel surya makin besar. Tegangan yang berlebihan dapat merusak baterai akumulator. CC digunakan agar baterai
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akumulator diisi muatannya pada nilai tegangan yang aman. Sewaktu tegangan terminal keluaran panel surya
naik, CC akan mengatur tegangan pengisian baterai sedemikian sehingga tidak terjadi tegangan lebih pada baterai
tersebut. Baterai yang digunakan adalah dari jenis valve-regulated lead-acid yang bebas perawatan.
Tegangan baterai kemudian diubah menjadi tegangan bolak-balik 220 volt, 50 hertz menggunakan inverter daya.
Tegangan bolak-balik ini digunakan untuk menggerakkan mesin pompa air. Inverter daya yang digunakan adalah
dari jenis yang menghasilkan gelombang sinus (sine wave inverter). Sebelum Sistem Pompa Air Bertenaga Surya
dikirim ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan uji fungsional di Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Universitas
Riau. Sistem yang dikirim telah lulus uji fungsional.
Pada lokasi pengabdian masyarakat, mesin pompa air digunakan untuk memindahkan air dari sumur bor ke tangki
penyimpan yang dipasang di atas menara air dengan elevasi 5 meter dari permukaan tanah. Mesin pompa air yang
digunakan adalah dari jenis yang biasa digunakan di rumah tangga, sehingga memudahkan dalam pengadaannya
maupun penggantian komponen-komponen untuk keperluan perawatannya. Air dari tangki pemyimpan kemudian
didistribusikan ke keran-keran air menggunakan gaya grafitasi.
Sistem pompa air bertenaga surya yang telah dirakit dan dipasang di lokasi kegiatan Program Desa Binaan Universitas
Riau di RW 06 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas panel surya
4 x 100-W, Konverter daya yang berupa charge controller 24-V, 50-A dan inverter sinus murni 24-VDC/220-VAC,
1000-W, baterai VLRA 2 x 100-Ah, dan pompa air jenis semi-jet 100-W serta rangkaian kendali operasi sistem
pompa air bertenaga surya. Dari hasil pengujian di lapangan, sistem yang dipasang telah bekerja sebagaimana
mestinya. Sistem pompa air bertenaga surya yang terpasang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih
warga RW 06 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling.
Untuk menjamin kelangsungan operasional instalasi sistem pompa air bertenaga surya maka telah dibentuk
lembaga swadaya masyarakat yang mengelola operasional dan pemeliharaan instalasi pompa air tersebut. Lembaga
ini dipimpin oleh Ketua RW 06 yaitu Pak Masham. Kegiatan pelatihan tentang operasional dan perawatan sistem
pompa air bertenaga surya kepada teknisi yang bertugas melakukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan telah
dilaksanakan. Dengan program ini diharapkan instalasi sistem pompa air bertenaga surya dapat beroperasi terusmenerus dalam jangka waktu yang panjang.W
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Bustari Hasan*, Dian Iriani, N Ira Sari, Elvrin Septyanti, Trisla Warningsih, Lapeti Sari
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* bustarih@yahoo.com

PENDAHULUAN
Desa Sungai Paku adalah salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang memiliki keistimewaan
dibandingkan dengan desa lainnya karena memiliki hasil perikanan yang melimpah (sentra perikanan) dan
masyarakatnya yang responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, desa ini telah dipilih sebagai salah satu desa
binaan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Riau, dalam pengembangan perikanan.
Produksi perikanan di desa ini meliputi hasil tangkapan di sungai dan hasil budidaya kolam dan keramba. Budidaya
kolam dan keramba di desa ini sudah berkembang sangat pesat sebagai hasil binaan dosen-dosen Fakultas Perikanan
dan Kelautan, baik melalui penelitian maupun pengabdian masyarakat. Walaupun demikian masih kecil jumlah
penyuluhan pengolahan hasil perikanan di desa ini. Di antara spesies yang diproduksi di desa ini adalah kijing
(Anadonta sp), yaitu kerang air tawar yang berkembang secara alami di sepanjang Sungai Paku dan yang dipelihara
di kolam-kolam ikan secara tumpang sari untuk memanfaatkan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan ikan yang
jatuh ke dasar perairan.
Kijing memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dengan kandungan protein daging berkisar antara 5,67-7,37% (Suhardjo
et al., 1977) dan mineral, khususnya zat besi (Fe) antara 31,02-35,85 mg dalam setiap 100 g. Kijing juga
kaya akan asam amino esensial dan asam lemak tak jenuh termasuk EPA dan DHA yang sangat penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan sel otak pada usia dini (Liu et al., 2008). Nilai nutrisi yang tinggi ini menyebakan
kijing sangat potensial sebagai bahan baku untuk memperkaya gizi berbagai makanan olahan.
Produksi kijing di desa Sungai Paku terus meningkat, namun pemanfaatannya belum optimal, hanya sebatas pakan
larva ikan dan baru sebagian kecil saja yang diolah menjadi produk olahan pangan. Beberapa penelitian telah
dilakukan di desa ini untuk memanfaatan kijing sebagai produk pangan seperti kerupuk, snack, tortilla, mie, bakso
dan nugget; dan hasilnya menunjukkan bahwa kijing sangat potensial diolah menjadi produk-produk olahan tersebut
karena memiliki kualitas sensoris (bau, rupa, rasa dan tekstur) yang baik dan nilai gizinya yang tinggi. Kandungan
protein olahan kijing berkisar antara 9,06-10% dan lemak 14,47-20,00% (Desnizarianti, 2014 dan Destiawati
2014).
Untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomi kijing di daerah ini, hasil-hasil penelitian tersebut di atas
telah disosialisasikan dan diimplementasikan di desa ini melalui beberapa penyuluhan, mulai dari cara penanganan
kijing sebagai bahan baku olahan, pengolahan kijing menjadi snack, bakso, nuget, kerupuk dan mie aneka warna
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(Hasan et al, 2012; 2013; 2014 dan 2017). Dengan keterampilan yang diberikan, beberapa masyarakat telah
mulai mengolah kijing untuk kebutuhan sendiri dan dipasarkan di lingkungan desa sendiri. Kendala yang dihadapi
dalam usaha pengolahan tersebut meliputi jenis diversifikasi produk yang masih terbatas, pengemasan yang sangat
sederhana, dan strategi pemasaran yang lemah. Untuk mengembangkan usaha pengolahan kijing di desa ini,
diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap berbagai bentuk atau diversifikasi
produk olahan kijing seperti pengolahan otak-otak aneka warna, abon, dan dendeng lumat. Untuk peningkatan
mutu dan pemasaran produk perlu pula diperkenalkan cara pengemasan, manajemen usaha serta strategi
pemasaran produk. Selama ini penyuluhan yang diberikan hanya berupa pengenalan cara pengolahan, pengemasan
dan pemasaran sehingga tingkat keterampilan masyarakat masih belum memadai untuk mengembangkan usaha
pengolahan kijing yang lebih besar dan mandiri. Penyuluhan ini diberikan dalam bentuk pembinaan yang intensif
tentang: 1) teknologi pengolahan pangan berbasis kijing (otak-otak aneka warna, abon, dan dendeng lumat), 2)
teknologi pengemasan agar produk lebih menarik dan tahan lama, 3) manajemen kewirausahaan/pemasaran agar
usaha pengolahan tersebut dapat berkembang secara berterusan (sustainable). Para binaan juga diberikan alatalat pengolahan yang diperlukan serta strategi pemasaran yang tepat untuk produk-produk tersebut. Penyuluhan
pelatihan pengolahan kijing menjadi produk olahan pangan ini tidak hanya akan memberikan mata pencaharian
alternatif pada masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan konsumsi
protein masyarakat yang masih rendah.

PEMBAHASAN
Dukungan Kepala Desa Sungai Paku (Bapak Ahmad Syukur), dorongan Ketua Kelompok Tani Pusat Pelatihan Mandiri
Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Alam Bendungan Desa Sungai Paku (Bapak Sadarlis, S.Pi), serta dukungan ketua
kelompok pengolahan hasil perikanan (Ibu Hasbuna, S.Pi), dan juga karena keterbukaan dan antusiasme para
peserta penyuluhan di desa Sungai Paku maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Hal
ini terlihat dengan semangatnya para peserta binaan ini dalam pelatihan pengolahan otakotak aneka warna dari
pewarna alami (pandan dan wortel), abon dan dendeng lumat.
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: ceramah, diskusi, praktek langsung, dengan
materi sebagai berikut: menjelaskan cara meningkatkan keterampilan masyarakat mengolah kijing menjadi produkproduk olahan perikanan, khususnya otak-otak aneka warna, abon, dan dendeng lumat yang bermutu, 2) melatih
keterampilan masyarakat dalam pengemasan produk yang menarik dan tahan lama, 3) Memberikan strategi
pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pemasaran produk, 4) Membimbing kelompok binaan agar mampu
mengelola atau memanaj usahanya secara efisien dan sustainable. Metode ceramah dan diskusi digunakan untuk
penguraian seluruh materi yang dibantu dengan alat peraga yang diperlukan. Sedangkan, praktek langsung dilakukan
oleh peserta dengan bimbingan langsung anggota Tim pengabdian.
Berdasarkan hasil pre-test yang diberikan sebelum pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta
(90%) telah mengerti dan memahami tentang pentingnya mengkonsumsi daging ikan maupun kijing. Namun, sedikit
sekali (5%) yang mengetahui tentang diversifikasi produk perikanan, interpreneurship, dan praktek pengolahan
otak-otak aneka warna, abon dan dendeng lumat.
Sebagai acara inti dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan alat berupa freezer untuk menyimpan bahan baku
kepada kelompok binaan. Setelah itu dilakukan kegiatan pelatihan dari teknik penanganan kijing sebagai bahan
baku yang benar, pelatihan pengolahan otak-otak aneka warna, abon, dan dendeng lumat yang bermutu. Serta
teknik pengemasan dan pemasaran yang benar. Setelah itu peserta dievaluasi terhadap tingkat keterampilan dan
keseriusan dalam kegiatan tersebut. Peserta yang berprestasi dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 5 orang
per kelompok untuk mengikuti pembinaan selanjutnya.
Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah: 1) Memperbanyak bentuk diversifikasi olahan pangan berbasis
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kijing yang bermutu, memiliki kemasan yang menarik dan tahan lama. 2) Merangsang masyarakat berwirausaha
di bidang olahan kijing menjadi otak-otak aneka warna, abon, dan dendeng lumat. 3) Menyediakan pangan bergizi
bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan balita. 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5) Menjadikan Desa
Sungai Paku sebagai sentra produksi olahan kijing di Riau.
Berdasarkan post-test, menunjukkan bahwa 100% peserta telah mengetahui tentang diversifikasi produk perikanan,
interpreneurship, serta praktek pengolahan otak-otak aneka warna, abon dan dendeng lumat kijing. Sehingga dari
persentase tersebut dapat diketahui adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peserta penyuluhan
rata-rata 95%. Dari yang belum pernah mendengar menjadi mendengar, mengenal, mengerti bahkan melakukannya
sendiri. Bahkan, dilihat dari antusias peserta, mereka ingin mengembangkan keterampilan dan hasilnya sesuai
dengan resep yang mereka coba sesuai dengan selera mereka sendiri.

KESIMPULAN
Pengenalan pengolahan kijing menjadi beberapa produk olahan perikanan telah dimulai sejak tahun 2012,
akan tetapi usaha tersebut masih terbatas pada konsumsi sendiri. Untuk mengembangkan usaha pengolahan
kijing menjadi industri rumah tangga yang berkesinambungan, maka dilakukan pembinaan tak hanya teknologi
pengolahan tetapi juga cara pengemasan dan pemasaran terutama dalam menyediakan oleh-oleh bagi wisatawan
yang berkunjung ke Desa ini (Alam Bendungan Desa Sungai Paku). Program pembinaan ini diharapkan dapat
menciptakan pengusaha olahan kijing dan hasil perikanan kijing sebagai industri rumah tangga yang sustainable.
Pelatihan dalam pembuatan produk pangan yang berasal dari bahan baku kijing dari Desa Sungai Paku ini sudah
banyak kami lakukan, diantaranya pengolahan kijing menjadi mie, nugget, bakso, tortilla, kerupuk, dan snack.
Ditahun ini tidak hanya memberikan pelatihan teknik pengolahan otak-otak aneka warna, dendeng, abon, tetapi kami
juga memberikan bantuan alat diantaranya freezer sehingga dapat menstimulasi para peserta dalam pembinaan ini.
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PENGEMBANGAN SILVOFISHERY DAN EKOWISATA MANGROVE DI
DESA BINAAN ANAK SETATAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEBAGAI IPTEK BAGI MASYARAKAT

Dessy Yoswaty*, Nursyirwani, Zulkifli, Irvina Nurrachmi, Musrifin Ghalib
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* dyoswaty@yahoo.com

Wilayah pesisir merupakan lingkungan bahari yang produktif, baik yang dapat dimanfaatkan secara langsung
maupun yang tidak langsung. Menurut Kusnadi (2009), masyarakat pesisir sebagai pemanfaat langsung sumberdaya
lingkungan (seperti nelayan, pembudidaya ikan di perairan pantai), pengolah hasil laut dan penunjang kegiatan
ekonomi perikanan.
Ekosistem hutan mangrove di Desa Anak Setatah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu komunitas
tumbuhan pesisir yang memiliki manfaat sangat besar antara lain sebagai daerah pemijahan jenis ikan tertentu,
daerah asuhan ikan-ikan ekonomis, penyedian nutrien dan zat hara serta fungsi fisik seperti menjaga daerah pesisir
dari abrasi. Salah satu usaha dalam mengatasi dampak kerusakan ekosistem hutan mangrove yang diakibatkan
oleh aktivitas masyarakat yang tidak terkendali yaitu pengembangan silvofishery dan ekowisata mangrove. Kegiatan
silvofishery dan ekowisata mangrove berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi, termasuk untuk
sumber pendapatan kepada masyarakat lokal dengan prinsip community based.
Kelompok masyarakat yang potensial untuk dilatih menjadi pengelola kawasan hutan mangrove dan sebagai
desa binaan di Desa Anak Setatah adalah kelompok masyarakat TEGAS dan kelompok ibu PKK/rumah tangga,
yang diharapkan aktif untuk kegiatan pengembangan silvofishery dan ekowisata mangrove sebagai IPTEK bagi
masyarakat. Hal ini juga dapat dilaksanakan secara terfokus pada keutuhan wilayah alam dan pemeliharaan kondisi
sumberdaya hutan mangrove yang terdapat di Desa Anak Setatah.
Penjelasan dan koordinasi pelaksanaan program desa binaan dilaksanakan oleh tim pengusul kepada mitra pokmas
TEGAS dan ibu PKK di Desa Anak Setatah. Misalnya pelatihan dan praktek pembuatan konstruksi keramba minimalis,
pembenihan ikan nila salin dan pembibitan mangrove. Pada tahap ini mitra 25 orang dibagi atas tiga kelompok,
setiap kelompok akan membuat 1 keramba minimalis dan melakukan pembenihan ikan nila salin berjumlah 250
ekor. Diskusi dan praktek telah dilaksanakan dengan baik oleh mitra program desa binaan Anak Setatah.
Dalam usaha budidaya pembesaran ikan nila salin dapat menguntungkan jika dikelola dengan baik dan benar oleh
mitra program desa binaan. Keramba minimalis untuk pembesaran ikan nila salin dapat diterapkan di ekosistem
hutan mangrove Desa Anak Setatah berdekatan dengan lokasi pembibitan mangrove yang telah dilaksanakan oleh
pokmas TEGAS dan ibu PKK.
Arfan (2018) menyatakan bahwa hutan mangrove adalah daerah yang memiliki fungsi yang unik dan dipengaruhi
oleh laut dan darat. Di hutan mangrove, ada interaksi yang kompleks antara karakteristik fisik dan biologis yang
sebagian besar ditemukan di daerah pasang surut dan sub-tropis. Kusmana et al (2003) menyatakan bahwa
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ekosistem hutan mangrove yaitu suatu sistem dari berbagai organisme (tumbuhan dan hewan), berinteraksi dengan
faktor lingkungan dan dengan sesamanya di dalam suatu habitat mangrove.
Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan
(IPTEK) kepada masyarakat di Desa Anak Setatah yaitu pengembangan silvofishery dan ekowisata hutan mangrove.
Menurut Paruntu et al (2016), perlu peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara
pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Salah satu metode rehabilitasi yang memungkinkan peran aktif
masyarakat adalah penerapan teknologi silvofishery.
Ikan nila salin (Oreochromis niloticus) adalah salah satu ikan yang dapat dibudayakan dengan metode silvofishery,
adaptif terhadap perubahan lingkungan dan bernilai ekonimi tinggi. Siti (2017) menyatakan bahwa ikan nila salin
dapat hidup di perairan payau (brackishwater) dengan salinitas tinggi >20 ppt hingga 32 ppt (euryhaline). Setyo
(2006) menyatakan bahwa ikan nila salin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan
dengan kadar Dissolved Oxygen (DO) antara 2,0-2,5 mg/l.
Oleh sebab itu, untuk menemukan bentuk pengelolaan yang tepat dalam usaha budidaya perikanan, perlu dilakukan
budidaya tumpang sari mangrove (silvofishery) dan ekowisata mangrove untuk upaya konservasi hutan mangrove di
Desa Anak Setatah. Hal ini diharapkan dapat menjadi desa binaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
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PEMBERDAYAAN PETANI BUDIDAYA IKAN DI DESA SUNGAI PAKU
KABUPATEN KAMPAR MELALUI ALIH TEKNOLOGI PENGOLAHAN
MAKANAN JAJANAN BERBASIS SAGU DAN IKAN SEBAGAI USAHA
RUMAHAN

Dewita*, Andarini Diharmi, Sukendi, Rahman Karnila, Syahrul, Edison, Suparmi
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* dewi_58@yahoo.co.id

PENDAHULUAN
Bagi masyarakat Riau komoditas sagu dan ikan merupakan komoditas utama, mengingat kedua komoditas tersebut
merupakan komoditas unggulan daerah berbasis system inovasi daerah (SIDa) Riau. Diharapkan sagu dan ikan ini
menjadi sumber pangan pengganti beras dan sumber mata pencaharian pokok alternatif bagi masyarakat tempatan.
Salah satu desa yang ditetapkan sebagai desa pengembangan oleh pemerintah provinsi Riau dan kabupaten Kampar
adalah desa Sungai Paku kecamatan Kampar Kiri.
Untuk meningkatkan nilai tambah sagu dan ikan telah dilakukan penelitian sebelumnya yakni penambahan
(fortifikasi) konsentrat ikan dalam pengolahan mie sagu, dan hasilnya dapat meningkatkan kandungan protein mie
sagu (dari 0,3% meningkat menjadi 5,75%). Namun demikian pemasaran produk mie sagu ikan tersebut masih
terbatas pada konsumen sekitar lokasi industri mie sagu. Oleh sebab itu perlu suatu inovasi agar bahan baku sagu
dan ikan tersebut dikembangkan melalui diversifikasi produk olahan makanan jajanan berbasis sagu dan ikan
seperti snack sagu ikan, mie sagu ikan dan bako sagu ikan. Solusi inilah yang nantinya ditawarkan kepada mitra
guna penerapan hasil penelitian dari perguruan tinggi pengusul. Diharapkan dengan pengembangan produk ini akan
meningkatkan nilai gizi dan pemasaran pada pasar yang lebih luas.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan (alih teknologi) pada kader PKK di desa Sungai Paku mengolah
sagu dan ikan menjadi makanan jajanan (snack sagu ikan, mie sagu ikan dan bako sagu ikan) untuk dijadikan
sebagai usaha rumahan.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode survei partisipatif, ceramah, diskusi, praktik langsung, observasi,
pendampingan dan evaluasi Metode praktik langsung dilakukan alih teknologi pengolahan makanan jajanan
berbasis sagu dan ikan (snack sagu ikan, mie sagu ikan dan bako sagu ikan) pada kader PKK di desa Sungai Paku
dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut: (1) Tahap persiapan, yakni melakukan pendekatan kepada mitra
(kader PKK) dan penjelasan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan PPM. (2) Tahap pelaksanaan, yaitu
memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra. Alih teknologi yang diberikan adalah pengolahan makanan
jajanan berbasis sagu dan ikan seperti snack sagu ikan, mie sagu ikan dan bako sagu ikan. Selanjutnya dilakukan
pendampingan selama 1 (satu) bulan agar terwujud usaha rumahan yang memproduksi makanan jajanan berbasis
sagu dan ikan. Untuk itu kegiatan ini melibatkan mahasiswa kukerta Unri, pemerintah desa dan masyarakat, serta
lembaga swadaya masyarakat (LSM).
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HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
Gambaran Umum Masyarakat Sasaran. Desa Sungai Paku merupakan desa pengembangan dikabupaten Kampar
terutama dalam bidang perikanan. Oleh sebab itu di desa ini banyak terdapat kegiatan budidaya ikan di kolam
dan keramba jarring apung .Meskipun sektor perkebunan dan pertanian mendominasi aktifitas perekonomian
masyarakatnya namun kontribusi sektor perikanan di daerah ini menjadi lebih dominan sehingga diharapkan
komoditas tersebut dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah. Berdasarkan potensi tersebut, inovasi
teknologi fortifikasi dan diversifikasi produk olahan berbasis ikan menjadi sangat menjanjikan untuk dikembangkan
,salah satunya adalah mie sagu basah yang difortifikasi dengan Konsentrat protein Ikan (KPI) kaya asam amino
essensial (Dewita et al, 2014).
Kondisi alam desa tersebut telah menjadikan desa ini memiliki potensial yang sangat besar bagi pengembangan
terutama sektor perikanan. Pengembangan sektor perikanan di bidang budidaya ikan di kolam atau keramba di
sungai Paku berdampak pada sektor pendapatan masyarakat desa tersebut. Umumnya kegiatan budidaya ikan di
desa Sungai Paku didominasi oleh kaum lelaki, sedang isteri pembudidaya ikan tersebut tidak ada kegiatan untuk
mendukung ekonomi keluarga. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada isteri
pembudidaya ikan sebagai sasarannya. Mengingat ibu-ibu tersebut juga adalah kader PKK di desa Sungai Paku,
maka diharapkan dengan memberdayakan kader PKK tersebut dapat menjadi pionir dalam kegiatan ekonomi.
Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat. Dari aktifitas budidaya ikan dikolam yang dilakukan oleh
masyarakat desa Sungai Paku telah memacu dan memotivasi warga untuk melakukan usaha budidaya, yang
kecenderunganya semakin meningkat jumlah lahan yang digunakan untuk usaha budidaya. Kondisi ini dapat menilai
bahwa usaha budidaya ikan memiliki ekonomi usaha lebih baik.
Melihat potensi tersebut, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat khusus kader PKK desa Sungai Paku
sangat diperlukan, melalui alih teknologi pengolahan makanan berbasis ikan. Selain itu kegiatan tersebut untuk
mengantisipasi bila terjadi panen raya yang umumnya menyebabkan harga ikan turun. Alih teknologi yang diberikan
adalah alih teknologi pengolahan mie sagu, snack ikan dan bakso.
Solusi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh jurusan
Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, antara lain produk cake braunes
yang difortifikasi dengan KPI (Wirda,dewita dan loekman, 2014), snack Piko Crispe yang difortifikasi dengan KPI
ikan (Dodi, Dewita dan Suparmi 2014), Nugget bonggol pisang yang difortifikasi dengan KPI ikan (Dedy, Dewita dan
Suparmi, 2013), dan bubur instan berbahan baku KPI ikan (Dewita dan Syahrul, 2012) dan tentang bubur instan
dengan permbahan Konsentrat Protein Ikan dengan Konsentrasi KPI berbeda (Dewita, Mastiani, dan Syahrul, 2012)
Dari hasil penelitian ternyata produk-produk tersebut sangat diminati oleh konsumen, hal ini menjadi pendorong
bagi perguruan tinggi untuk mentransfernya kepada kelompok usaha kecil pengolahan pengolahan makanan berbasis
ikan,antara mie sagu ikan, snack dan bakso ikan. Inovasi teknologi yang dilakukan adalah:
a.
b.
c.

Metode pembuatan mie sagu, snack dan bakso dengan fortifikasi ikan patin
Penggunaan alat pengolahan ,pencetak dan kemasan produk
Kiat-kiat dalam pengembangan usaha

Tingkat Ketercapaian Sasaran Program.
Dalam masyarakat perdesaan umumnya masih sulit menerima sesuatu yang baru bagi mereka, namun demikian
apabila program tersebut menyentuh kebutuhan mereka maka mereka sangat menerima program tersebut.
Mengingat program kegiatan alih teknologi yang diberikan sangat menarik dan menurut mereka sangat dibutuhkan,
maka respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat antusias, dari data yang diperoleh berdasarkan observasi dan
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wawancara bahwa respon peserta menyatakan sangat bermanfaat sekitar 90% dan bermanfaat sekitar 10%. Hal
ini menunjukan bahwa masyarakat sasaran sangat antusias terhadap kegiatan alih teknologi ini, sehingga tingkat
ketercapaian sasaran program sangat baik.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA
Sesuai dengan road map kegiatan Bina Desa yang telah disusun, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun kedua (2019) adalah sebagai berikut :
1.

Implementasi alat teknologi tepat guna untuk produk makanan jajanan berbasis ikan, meliputi alat ekstruder,
pengering (oven), pengepres, penggiling dan penepung.
2. Penambahan kelompok usaha baru dengan produk baru selain produk yang dihasilkan pada tahun pertama.
3. Peningkatan mutu produk melalui penerapan GMP yaitu cara berproduksi yang baik dan benar kepada warga
binaan di desa Sungai Paku.
4. Membantu pengurusan izin usaha seperti P-IRT dan izin lainnya.
5. Rekayasa penggunaan kemasan dengan bahan berbeda.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pada tahun kedua ini juga akan dilaksanakan beberapa pelatihan dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa Sungai Paku. Pelatihan ini
akan difokuskan kepada 2 (dua) kelompok masyarakat yaitu:
1.

2.

Kelompok wanita muda
Berdasarkan hasil diskusi dengan ibu-ibu di Desa Sungai Paku, bahwa pelatihan yang dibutuhkan yang
terkait dengan pengolahan ikan. Hal ini dikarenakan letak strategis Desa Sungai Paku tidak jauh dari ibukotas
kecamatan dan sudah terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu produk-produk yang dihasilkan nantinya
diharapkan pemasaran produk tidak menjadi masalah.
Kelompok Pemuda Membangun Desa
Beberapa pelatihan yang dibutuhkan oleh kelompok pemuda di Desa Sungai Paku antara lain pelatihan
membuat pakan (pellet) ikan dari hasil samping pengolahan ikan patin.

KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun pertama ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

2.
3.

Setelah diberikan penyuluhan dan pelatihan fortifikasi konsentrat ikan dalam makanan jajanan seperti bakso,
snack dan mie sagu pada kader PKK desa Sungai Paku di kabupaten Kampar telah membuka peluang usaha
rumahan guna meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat setempat.
Secara ekonomi pemanfaatan ikan patin dalam makanan jajanan sangat menguntungkan dan sekaligus
mendukung program makan ikan (forikan) yang turut berkontribusi untuk peningkatan produksi ikan.
Setelah kegiatan alih teknologi, terjadi respon masyarakat sasaran adalah 90% sangat membantu, dan 10%
membantu.

Dari hasil kegiatan ini disarankan perlu adanya kesinambungan agar kader PKK di SungaiPaku yang telah dibina
pada tahun pertama putus ditengah jalan, karena untuk mendukung terwujudnya Desa Binaan Mandiri dalam
beberapa tahun ke depan.
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PEMANFAATAN TANAMAN MANGROVE UNTUK BIOINDUSTRI
BATIKDAN PANGAN MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA SEBAGAI
UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PESISIR RIAU

Farida Hanum Hamzah*, Nirwana Hamzah, Desita Salbiah, Evi Sribudiani, Noviar Harun, dan Akhyar Ali
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
* faridahanum_hamzah@yahoo.com

Tanaman mangrove adalah tanaman yang banyak ditemukan di pesisir pantai pada kadar air yang mengandung
garam. Tanaman tersebut banyak dijumpai dipesisir wilayah Indragiri Hilir atau pun di wilayah lain di wilayah
Propinsi Riau. Namun sejauh ini masyarakat hanya memanfaatkannya sebagai kayu bakar dan arang, Mangrove
berpotensi dan berpeluang untuk meningkatkan aktifitas pembangunan sosial ekonomi, membuka lapangan pekerjaan
sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Buah mangrove dapat bermanfaat untuk dijadikan makanan,
seperti kerupuk, cheese stick, cake brownies, sirup, dan lain sebagainya. Limbah tanaman mangrove biasanya
terdapat dalam bentuk ranting, batang, daun atau tanaman yang tidak tumbuh. Limbah mangrove berpeluang untuk
dimanfaatkan sebagai bahan warna alam yang dapat diaplikasikan menjadi produk bahan pakaian dari pewarna
alam yang baik untuk kesehatan.
Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memanfaatkan buah mangrove dijadikan tepung
mangrove. Selanjutnya limbah mangrove dapat dimanfaatkan pada menjadi produk zat warna, karena kandungan
pigmen yang ada pada daun, ranting dan kulit beberapa jenis mangrove, dapat diaplikasikan pada bahan kain.
Target jangka pendek yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi tentang pewarna bahan alam
yang berkualitas untuk dapat diaplikasikan pada bahan pakaian yang baik untuk kesehatan serta memanfaatkan
buah manrove menjadi makanan khas dari kabupaten Bengkalis. Sedang target jangka panjang adalah aplikasi
alih/transfer teknolgi dari produksi hasil limbah mangrove menjadi batik mangrove atau pun bahan pewarna alam
mangrove yang berkualitas dan diminati dan sekaligus untuk masyarakat dan tentu akan meningkatkan pengetahuan
masayarakatnya dalam implikasi teknologi produk hasil limbah mangrove. Disisi lain juga akan terjadi peningkatan
PAD Kota melalui industri wisata dan akan menjadikan wilayah tersebut sebagai center of excellent untuk produk
UKM Kelompok Batik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau Pekanbaru.
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Pemanfaatan Tanaman Mangrove Untuk Bioindustri Batik
Dan Pangan Melalui Teknologi Tepat Guna Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Riau
memperlihatkan hasil hasil yang cukup menjanjikan. Masyarakat sangat berminat untuk pencapaian produksi yang
komersil dan sangat berkolaborasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kegiatan lanjutan yang focus kepada
kualitas produk sehingga akan mencapai target yang diinginkan.
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DIVERSIFIKASI USAHA HASIL TANGKAP NELAYAN DAN DESA TANJUNG
MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Feliatra*, Nursyirwani, Dessy Yoswaty, Irvina Nurrachmi, Rifardi, Pipin Kurnia
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* feliatra@lecturer.unri.ac.id

Desa Tanjung Medang merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Rupat Utara, yang memiliki potensi
yang tinggi di bidang perikanan dan wisata bahari. Desa ini langsung berhadapan dengan negeri Malaysia sehingga
potensi pengembangan ke depan sangat menjanjikan.
Kawasan ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan.
Pertambahan pemukiman penduduk di kawasan pesisir akan memberikan peluang usaha pengembangan
perekonomian keluarga nelayan. Salah satunya adalah dengan diversifikasi hasil tangkapan nelayan menjadi
beberapa produk diantaranya adalah kerupuk ikan, bakso dan nuget.
Tingginya aliran dana desa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten,
akan memberikan tanggung jawab keuangan yang tinggi kepada aparat desa. Masalah yang dapat timbul dari
perkembangan penduduk di desa Tanjung Medang ini adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
kebutuhan pangan. Salah satu masalah saat ini ini adalah masih rendahnya pengetahuan isteri dan anak nelayan
terhadap diversifikasi olahan hasil tangkapan nelayan. Dan pengetahuan aparat desa terhadap akutansi keuangan
desa.
Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan praktek pembuatan produk
olehan ikan dan evaluasi. Materi penyuluhan yang disampaikan adalah: 1. Pentingnya peningkatan gizi masyarakat,
2. Pembuatan kerupuk ikan, 3. Pembuatan bakso ikan, 4. Pembuatan nugget ikan dan 5. Akutansi keuangan
desa. Peserta diikuti oleh 20 orang istri nelayan dan 5 orang pengelola akutansi desa. Dari hasil pengabdian
diketahui bahwa 17 orang isteri nelayan belum pernah memperoleh pelatihan, 3 orang sudah pernah mengikuti
pelatihan kerupuk ikan. Dan dua diantaranya melanjutkan usaha pembuatan kerupuk ikan. 17 orang istri nelayan
tidak memiliki kerja sampingan, 2 orang membuka usaha kerupuk ikan dan 1 orang merias pengantin. Dari hasil
pengabdian diketahui 20 orang istri nelayan sangat menyukai pelatihan pembuatan nugget dan bakso ikan dimana
17 orang sangat suka mengikuti pelatihan kerupuk ikan, dan 3 orang sudah biasa tentang pembuatan bakso ikan.
Hasil evalusi program yang dilaksanakan pada bulan Oktober terjadi perbaikan kualitas usaha kerupuk yang sudah
melakukan usaha, sedangkan untuk usaha bakso dan nugget masih usaha untuk keperluan keluarga belum ada istri
nelayan tersebut yang mau membuat usaha sampingan pembuatan nugget dan bakso ikan.

31

PENGEMBANGAN DESA SEHAT BERBASIS TERAPI HERBAL MELALUI
APLIKASI PERTANIAN ALAMI DENGAN TEKNOLOGI EFFECTIVE
MICROORGANISMS PADA KEBUN TANAMAN OBAT KELUARGA
(TOGA) DI DESA PULAU BANJAR, KECAMATAN KUANTAN TENGAH,
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau

Pengembangan kebun Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dapat dioptimalkan dengan aplikasi teknologi Effective
Micrrorganisms (EM), pertanian alami tanpa bahan kimia, yang berdasarkan mampu meningkatkan kandungan
metabolit sekunder dan perbaikan ketahanan tanaman terhadap hama dibandingkan tanaman yang ditanam dengan
pupuk kimia/konvensional. Hal ini sudah diaplikasikan pada tahun 2017 dengan skim pengabdian yang sama
yaitu Desa Binaan Universitas Riau. Pada tahun 2018 ini telah dilakukan pembibitan, penanaman bibit serta
pemeliharaan kebun sampai dengan panen.
Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun pertama (2017) adalah: 1. Pembuatan buku, poster dan leaflet, 2.
Sosialisasi kegiatan, 3. Pembangunan rumah kompos, 4. Persiapan bedeng/lahan kebun TOGA, 5. Praktek
pembuatan kompos, ETT dan bokashi, dan 6. Aplikasi kompos, ETT dan bokashi ke lahan kebun TOGA. Kegiatan
tahun pertama tersebut telah berhasil dengan baik.
Kegiatan tahun kedua ini (2018) adalah: 1. Persiapan dan peremajaan bedeng menggunakan bokashi, 2. Pembelian
dan membawa bibit ke lokasi, 3. Praktek penggunaan produk teknologi EM, 4. Penanaman TOGA, 5. Praktek
aplikasi produk teknologi EM untuk perawatan dengan ekstrak tanaman terfermentasi (ETT), 6. Pemanenan dan
proses pengawetan dan 7. Penyuluhan pemanfaatan TOGA.
Tanaman obat yang dipilih adalah sebanyak 5 jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yaitu bangunbangun (Plectranthus amboinicus), bawang Dayak (Eleutherine bulbosa), binahong (Basella rubra), pegagan
(Centella asiatica), dan kumis kucing (Orthosiphon stamineus). Dasar pemilihan tanaman ini karena berumur
pendek. Selain itu masyarakat diberi bibit kol sebagai bonus untuk kepentingan sendiri.
Pada bulan Juni 2018 dilakukan semua pesiapan pelaksanaan. Persiapan ini meliputi pembelian peralatan dan
bahan kebutuhan penanaman. Selain itu dilakukan teknis untuk pembibitan. Diputuskan pembibitan dibantu oleh
tempat pembibitan di luar kampus.
Pada bulan yang sama dilakukan pula koordinasi dengan perangkat desa untuk persiapan lahan dan penanaman.
Oleh karena Bupati Kuantan Singingi akan menerima bantuan pembibit dari Universitas Riau ini maka koordinasi
dilakukan pula dengan protokoler bupati.
Pada awal Juni telaah dimulai pembibitan untuk tanaman obat bangun-bangun (Plectranthus amboinicus), bawang
Dayak (Eleutherine bulbosa), binahong (Basella rubra), pegagan (Centella asiatica), dan kumis kucing (Orthosiphon
stamineus) di tempat Pembibitan Pak De. Sebanyak masing-masing 200 kantong bibit telah disiapkan.
Pada awal Agustus, yaitu tanggal 1-2 Agustus 2018 tim turun kelapangan untuk melakukan penanaman bibit.
Hari pertama dilakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk pelaksanaan pada hari kedua yang akan dihadiri
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oleh bupati. Pada tanggal 2 Agustus 2018 bupati hadir untuk menyaksikan pelaksanaan Desa Binaan Universitas
Riau. Beliau menyambut gembira atas inisiasi Universitas Riau untuk membina Desa Pulau Banjar Kari ini. Beliau
berharap BUMDes yang akan melanjutkan pengembangan pupuk Bokashi ini dapat bekerja dengan baik. Bupati
beserta jajarannya pada saat itu juga melakukan penanaman langsung. Kegiatan ditutup dengan doa dan makan
bersama masyarakat. Setelah kegiatan kembali ke Pekanbaru.
Sepanjang bulan Agustus tim mempersiapkan untuk kunjungan yang kedua. Kunjungan yang kedua ini akan
memproduksi Bokashi, ETT, dan penyuluhan tanaman obat. Selain itu sebagai bonus masyarakat diberi bibit kol
yang tahan tumbuh di daerah panas.
Pada 28-30 September dilakukan kunjungan kedua dengan kegiatan utama adalah produksi Bokashi. Pada hari
pertama dilakukan koordinasi pelaksanaan. Pada hari kedua mulai dilakukan penanaman. Pada saat itu diserahkan
bibit kol, semaian kol dan peralatan yang dibutuhkan untuk produksi. Selain itu dilakukan juga penyuluhan tanaman
obat dan cara penanaman kol. Produksi Bokashi dilakukaan ada waktu itu juga. Setelah itu dipraktekkan cara
pengemasan Bokashi. Pada hari ketiga mengevaluasi pelaksanaan kunjungan kedua.
Mulai awal Oktober 2018 dilakukan koordinasi hasil dari penanaman yang telah dilakukan pada kunjungan terakhir.
Diketahui dari Kepala Desa bahwa pertumbuhan tanaman cukup baik, tidak ada kendala. Masyarakat meminta
bantuan pembelian alat penyemprot hama. Tim menyediakan dana untuk itu. Saat ini desa melalui BUMDes telah
memproduksi batch 1 sebanyak 24 paket Bokashi. Sebanyak 21 paket telah terjual. Harga jual 1 paket Bokashi
Rp 15.000. Saat BUMDes sedang melakukan produksi batch 2. Program Desa Binaan telah mendukung untuk
produksi sebanyak 3 batches. Panen terhadap tanaman obat sudah bisa dilakukan pada minggu kedua Oktober
2018. Sedangkan untuk sayur kol akan panen pada minggu ketiga November 2018.
Melihat antusiasme masyarakat desa berserta BUMDes maka prospek Desa Binaan ini cukup baik. Ini ditunjang
dengan sumber daya alam yang mencukupi. Oleh sebab itu perlu pertimbangan untuk menjadi Desa Pulau Banjar
Kari ini dijadikan Desa Binaan permanen Universitas Riau.
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PENERAPAN TRANSFER TEKNOLOGI PEMANENAN AIR HUJAN
MENUJU DESA MANDIRI AIR BERSIH DI PULAU MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

Joleha*, Sri Djuniati, Bochari, Bambang Sujatmoko, Haji Gussyafri, Andy Hendri, dan Suprasman
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* jolehas@yahoo.com

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.000 pulau. Pulau-pulau yang
ada di Indonesia didominasi oleh pulau kecil dan sangat kecil. Pengembangan dan pembangunan pulau kecil
seringkali terkendala ketersediaan sumber air bersih yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh tangkapan curah hujan
yang terbatas akibat luasan pulau yang sempit dan jumlah simpanan dalam bentuk lensa air tanah yang sedikit
pula. Selain itu, pulau kecil memiliki potensi kerusakan sumberdaya air tanah akibat intrusi air laut, serta pengaruh
dampak perubahan iklim. Keterbatasan sumber air bersih merupakan permasalahan yang utama di setiap pulau
di Indonesia, begitu juga di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kualitas air tanah di daerah
wilayah pesisir bersifat asam atau payau dengan salinitas tinggi, sehingga sebagian besar penduduk pulau tersebut
memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari (Joleha, 2017).
Tidak tersedianya sumber-sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bersih merupakan
permasalahan pengembangan sumber daya air di pulau kecil. Kelebihan air di musim penghujan dengan intensitas
curah hujan yang tinggi sedangkan durasi hujan yang pendek menyebabkan air hujan tidak sempat meresap ke dalam
tanah sehingga terbuang secara sia-sia ke laut. Salah satu upaya untuk mengatasi krisis air adalah dengan membuat
teknologi sederhana untuk menampung kelebihan air selama musim penghujan yang selanjutnya dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan tatkala air tersebut dibutuhkan, teknologi tersebut adalah bangunan Penampung Air
Hujan (PAH). Bangunan PAH dibuat dan berfungsi sebagai penyedia air baku domestik dengan memanfaatkan
sumber air hujan dengan memanfaatkan atap sebagai tempat tangkapan hujan (Hermawan, 2014). Pulau-pulau
kecil memiliki daerah tangkapan air yang sangat terbatas sehingga ketersediaan air tawar merupakan hal yang
memperhatinkan. Selain itu kondisi masyarakat pulau-pulau kecil banyak yang masih hidup kekurangan, sehingga
berpengaruh terhadap daya beli air bersih.
Kecamatan Pulau Merbau adalah salah satu Pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, selain merupakan
salah satu pulau yang dikategorikan pulau kecil yang memiliki permasalahan utama dalam penyediaan air bersih,
pulau ini juga terletak di luar kota kabupaten Kepulauan Meranti sehingga belum tersentuh oleh fasilitas pasokan
air dari PDAM. Oleh karena hal tersebut pemanfaatan air hujan merupakan pilihan masyarakat pulau Merbau
untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pemanenan air hujan ini sudah sejak lama telah dilakukan secara
konvensional untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama sebagai air minum dan cuci.
Air hujan pada dasarnya ialah air murni atau H2O tanpa tambahan mineral, garam, dan lainnya. Namun akan
terkontaminasi ketika tercampur dengan zat-zat di udara dan material yang menampungnya. Sehingga perlu
pengolahan terlebih dahulu sebelum dijadikan sumber air minum. Dengan demikian kenyataan yang menggambarkan
keterbatasan sumber daya air di pulau-pulau kecil, dapat diatasi dengan mengandalkan air hujan sebagai pelaksanaan
sistem pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk kebutuhan air bersih.
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Pada umumnya sumber air baku di suatu wilayah berasal dari air permukaan, air tanah dan air hujan. Di pulau
Merbau, sumber air berasal dari air hujan, air tanah dangkal dan air permukaan yang terdiri dari air sungai, air
tasik dan air laut. Dari beberapa sumber air baku di atas yang dapat dijadikan sumber air bersih adalah air hujan
dan air tasik, sedangkan air sumur dangkal dan air sungai adalah air payau dan air laut adalah air asin yang perlu
pengolahan terlebih dahulu sebelum dijadikan air bersih. Air tasik yang dapat dijadikan air bersih juga tidak dapat
langsung digunakan oleh masyarakat karena lokasi yang sangat jauh dari lokasi pemukiman, dimana perlu fasiltas
insfrastuktur yang modern untuk sampai ke lokasi penduduk, sehingga satu-satunya air bersih yang dapat langsung
digunakan masyarakat adalah air hujan.
Desa Semukut merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di kecamatan Pulau Merbau. Desa ini yang
akan dipilih sebagai lokasi pengabdian, karena desa ini merupakan ibukota kecamatan dan mudah diakses setelah
penyeberangan. Desa Semukut memiliki luas wilayah 4500 Ha, merupakan wilayah yang agraris dengan mata
pencaharian pokok petani karet. Desa Semukut dapat di tempuh dengan transportasi darat dan laut, dengan jarak
dari kabupaten 12,7 Km dan Jarak dari Provinsi 140 Km. Secara geografis Desa Semukut terletak di daerah
pesisir Selat Air Hitam yang berbatasan dengan; Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Centai atau Desa Batang
Meranti, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Rengit Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Kamal,
dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Air Hitam. Jumlah penduduk yang ada di Desa Semukut sebanyak
2.303 jiwa dengan 563 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki yang ada di Desa Semukut berdasarkan data
monografi desa sebanyak 1.188 jiwa dan perempuan sebanyak 1.115 jiwa. Desa Semukut terdiri dari tiga dusun
yakni dusun Parit Mesjid, dusun Parit Baru dan dusun Mempalai.
Sebagaimana biasa wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi baik dari pembangunan
ekonomi maupun pengembangan sumber daya yang dimiliki. Ukuran yang sangat kecil dengan kondisi geografi
yang terisolir menimbulkan terjadinya kerentanan ekonomi yang akan memberikan dampak langsung terhadap
pelaksanaan pembangunan (Briguglio, 1995). Ukuran yang kecil juga mengakibatkan dampak bencana pada
perekonomian pulau akan relalif lebih besar dalam hal kerusakan per satuan luas dan biaya per kapita (Adrianto,
2002). Namun selain kekurangan yang dimiliki tersebut pulau kecil memiliki karakteristik serta kekayaan yang
cukup potensial terutama untuk perikanan dan kelautan. Begitu juga di Desa Semukut yang terletak di Pulau
Merbau potensi lain yang dimiliki desa ini adalah masih terdapat banyak lahan belum terbangun/dipotensikan
secara maksimal, hasil perikanan yang belum dikembangkan dan potensi hutan mangrove untuk berkembangnya
ikan dan udang.
Oleh karena permasalahan diatas, maka dibutuhkan pihak yang memiliki kemampuan analitis dan teknis di
bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan teknik dalam proses teransfer ilmu dalam penerapan di lapangan.
Akademisi yang memiliki kemampuan analitis dan teknis yang memadai, dapat memberikan jasanya dengan
mentransfer pengetahuan yang dimilikinya lewat serangkaian penyuluhan/pelatihan dan atau pendampingan.
Melihat dan mencermati kondisi seperti ini, maka sebagai akademisi dipandang perlu untuk mengambil andil
dalam pendampingan desa serta berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa
Penerapan Transfer Teknologi Pemanenan Air Hujan Menuju Desa Mandiri Air Bersih Di Pulau Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

PEMBAHASAN
Kondisi air tanah dan air permukaan di Desa Semukut merupakan air yang tidak layak minum, karena dari kualitas
fisik tidak terpenuhi. Air tersebut jika terus dipaksakan untuk terus dikonsumsi dalam jangka waktu panjang akan
menyebabkan kerusakan pada ginjal, hati dam organ lainnya. Kondisi wilayah Desa Semukut yang berawa turut
mempengaruhi tingkat kekeruhan dan rasa pada air sumur gali tersebut. Sehingga penduduk Desa Semukut sulit
untuk mendapatkan air yang layak dikonsumsi dan memenuhi syarat sebagai air bersih untuk keperluan rumah
tangga.
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Penerapan sistem teknologi pemanenan air hujan sangatlah penting untuk diketahui sehingga hasil pemanenan
air hujan dapat diperoleh secara optimal, dan air hujan yang jatuh sebelum sampai ke tanah dapat dimanfaatkan
sebagai air bersih yang merupakan sumber air baku satu-satunya di daerah kepulauan terutama di Desa Semukut.
Hal ini dapat mengurangi/menghemat pengeluaran pembelian air bersih.
Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun pertama ini (2018) adalah: Pertama, Penyampaian materi
kepada warga melalui metode ceramah dan diskusi yang dilakukan di kantor Desa Semukut Pulau Merbau Kabupaten
Kepulauan Maranti. Kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan materi atau pengetahuan dari tim pelaksana kepada
masyarakat desa. Sebelum materi disampaikan, hand out/modul yang berisi materi kegiatan dibagi-bagikan kepada
para peserta agar mereka dapat mempelajari dan menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. Selesai penyampaian
materi tersebut, dilakukan juga bagian diskusi untuk membahas hal-hal yang kurang dipahami warga. Kegiatan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kegiatan ceramah dan diskusi transfer teknologi penampungan (pemanenan) air hujan (PAH) di Desa
Semukut 2018
Kedua, kegiatan pelatihan teknis yang beruhubungan dengan teknis infrastruktur pemanenan air hujan skala rumah
tangga.
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Gambar 2. Skema Pemasangan Komponen PAH (sumber: EcoMasjid dan aplikasi, 2018)
Ketiga, aplikasi terhadap materi yang sudah di jelaskan, dilakukan pada salah satu rumah warga sebagai percontohan.
Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kegiatan aplikasi transfer teknologi penampungan (pemanenan) air hujan (PAH) di Desa
Semukut 2018
Percontohan pemanenan air hujan sebagai aplikasi dari kegiatan ini sangat membantu memotivasi masyarakat
bahwa melaksanakan sistem pemanenan air hujan dengan baik dapat memberi hasil tampunganair hujan secara
maksimal dan hiegenis. Masyarakat yang terlibat dalam aplikasi lapangan mengungkapkan bahwa mereka
mendapatkan pengalaman dan tahu bagaimana sistem pemipaan yang benar pada pembuatan PAH setelah turun
langsung di lapangan. Gambar 4 menunjukkan perbedaan pelaksanaan pemasangan sebelum (Gambar 4.a) da
setelah pelatihan (Gambar 4.b).
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KESIMPULAN
Adanya ketertarikan masyarakat untuk lebih banyak ingin mengetahui cara teknis pemasangan sistem pemanenan
air hujan secara baik dan benar untuk dapat menghasilkan air tampungan hujan secara bersih dan optimal.
Masyarakat diberikan pandangan bahwa sebaiknya mengkonsumsi air bersih yang sesuai standar air bersih secara
fisik tidak berwarna dan tidak berasa, namun karena kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat menggunakan
air merah untuk memenuhi kekurangan air bersih sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk merubah kebiasaan
mereka meminum air berwarna tersebut.
Jika masyarakat mampu mengeluarkan biaya untuk membuat fasilitas penampungan sesuai perhitungan kebutuhan
air yang mereka butuhkan, maka atas dukungan luas atap dan curah hujan yang ada mampu memenuhi kebutuhan
air bersih masyarakat pulau Merbau pada umumnya serta Desa Semukut khususnya.
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PRODUKSI BAHAN BAKAR RAMAH LINGKUNGAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI ENERGI BERBASIS SENTRA PETERNAK
SAPI DI DESA BATUBELAH KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU
TAHUN 2018

Adrianto Ahmad, David Andrio, Bahruddin, Irdhoni HS, Dahliyusmanto, Edward HS, dan Eddy Hamdani
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* adri@unri.ac.id

Propinsi Riau mempunyai potensi besar dalam pengembangan bidang peternakan, terutama peternakan sapi
karena letak geografis dan topografi yang sangat mendukung hal tersebut. Di samping itu, permintaan pasar dunia
terutama negara Singapura dan Malaysia adalah sangat besar sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat di Propinsi Riau. Pengembangan bidang peternakan ini sejalan dengan
program pemerintah Propinsi Riau yakni PROGRAM K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) dimulai dari
tahun 2006 hingga saat ini telah mencapai 4.740 ekor sapi (Riau Pos, 31 maret 2011). Pada Tahun 2018 akan
ditambahkan lagi sapi sebesar 2.400 ekor (Tribun Pekanbaru, 31 Agustus 2018). Pengembangan peternakan sapi
tersebut tentu dengan sendirinya akan mempunyai hasil samping berupa limbah padat seperti kotoran sapi dan
sampah organik. Apabila limbah padat tersebut tidak diolah dengan baik akan menyebabkan terjadinya pencemaran
lingkungan yang dapat mempengaruhi pemanasan global. Oleh karena itu, penting diupayakan pemanfaatan limbah
padat tersebut sebagai sumber energi bakar alternatif yakni BIOGAS sebagai pengganti LPG atau Minyak Tanah atau
kayu bakar dan cairan yang keluar dari proses tersebut dapat digunakan sebagai pupuk cair.
Target pengembangan sapi pada program K2I Propinsi Riau sebesar 4.740 ekor sapi akan menghasilkan limbah
padat sebesar 94.800 kg per hari maka potensi biogas yang diperoleh dari proses biokonversi sebesar 3.412.800
Liter per hari. Potensi energi gas metan yang dihasilkan adalah sebesar 2.388.960 Liter atau 2.388,96 m3
gas metan per hari sebagai bahan dasar untuk pengembangan energi (Ahmad, 2011), Pada Tahun 2018 akan
ditambahkan lagi sapi sebesar 2.400 ekor. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahanbahan organik. Biogas terdiri dari campuran gas metan (50-70%), karbon dioksida (25-45%) serta sejumlah kecil
hidrogen, nitrogen dan hidrogen sulfida. Kemampuan biogas sebagai sumber energi sangat tergantung dari jumlah
gas metan karena setiap 1 m3 biogas menghasilkan energi ekivalen dengan nilai kalor 4.800-6.700 kkal/m3 dan
dapat digunakan sebagai bahan pengganti minyak tanah yang setara dengan 0,7 kg minyak tanah/m3biogas dan
0,45 kg LPG. Sebagai energi alternatif, biogas bersifat ramah lingkungan dan dapat mengurangi efek rumah kaca
karena akan mengurangi penggunaan kayu bakar sehingga mengurangi penebangan pohon di hutan dan ekosistem
hutan tetap terjaga. Oleh karena itu, sangat penting dikembangkan pada desa-desa yang ada di Indonesia terutama
pada Desa Batubelah Kabupaten Kampar Propinsi Riau berupa tindakan nyata dalam bentuk Kegiatan Pengabdian
Program Desa Binaan Universitas Riau selama 5 (lima) Tahun yang dimulai sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022.
Roadmap perwujudan Desa Mandiri Energi ditampilkan pada Gambar 1.
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Pada Program Desa Binaan Universitas Riau TAHUN 2017 telah berhasil dibangun teknologi Pembangkit Biogas
sebanyak 2 unit di Desa Batubelah Kabupaten Kampar dengan kapasitas 1500 L. Kegiatan pengabdian tahun
2017 ini telah dilakukan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) seluk-beluk pemanfaatan limbah padat sapi menjadi
biogas sebagai bahan bakar ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan desa mandiri energi.di Desa Batubelah
Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Kegiatan DIKLAT tersebut diikuti oleh kelompok peternak sapi sebanyak 30
orang selama 8 jam. Narasumber DIKLAT terdiri dari 7 orang tenaga ahli dari LPPM UNRI dan Kepala Desa. Hasil
DIKLAT menunjukkan bahwa pengetahuan para peternak sapi tentang pemanfaatan limbah padat sapi semakin
meningkat. Kegiatan berikutnya adalah WORKSHOP penggunaan alat pembangkit biogas dan Uji-coba pemanfaatan
biogas untuk rumah tangga serta pembentukan kelompok Peternak Sapi yang peduli Energi Ramah Lingkungan.
Hasil WORKSHOP menunjukkan bahwa peternak sapi memahami dan mampu menerapkan dan mengoperasikan
pembangkit biogas sebagai penghasil bahan bakar gas pengganti LPG dan minyak tanah. Luaran kegiatan ini telah
didapatkan Hak Paten Pembangkit Biogas dengan No. IDP000048383 dan Hak Cipta Buku Teknologi Tepat Guna
No. C00201700259 serta Laporan Akhir dan Draft Artikel.
Selanjutnya Pada kegiatan tahun kedua (Tahun 2018) diarahkan untuk evaluasi pemanfaatan biogas sebagai bahan
bakar kompor, membentuk wadah atau organisasi kelompok peternak sapi yang telah terdaftar dan analisis kandungan
kimiawi serta uji coba pemanfaatan cairan efluen pembangkit biogas sebagai pupuk organik cair di lapangan. Di
samping itu, dibangun lagi unit pembangkit biogas sebanyak 1 unit untuk meningkatkan produksi pupuk organik cair.
Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan 7 tenaga ahli dari berbagai kompetensi dan 4 orang mahasiswa program
sarjana. Pada laporan akhir ini disampaikan kegiatan yang dilakukan yakni evaluasi pemanfaatan biogas sebagai
bahan bakar dan pelatihan pengemasan dan pemasaran pupuk cair yang berasal dari proses pengolahan limbah
peternakan sapi serta pembangunan pembangkit biogas. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 2 unit pembangkit
biogas telah digunakan oleh peternak sapi untuk memasak, sedangkan pelatihan pengemasan dan pemasaran
pupuk cair telah diikuti oleh 25 peserta. Hasil kegiatan pengabdian desa binaan menunjukkan bahwa pengujian
kualitas pupuk cair dan pengujian lapangan menggunakan lahan peternak sapi yang ditanami cabe. Komposisi
pupuk cair dengan kadar tota Nitrogen sebesar 175 mg/L, total Pofor sebesar 0,04 mg/L dan kalium kecil dari 0,03
mg/L. Luaran kegiatan ini telah didaftarkan Hak Paten dengan No. P0021803100 dan No. P00201705561 dan
Laporan Akhir serta Draft Artikel.
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PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN MINYAK IKAN KUALITAS
EKSPOR DI DESA SEI PAKU, KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN
KAMPAR, PROVINSI RIAU

Mirna Ilza*, Auzar, Azhari, Yusni Ikhwan Siregar, dan Tjipto Leksono
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* mirna ilza@unri.ac.id

Bidang perikanan merupakan suatu sistem bisnis yang terdiri dari tiga subsistem (komponen) utama, yakni
produksi, penanganan dan pengolahan (production, handling and processing), serta pemasaran. Di desa Sei Paku
Kabupaten Kampar, belum terdapat pelaku usaha kecil menengah pengolahan minyak ikan kualitas ekspor, namun
perkembangan pengolahan yang ada pada saat ini yaitu pengolahan ikan tradisional masih lamban. Keadaan ini
perlu mendapat perhatian, terutama untuk memenuhi kebutuhan omega 3 dan omega 6 untuk anak gizi buruk
dan gizi kurang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan produk olahan ikan
modern. Selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat meningkatkan konsumsi minyak ikan oleh
masyarakat sebagai sumber asam-asam lemak terutama asam lemak omega 3 dan omega 6. Sosok perikanan yang
berhasil adalah yang mampu memberikan keuntungan (kesejahteraan) bagi pelaku usaha di bidang perikanan, di
samping untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, kecerdasan masyarakat, sekaligus mewujudkan Blue
Economy (memberi nilai tambah pada limbah pengolahan ikan dan mengurangi polusi).
Balita merupakan salah satu kelompok usia yang rentan terhadap kekurangan gizi. Secara Nasional dari tahun
2007 sampai tahun 2010 prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang menurun 0,5%. Pada tahun 2012 masih
terdapat sekitar 900 ribu (4,5%) dari 22 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk dan gizi kurang (Departemen
Kesehatan RI, 2012). Menurut Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 kecendrungan di setiap provinsi balita
kurang gizi berjumlah 19,6% hal ini naik dari 18,4% pada tahun 2012. Bila dilakukan konversi ke dalam jumlah
absolutnya, maka ketika jumlah balita tahun 2013 adalah 23.708.844, jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang
adalah sebesar 4.646.933 balita. Sedangkan daerah yang paling tinggi angka balita kekurangan gizi ialah NTT
sekitar 34 %. Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk 5,7% dan gizi kurang 13,9%, tahun 2015 jumlahnya
menjadi 17,9%, walaupun jumlahnya turun tetapi masih di bawah target MDG 15% (gizi.depkes.go.id). Di Provinsi
Riau tahun 2015 jumlah penderita gizi kurang 13,3% dan gizi buruk 9%, khusus Kabupaten Kampar jumlah
penderita gizi kurang 12,7% dan gizi buruk 9,5% (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015). Alternatif yang dapat
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan asupan yang dibutuhkan untuk dapat
memenuhi kecukupan zat gizi.
Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan teknologi pengolahan minyak ikan dan limbahnya berbasis ikan air tawar
dapat dipertimbangkan dan diujicobakan agar pendapatan masyarakat setempat dapat meningkat melalui produksi
minyak ikan kualitas ekspor. Pelatihan tentang alternatif pemanfaatan ikan dan limbahnya sangatlah penting
mengingat kurang maksimalnya pengolahan dan pemanfaatan limbah ikan yang ada terutama untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan anak balita gizi buruk dan gizi kurang (Ilza dan Siregar, 2015).
Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di desa Sei Paku Kabupaten Kampar. Daerah ini merupakan salah satu
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sentra produksi ikan air tawar (sekitar 1 ton per hari), dimana sebagian besar penduduknya terutama kaum lelaki
berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Pada waktu musim tangkapan melimpah dan harga ikan menjadi
rendah kaum wanita mengolahnya menjadi produk ikan kering tanpa memanfaatkan sisa atau limbah pengolahan.
Untuk memenfaatkan sisa atau limbah tersebut secara maksimal dan bernilai tambah perlu adanya pemberian
bekal-bekal khusus untuk menghasilkan produk-produk baru yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat
setempat.
Penulis sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa ini pada tahun 2014, 2016, dan 2017. Pada
tahun 2014 melakukan penyuluhan tentang pengolahan ikan air tawar menjadi nugget dan bakso ikan. Pada tahun
2015 mengolah minyak ikan yang berasal dari limbah pengolahan ikan. Pada tahun 2017 mengolah limbah ikan
menjadi minyak ikan kualitas ekspor. Pada tahun 2018-2020 rencananya akan melakukan Program Desa Binaan
Pengolahan Minyak Ikan Kualitas Ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kecerdasan masyarakat
sekaligus mewujudkan Blue Economy. Hal ini sejalan dengan Reinstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Riau Tahun 2018 adalah Partisipasi masyarakat dalam penguatan Perekonomian Wilayah Pesisir dan DAS, Tahun
2019 Pengembangan Keunggulan Lokal Wilayah Pesisir dan DAS. Tahun 2020 Pengelolaan Sumberdaya yang
Terintegrasi dan Suistanable di Wilayah Pesisir dan DAS.
Metode pelaksanaan Desa Binaan pengolahan minyak ikan kualitas ekspor untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat di desa Sei Paku dilaksanakan selama tiga tahun dengan tahapan: 1) Observasi, dilakukan untuk
mengetahui ketersediaan bahan baku ikan dan limbahnya untuk mendirikan usaha pengolahan minyak ikan kualitas
ekspor. 2) Workshop, hal ini dilaksanakan kepada masyarakat setempat dengan materi sebagai berikut: a. Metode
dan teknik pengolahan dan pengemasan minyak ikan kualitas ekspor. b. Materi aspek manajemen dan analisis
keuntungan usaha minyak ikan kualitas ekspor. c. Prospek pemasaran produk minyak ikan di dalam maupun di luar
Kabupaten Kampar. 3). Metode pendekatan yang akan dilakukan untuk memecahkan ini adalah metode ceramah,
diskusi, demonstrasi, dan konsultasi untuk mengembangkan usaha pengolahan minyak ikan kualitas ekspor.
Luaran dari kegiatan pelatihan pengolahan limbah ikan adalah produk minyak ikan dan turunannya yang berkualitas
ekspor. Setelah selesainya penyuluhan ini dapat diketahui bahwa pemahaman dan kemampuan masyarakat
mengenai metode dan teknik pengolahannya meningkat. Selanjutnya dari pelatihan ini dihasilkan sumberdaya
manusia yang memiliki kemampuan menerapkan metode dan teknik pengolahan minyak ikan dan turunannya yang
berkualitas ekspor. Di samping itu, masyarakat sudah mampu mendirikan suatu kelompok usaha pengolahan minyak
ikan dan turunannya. Melalui kelompok usaha pengolahan tersebut masyarakat diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan mereka sekaligus mewujudkan Blue Economy.
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Rosnita*, Fajar Restuhadi, Roza Yulida, Eri Sayamar, Novia Dewi, Novian, dan Yulia Andriani
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
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PENDAHULUAN
Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kepulauan Meranti dianggap unggul pada komoditi sagunya dimana Gubernur
Riau telah menobatkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pusat pengembangan tanaman sagu secara
nasional. Menurut data Dinas Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti (2014) Luas area tanaman sagu di
Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 38,399 Ha. Perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti telah
menjadi sumber penghasilan utama dengan produksi sagu mencapai 198,162 ton/th dan terdapat 67 kilang sagu.
Saat ini sedang mulai dikembangkan sagu menjadi gula sagu. Gula sagu merupakan produk inovasi baru pemanfaatan
sagu menjadi gula yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Meranti, termasuk Desa Tanjung Peranap.
Gula sagu yang dikembangkan dalam bentuk gula cair dan gula serbuk. Pengembangan gula sagu dapat menjadi
gula untuk mensupply kebutuhan masyarakat akan gula, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap gula tebu
impor. Sampai saat ini di Kota Pekanbaru sendiri, bahkan di Indonesia belum ada produk gula sagu sejenis yang
sudah dipasarkan.
Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masalah teknologi pengolahan masyarakat yang masih sederhana,
dan beberapa pelatihan yang pernah diikuti oleh anggota kelompok belum dapat diterapkan secara berkelanjutan,
dikarenakan oleh peralatan yang dimiliki kelompok masih sederhana, sehingga materi pelatihan tidak dapat
praktekkan lagi. Selain belum memadainya teknologi yang dimiliki, produk olahan yang mereka buat belum dapat
menjangkau pasar yang lebih luas, lebih banyak hanya dijual disekitar mereka saja.

PEMBAHASAN
Penyuluhan/Penyadaran
Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan/penyadaran tentang gula sagu yang dapat diolah menjadi berbagai
jenis makanan dan minuman yang selain dapat dikonsumsi sendiri juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha
yang menguntungkan. Hal ini dapat dilakukan dengan besarnya potensi sagu di lingkungan mereka. Selain itu mitra
juga disadarkan bahwa aneka produk olahan gula sagu memiliki peluang pasar yang cukup besar jika produk yang
mereka hasilkan sesuai dengan selera konsumen.
Pengetahuan diberikan kepada mitra meliputi peningkatan kualitas gula sagu yang dihasilkan mitra menjadi gula
sagu cair dan gula sagu serbuk dan menjadi minuman dengan bahan baku gula sagu. Mitra diberikan pengetahuan
tentang memproduksi minuman dari gula sagu dengan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan informasi dari mitra,
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mereka belum mengetahui bahwa gula sagu yang dihasilkan dapat diolah menjadi produk lainnya seperti minuman
yang sehat. Mitra juga diberikan pengetahuan tentang teknik pengemasan yang baik dengan memanfaatkan peralatan
dengan teknologi modern. Pada waktu kegiatan dilakukan mitra banyak mengetahui tentang teknik pengemasan
yang selama ini belum mereka ketahui dan biasanya hanya mereka lihat pada produk-produk olahan yang dijual di
pasar modern (supermarket/toko-toko).

Pemberian Paket Teknologi
Salah satu usaha yang dilakukan untuk memotivasi mitra supaya dapat memulai usaha dan melanjutkan
keterampilan yang telah didapatkan adalah dengan memberikan paket teknologi peralatan pembuatan gula sagu dan
hasil olahannya. Tim telah memberikan paket teknologi pembuatan gula sagu kepada mittra yang meliputi peralatan
yang diperlukan dalam pembuatan gula sagu.
Adapun peralatan yang telah diberikan tersebut adalah meliputi: kompor gas, gelas ukur, baskom, panci, saringan,
dll yang dibutuhkan untuk proses pembuatan gula sagu dan olahannya. Selain itu bahan-bahan pembuatan minuman
gula sagu juga diberikan kepada mitra untuk memotivasi mitra membuat minuman gula sagu dengan aneka rasa,
bahan-bahan tersebut meliputi: essence aneka rasa (mocca, strawberry, coklat, melon, dll), natrium benzoat, asam
sulfat, dll. Peralatan yang diberikan kepada mitra telah dimanfaatkan untuk memproduksi gula sagu dan minuman
gula sagu hasil pelatihan.
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Pelatihan Pengemasan, Pemasaran dan Menjalin Kerja sama
Produk gula sagu dan minumannya yang telah dihasilkan oleh mitra ini diharapkan dapat dijual sehingga akan
menjadi produk yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu tim juga memberikan keterampilan kepada mitra cara

mengemas minuman gula yang telah diproduksi. Tim memberikan contoh cara pengemasan dan contoh-contoh
kemasan produk sejenis yang telah laku di pasar dan menarik bagi konsumen.
Pada awal kegiatan tim mendemonstrasikan cara pengemasan produk minuman yang telah dipersiapkan oleh tim
sebelumnya. Tim juga membawa dan memperlihatkan langsung kepada mitra beberapa produk serupa yang dikemas
dengan baik dan telah dijual di pasar modern.
Pelatihan pengemasan produk minuman gula sagu kepada mitra dilakukan dengan memberikan bantuan paket
teknologi kemasan, seperti botol dan plastic kemasan yang telah dibuatkan oleh tim. Hal ini dilakukan untuk
memotivasi mitra untuk dapat mengemas produk secara baik dan dapat disenangi oleh konsumen, serta mampu
masuk ke pasar modern. Pelatihan teknis pengemasan dilakukan oleh tim kepada mitra dengan mengemas produk
minuman yang telah dibuat oleh mitra. Untuk selanjutny tim meminta kepada mitra untuk benar-benar memanfaatkan
paket teknologi yang telah diberikan dan untuk menjaga keberlanjutan usaha gula sagu dan minuman mitra.
Pemasaran produk mitra sejauh ini memang belum luas. Tim memberikan pendampingan pemasaran dengan
menganjurkan kepada mitra untuk menjual produk mereka minimal memperkenalkan pada saat acara di desa mitra
sendiri. Rencana kerjasama pemasaran
1. Kerja sama pemasaran dengan pengrajin minuman di Kabupaten Meranti
2. Rencana kerjasama dengan pengrajin kerupuk sanjai di Bukit Tinggi
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Kegiatan lomba produk olahan berbahan baku gula sagu
Kegiatan lomba dengan tema “Lomba Cita Rasa Minuman Berbahan Baku Sagu (Gula Sagu)” kerja sama tim bina
desa LPPM Universitas Riau dengan ibu-bu Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan pada
tanggal 17 Oktober 2018, bertempat di Gedung Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini diikuti
oleh 53 orang peserta termasuk undangan. Sejak pagi para peserta antusias ingin mengikuti kegiatan dengan
mempersiapkan produk-produk minuman gula sagu yang telah dipersiapkan oleh peserta. Kegiatan dimulai pada jam
8.30 WIB pagi dengan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan lomba
ini selain dihadiri oleh peserta lomba, juga dihadiri oleh dinas-dinas terkait yang diundang oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti., seperti dinas perdangangan, dinas pertanian dan pangan, dinas perkebunan, dinas
kesehatan, dinas perdagangan, BPPOM, MUI, penyuluh dan pihak terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya
dinas-dinas terkait tersebut dapat mendukung dan memfasilitasi segala kebutuhan untuk pengembangan gula sagu
ini kedepannya.

Gambar 3. Pembukaan kegiatan lomba oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kegiatan ini dapat memotivasi dharma wanitadan
UKM binaan dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas menciptakan berbagai produk makanan dan minuman
olahan sagu agar hasil perkebunan andalan meranti itu dapat lebih terkenal dan mendunia.
Ketua tim juga menyampaikan tujuan kegiatan lomba ini dilakukan dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah
dilakukan sebelum. Pada kesempatan itu juga disampaikan tentang rencana kedepannya yang diharapkan dapat
dilakukan oleh tim bina desa LPPM Universitas Riau dalam rangka membantu mengembangkan gula sagu ini,
yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar baik lokal, nasional maupun internasional. Rencana
selanjutnya memperbaiki kemasan produk, pemasarannya, tampilan produk, rasa dan lainnya sehingga dapat
menjadi brand produk yang dipasarkan secara luas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti dalam dengan regulasi yang mendukung pengembangan gula sagu di Kabupaten Kepulauan
Meranti.
Peserta lomba menampilkan produk-produk minuman dengan bahan baku gula sagu dengan aneka rasa, warna dan
tampilan. Para peserta telah berkreativitas dengan mengkreasikan aneka minuman dengan bahan campuran yang
beragam yang menambah cita rasa minuman, seperti buah-buahan segar (rosella, jeruh kesturi, nenas, dll). Aneka
minuman sebagai produk-produk olahan berbahan baku gula sagu yang ditampilkan oleh peserta menunjukkan
bahwa peserta telah memiliki kemampuan dalam menciptakan produk minuman layak untuk ditampilkan dan
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dikembangkan. Tim merasa bahwa lomba yang dilakukan mampu memunculkan kreativitas masyarakat dan
menciptakan produk.

Kegiatan lomba diawali dengan kesepakatan tim penilai yang berasal dari perwakilan ibu-ibu PKK, perwakilan dari
pemerintah daerah dan perwakilan dari tim. Beberapa hal yang disepakati adalah tentang kriteria penilaian yang
meliputi; rasa, tampilan dan kreativitas peserta. Selain itu tim penilai sepakat akan menilai dengan objektif untuk
menghasilkan penilaian yang adil dan membangun. Langkah selanjutnya adalah tim mulai melakukan penilaian
dengan mendatangi peserta secara bergiliran. Penilaian dilakukan dengan merasa, melihat dan berdiskusi dengan
peserta tentang proses pembuatan dan memberikan masukan kepada peserta. Berikut adalah tabel hasil penilaian
dari tim penilai terhadap keempat peserta lomba:
Hasil penilaian diumumkan kepada peserta, untuk selanjutnya para peserta yang menang diberikan penghargaan
berupa piala, piagam dan uang sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha para peserta dan memotivasi peserta
untuk lebih berkreativitas lagi. Kepada peserta lomba yang tidak menang juga diberikan penghargaan sebagai
bentuk apresiasi terhadap keikutsertaan dan memotivasi peserta lomba.

KESIMPULAN
1. Kegiatan bina desa yang telah dilakukan memberikan dampak positif bagi mitra. Mitra telah memiliki pengetahuan
dan keterampilan dalam meningkatkan gula sagu dan keterampilan pembuatan minuman dari gula sagu. Mitra
telah berhasil membuat minuman gula sagu sesuai dengan pelatihan yang telah dilakukan
2. Mitra telah memiliki keterampilan pengemasan produk minuman gula sagu dengan memanfaatkan paket
teknologi pengemasan yang telah diberikan oleh tim.
3. Mitra masih bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembuatan minuman dari gula sagu, dan sedang dalam
proses pembinaan untuk menjadikan kegiatan ini menjadi sebuah usaha (home industry).
4. Keterlibatan mitra yang selalu aktif selama proses pelatihan dan pembinaan, serta selalu berkomunikasi dengan
tim, dapat menggambarkan bahwa usaha minuman gula sagu ini berpotensi untuk dikembangkan oleh mitra.
5. Penyelenggaraan lomba citarasa minuman berbahan baku gula sagu telah mampu memunculkan kreativitas
dan motivasi dari UKM di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengembangkan gula sagu sebagai produk
komersil.
6. Besarnya dukungan dari pemerintah setempat memberi harapan besar, terhadap pengembangan pengolahan
gula sagu menjadi aneka produk minuman, atau produk lainnya untuk pengembangan ekonomi masyarakat
setempat.
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Area bekas Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Provinsi Riau tersebar dibeberapa kabupaten/kota,
diantaranya adalah Kabupaten Siak (Suwondo, 2014), salah satunya adalah kecamatan Bungaraya. Kecamatan
Bungaraya mempunyai lahan yang subur baik untuk daerah pertanian maupun perkebunan. Kecamatan ini
merupakan persimpangan lalu lintas dari kabupaten Bengkalis dan persimpangan perjalanan darat penghubung dari
beberapa kabupaten yang melalui dermaga di Buton.
Potensi topografi dan kesuburan tanah di kecamatan Bungaraya ini berpotensi berkembang dalam dunia usaha,
seperti budidaya Bawang dayak dan mengolahnya menjadi obat herbal, yang saat ini dibutuhkan masyarakat.
Daerah bekas KARHUTLA ini biasanya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Agar pengawasan dan
pemanfaatan bekas lahan KARHUTLA lebih efisien dan bernilai guna, maka lahan tersebut dapat diselang-seling
dengan ditanam Bawang dayak.
Bawang Dayak (Eleutherine americana Merr) merupakan suatu tanaman khas Kalimantan Tengah yang berasal
dari Amerika Selatan. Tumbuhan ini banyak dibudidayakan di negara Malaysia, Indonesia (Kalimantan dan Jawa
Barat) dan Filipina (Luzon, Leyte, Negros, Mindanao) (Zipcodezoo.com, 2011). Secara empiris bawang dayak sudah
dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit seperti kanker payudara, obat penurun darah
tinggi (Hipertensi), penyakit kencing manis (diabetes melitus), menurunkan kolesterol, obat bisul, kanker usus dan
mencegah stroke. Penggunaan bawang dayak dapat dipergunakan dalam bentuk segar, simplisia, manisan dan
dalam bentuk bubuk (powder). Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) Sebagai Tanaman Obat Multi Fungsi.
Agar masyarakat luas dapat membudidayakan Bawang dayak dan merasakan khasiatnya dengan mudah tanpa
harus merebusnya dulu atau mengolahnya sendiri maka dilakukan pengolahan produksi dengan mengemas tanaman
bawang dayak tadi manjadi sebuah teh celup. Teh celup ini tidak seperti teh celup biasa. Teh celup ini memiliki
banyak manfaat bagi kesehatan. Terutama dapat menurunkan kolesterol dan kadar gula dalam darah. Teh celup
BADAK (Bawang Dayak) ini terbuat dari tanaman herbal yakni umbi tanaman bawang dayak..
Berdasarkan hasil observasi, ditemukan permasalahan mitra yaitu: kurangnya pengetahuan dan partisipasi
pemanfaatan lahan bekas KARHUTLA dan pemanfaatan kebun kelapa sawit untuk tanaman tumpang sari untuk
budidaya Bawang dayak, belum diketahuinya manfaat dan khasiat Bawang dayak, belum dipahami pengolahan
bawang dayak sebagai obat herbal berupa teh celup BADAK. Bagaimana strategi meningkatkan potensi sumberdaya
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manusia di kampung Jayapura dalam pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman bawang dayak, dan dapat
memberikan pengetahuan dan solusi dalam pemanfaatan lahan bekas KARHUTLA sebagai lahan budidaya bawang
dayak serta pengolahannya menjadi peluang home industri teh BADAK.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan strategi dukungan sosial (social support). Metode
yang digunakan berupa pelatihan yang diberikan melalui sosialisasi (ceramah) dengan menggunakan media
presentasi power point dikombinasi dengan banner-banner, demonstrasi, simulasi yang materinya berkaitan dengan
topik/materi pelatihan dan penerapan di lapangan (pendampingan).
Sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah ibu-ibu PKK dan penggerak Posyandu di kampung Jayapura sebanyak
60 orang dengan target kegiatan adalah: menambah pengetahuan peserta tentang khasiat dan manfaat bawang
dayak dan menggerakkan peluang usaha rumah tangga teh BADAK di kampung Jayapura. Tahapan kegiatan
yaitu: Tahap, Sosialisasi, sebelum sosialisasi dilaksanakan, dilakukan survey lokasi pendampingan dan perizinan
kegiatan lanjutan, penentuan peserta sasaran, jumlah dan tempat pelaksanaan serta panitia teknis dilapangan. Dari
pertemuan ini maka disepakati kegiatan sosialisasi bertempat di aula kantor camat Bungaraya pada hari Senin
tanggal 30 Juli 2018, jam 09.00 sampai 11.30 wib. Inventarisasi stok benih Bawang Dayak, dilaksanakan pada
hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, jam 09.00 sampai 11.30 wib, bertempat di aula desa kampung Jayapura.
Kegiatan tahap pendampingan ke lokasi pembibitan di kampung Jayapura yang telah dilaksanakan oleh kelompok
tanaman TOGA dan kelompok ibu-ibu PKK dibantu oleh peserta kukerta di kampung Jayapura. Survey stok benih
BADAK di desa Jayapura untuk mengevaluasi keberhasilan produksi umbi bawang dayak, ketersediaan stok bibit
untuk kegiatan budidaya BADAK dilakukan Selasa 7 Agustus di rumah ketua PKK desa Jayapura dan peninjauan
keempat lokasi partisipan budidaya bawang dayak. Kegiatan tahap pembinaan menyusun organisasi komunitas
BIJAK (Bunda Inovatif Jayapura Aktif & Kreatif) serta bimbingan kemasan, pemasaran melalui online (facebook,
histagram dan whaatsapp) yang dilaksanakan pada tanggal 12 sd 13 Agustus 2018, diikuti sebanyak 40 orang
peserta (4 kelompok) dari desa Jayapura dan 2 kelompok utusan dari desa tetangga (desa Bungaraya). Setelah
dilakukan sosialisasai didapatkan respons peserta sebagai berikut: Pengetahuan jumlah peserta tentang budidaya
bawang dayak meningkat dari 2 orang menjadi 60 orang (96%), pengetahuan tentang khasiat dan manfaat bawang
dayak bertambah dari 5 orang menjadi 60 orang (91%), dan keinginan untuk membudidayakan hanya 20 orang
peserta (33%) dari jumlah peserta.
Peningkatan ketersediaan stok bibit tersebut, dapat mempercepat direalisasikan produksi teh celup BADAK.
Pengadaan bibit pada setiap polibag berukuran 5 Kg, dengan bibit umbi bawang dayak seberat 15 sampai 30 gram
yang ditanam selama 4,1 bulan, maka didapat hasil panen dengan berat sekitar 200 sampai 260 gram, atau berat
rata-rata 230 gram pada setiap polibag.
Hasil panen (230 gram) dari setiap polibag, dikembangkan menjadi bibit maka didapat sebanyak 10 sampai 20
polibag atau rata-rata 15 polibag. Sehingga dari setiap 1 Kg (1.000 Gram) BADAK, jika berat bibit 20 gram per
polibag maka didapat 50 polibag bibit. Apabila setelah ditanam selama 4 bulan dan dipanen, diprediksi 10.000
grm (10 Kg). jika setelah dipanen dan dikembangkan menjadi bibit diperkirakan didapat sekitar 500 polibag pada
bibit berikutnya.
Home industri teh BADAK siap diproduksi oleh komunitas BIJAK di desa Jayapura, diperkirakan pada bulan Desember
tahun 2018 dan pemasaran teh BADAK. Agar kegiatan lebih terkontrol maka dibentuk organisasi komunitas BIJAK
(Bunda Inovatif Jayapura Aktif & Kreatif), bertujuan untuk menaungi kegiatan agar pengelolaan lebih efektif dan
tepat sasaran. Komunitas BIJAK terdiri dari ketua (Nurhaidah), sekretaris (Nurhaimah), bendara (Sularmi) dan
admin dan Tim budidaya (Nurul).
Keuntungan yang diperoleh dari 1 kg bibit adalah sebesar Rp. 350.000. Sedangkan jika di jual dalam berat kering

49

yang dikemas dengan harga Rp. 45.000/bks, maka total penjualan mencapai Rp. 1.440,000 dengan keuntungan
sebesar Rp. 970.000. Berdasarkan perhitungan di atas maka diketahui bahwa penjualan dalam bentuk berat
kering lebih menguntungkan daripada dalam bentuk berat basah. Selain itu, keuntungan bagi konsumen dalam
membeli bentuk kering dapat lebih tahan lama ± 6 bulan. Selanjutnya pada komunitas BIJAK diberikan pelatihan
pengolahan, pembuatan kemasan dan promosi pemasaran bawang dayak secara on line. Luaran kegiatan yaitu
terbentuknya wadah komunitas BIJAK dan kemasan pemasaran produksi teh BADAK dan dapat dilihat pada Gambar
6 dan Gambar 7 serta buku saku Budidaya dan Produksi Teh BADAK.
Simpulan, kegiatan home industri teh BADAK siap diproduksi oleh komunitas BIJAK di desa Jayapura, diperkirakan
pada bulan Desember tahun 2018 dimulai produksi dan pemasaran teh BADAK. Luaran kegiatan ini yaitu dibentuk
organisasi komunitas BIJAK (Bunda Inovatif Jayapura Aktif & Kreatif) dan kemasan pemasaran produksi teh BADAK
serta buku saku Budidaya, Khasiat dan Analisi usaha Teh BADAK. Usaha budidaya dan pengolahan teh badak
memiliki nilai ekonomi pada usaha rumah tangga.

50
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Desa Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
untuk dikembangkan menjadi agrowisata terpadu. Hal ini didukung dari potensi alam yang ada seperti bendungan
yang menjadi sumber air untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura. Beberapa tanaman pangan telah
dibudidayakan di Desa Geringging seperti padi dan jagung. Tidak hanya tanaman pangan saja, tanaman hortikultura
juga berpotensi untuk dikembangkan seperti bawang merah. Akan tetapi, produktivitas tanaman padi di Desa
Geringging masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena teknik budidaya yang kurang sesuai seperti varietas
yang digunakan dan pemupukan. Selain itu, tingginya kandungan besi di dalam tanah juga menjadi permasalahan
besar dalam pengembangan budidaya tanaman padi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk peningkatan
produktivitas melalui pemberian amelioran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Peningkatan produktivitas padi sawah yang dilakukan akan mendorong kegiatan peternakan dan perikanan. Limbah
yang dihasilkan dari budidaya tanaman pangan dan hortikultura dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk
organik maupun pakan ternak dan ikan yang dibudidaya. Hal ini tentu saja dapat mendukung terbentuknya rantai
keterpaduan antara pertanian, peternakan, dan perikanan yang lebih efisien. Melalui kegiatan pemberdayaan yang
akan dilakukan, diharapkan dapat mendorong Desa Geringging menjadi destinasi agrowisata terpadu dan tentu saja
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Setelah beberapa kegiatan pengabdian dilakukan maka terlihat harapan dan antusias masyarakat Desa Sei
Geringging untuk berupaya mengembangkan kegiatan pertanian, perikanan, dan pertenakan. Salah satu bantuan
yang telah diberikan pada bidang pertanian yaitu penanaman benih padi varietas Inppari 9 yang sangat sesuai
degan kondisi tanah pada lahan di Sei Geringging. Selain itu juga dilakukan penanaman bawang merah, pemberian
tanaman pucuk merah yang akan meningkatkan keindahan Desa Sungai Geringging sebagai daerah agrowisata. Pada
bidang perikanan diupayakan peningkatan usaha perikanan yang sudah dilakukan oleh petani setempat. Pemberian
induk ikan lele matang gonad diharapkan nantinya dapat memberikan peluang petani untuk pengembangan usaha
benih ikan lele. Hal ini juga didukung dengan memberikan pelatihan pembuatan pakan untuk bibit ikan yang
dibudidayakan yaitu cacing sutra.
Kegiatan tersebut berguna untuk merangsang petani untuk mengembangkan potensi Desa Sei Geringging sebagai
salah satu desa agrowisata terpadu. Semakin meningkat usaha pertanian, perikanan, dan peternakan yang dilakukan
maka semakin besar peluang masyarakat untuk pengembangan agrowisata terpadu.
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PENDAYAGUNAAN POTENSI DESA CAGAR BUDAYA SEBAGAI DESA
TUJUAN WISATA DI SENTAJO KUANTAN SINGINGI
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pemberdayaan
masyarakat lokal untuk membangun desa wisata cagar budaya di wilayah tersebut. Menggunakan metode ceramah
dan praktek, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi efektif masyarakat setempat
dengan wisatawan dan mempersiapkan arsitektur bangunan khas guna menjadikan desa tempatan sebagai desa
wisata. Kegiatan ini juga dibekali dengan komunikasi pemasaraan online dalam mempromosikan potensi wisata cagar
budaya ke mata dunia. Langkah-Langkah yang perlu dipersiapkan oleh masarakat bersinergi dengan pemerintah
setempat menjadi hal yang utama dalam mendukung pembangunan sarana dan fasilitas demi terwujudnya desa
wisata ini. Pada akhirnya kegiatan ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi masyarakat
lokal, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya tetapi juga menambah pendapatan daerah yang mampu
menjamin kesejahteraan warganya.
Koto Sentajo dengan berbagai kondisinya saat ini, merupakan desa yang sangat potensial untuk dikembangkan
sebagai desa wisata dan tujuan destinasi wisata unggulan. Status sebagai desa cagar budaya merupakan modal
awal yang menunjang untuk menuju sebagai desa wisata. Begitu juga dengan potesnsi kehidupan sosial dan
budaya keseharian yang masih terjaga hingga saat ini seperti tradisi, kuliner dan kekayaan alma lainnya. Tidak
ketinggalan faktor hegines desa yang cukup berpotensi sebagai penunjang program ini. Namun, komunikasi wisata
dalam mempromosikan segala potensi Koto Sentajo menjadi kunci penting dalam program pengabdian ini. Hal ini
dikarenakan begitu pentingnya untuk membuka sekat agar desa wisata ini dapat dikenal luas.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian Desa Binaan 2018 ini telah membuat pondasi yang cukup kuat untuk
dikembangkan lebih lanjut pada tahun berikutnya. Sebagai kegiatan yang menekankan pada penyusunan program
wisata, tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahapan untuk menangkap potensi wisata dan sekaligus menyusun
kegiatan serta program wisata yang paling cocok untuk Koto Sentajo yang kemudian dapat diangkat sebagai desa
wisata cagar budaya. Tim pengabdian berharap dapat terus mengembangkan program tahun pertama ini menajadi
kegiatan yang lebih kongkrit serta dapat menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Sentajo di tahun
mendatang.
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ALIRAN SUNGAI (DAS) KUANTAN MELALUI KELEMBAGAAN DI DESA
KINALI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Yusni Maulida1*, Any Widayatsari1, Yusmarini2, Sri Indarti1, Anthony Mayes1, dan Azwar Harahap1
1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
2
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
* Jl. Ronggowarsito II No.7 A Pekanbaru. Telp. 08127672731

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya keberadaan kelembagaan desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyrakat di Desa Kinali Kabupaten Kuantan Singingi, Mendirikan kelembagaan desa (BUMDESa)
di Desa Kinali Kabupaten Kuantan Singingi, Inventarisasi potensi ekonomi mayarakat di Desa Kinali Kabupaten
Kuantan Singingi.
Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga,
biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya bener-benar bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
Sosialisasi pengembangan potensi Desa Kinali dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat. Hal ini diperlukan agar
setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian,
pemanfaatan hingga pemeliharaan lahan pertanian yang akan di kembangkan. Keterliabatan masyarakat dalam
kegiatan sosialisasi diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan potensi ekonomi Desa Kinali. Selain
dari pada itu, di harapkan juga partisipasi masyarakat dalam kontrol kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan
datang.
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PRODUKSI RUMAH JAMUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA SEKO LUBUK TIGO KECAMATAN LIRIK

Zulfarina*, Evi Suryawati, Riki Apriyandi Putra, Rita Anugerah, Yustina, dan Hendra Taufik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
* zulfarin@yahoo.co.id

Kecamatan Lirik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilalui oleh jalur lintas provinsi.
Secara umum keadaan topografinya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit,
dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Lirik, merupakan dataran sedang yang berbatasan dengan kawasan
Bukit Macan belantara Seko Lubuk Tigo.
Desa Seko Lubuk Tigo terletak di daerah dataran tinggi dan berbukit-bukit. Dalam pembagian wilayahnya, Desa
Seko Lubuk Tigo dibagi menjadi 4 (empat) dusun, 4 (Empat) RW dan 12 (Dua Belas) RT serta memiliki luas wilayah
±48000 Ha yang mana sekitar 2,32% adalah lahan tanah kering, 24,01% adalah lahan tanah basah, dan sekitar
73,67% adalah lahan tanah perkebunan. Mayoritas mata pencaharian penduduk / masyarakat Desa Seko Lubuk
Tigo adalah bertani dengan persentase 75,09%. Selain bertani, penduduk / masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo juga
memiliki profesi sebagai buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, pedagang keliling,
peternak, karyawan perusahaan swasta serta memiliki usaha kecil dan menengah sebagai mata pencaharianya.
Sebagai sebuah desa yang berada di daerah perbukitan, Desa Seko Lubuk Tigo memiliki infrastruktur yang kurang
memadai. Untuk sarana pendidikan, Desa Seko Lubuk Tigo hanya memiliki satu jenis jenjang pendidikan yaitu
Sekolah Dasar (SD).
Desa ini masih tinggi angka penganggurannya. Dilihat dari perkembangan masyarakat setempat yang cukup gigih
untuk berusaha, diharapkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan membuat rumah jamur
dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran.
Mahasiswa Universitas Riau melaksanakan KUKERTA di desa Seko Lubuk Tigo. Bersamaan dengan pelaksanaan
KUKERTA, tim dosen dalam hal Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
dengan sasaran kegiatan masyarakat setempat.
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Melatih pemuda dan masyarakat di Desa
Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten INHU dalam pembuatan “rumah jamur”, (2) Meningkatkan potensi
dan kinerja Masyarakat di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten INHU, dan (3) Menambah income
masyarakat di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten INHU dengan memproduksi jamur tiram. Metode
yang dilakukan adalah penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, praktek teknologi pembuatan rumah jamur dan
pendampingan. Seluruh kegiatan melibatkan: Mahasiswa KUKERTA UNRI, Masyarakat setempat, Kepala Desa,
dan pihak terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyuluhan, Pelatihan dan Demonstrasi.
Program pengembangan (pemberdayaan) rumah jamur terlaksana dengan optimal. Dimulai dari sosialisasi jamur
tiram dengan kepala desa dan perangkat desa beserta masyarakat desa Seko Lubuk Tigo. Sebelum dimulai kami
menyebarkan angket untuk melihat pengetahuan masyarakat desa tentang jamur tiram. Hasil analisa data angket
yang di sebarkan dengan responden sebayak 40 orang ternyata masyarakat desa sudah 67% kenal dengan jamur
tiram. Tetapi masyarakat desa tersebut masih banyak yang belum mengetahui khasiat dari jamur tiram hal ini dapat
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di lihat dari hasil angket tentang khasiat jamur tiram baru mengetahui sekitar 25%. Penduduk desa yakin jamur
Tiram dapat dikembangkan menjadi usaha potensi desa karena hasil angketnya sampai 71% mempunyai respon
yang baik.
Masyarakat desa Seko Lubuk Tigo memiliki respon yang sangat positif terhadap kegiatan pengabdian ini. Hal ini
dapat dilihat dari semua kegiatan yang telah dilakukan masyarakatnya berperan aktif dalam kegiatan pembuatan
rumah jamur. Masyarakat sangat tertarik dengan adanya rumah jamur yang dapat meningkatkan income mereka.
Diharapkan dengan perkembangan rumah jamur ini dapat membuka peluang usaha baru dan memberikan icon
tersendiri untuk daerah tersebut dengan memproduksi berbagai makanan yang berbasis jamur tiram seperti abon,
nugget, krispy, dan rendang.
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PENDAHULUAN
Kegiatan pengabdian Desa Binaan 2018 di Desa Talontam Kabupaten Kuantan Singingi adalah kelanjutan dari
kegiatan Desa Binaan pada tahun 2017 yang didanai oleh LPPM Universitas Riau pada tahun 2017. Sesuai dengan
apa yang telah ditetapkan pada proposal kegiatan Desa Binaan maka tercapai kesepakatan antara lain :
Pertama, Terjadi penurunan pendapatan masyarakat petani karet di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan Singingi akibat dari harga karet yang cenderung menurun dan jumlah produksi karet yang semakin
berkurang.
Kedua, Penambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan oleh masyarakat Desa Talontam Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi sebagai usaha untuk mendapatkan pendapatan lain karena pendapatan dari hasil
karet tidak mencukupi kebutuhan.
Ketiga, Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) tidak dilakukan di Desa Talontam namun di desa lain yang
menjalankan aktivitas tersebut, namun efek negatif dari aktivitas penambangan tersebut tetap sampai di Desa
Talontam.
Keempat, Dari hasil study yang dilakukan dan data lapangan menyatakan bahwa tanaman pisang merupakan salah
satu tanaman unggulan di Desa Talontam yang dapat menjadi alternatif pendapatan bagi masyarakat Desa Talontam
selain Penambangan Emas Tanpa Izin.
Selain kesepakatam-kesepakatan yang telah dijabarkan, Terdapat juga beberapa kesepakatan lain seperti yaitu
Masyarakat Desa Talontam Benai mendukung (menyambut baik) Desa Talontam Benai menjadi desa binaan
Universitas Riau. Sebagai tempatnya telah tersedia 1 Ha lahan untuk di jadikan sebagai kandang sapi dan areal
tanaman rumput. Pemakaian lahan ini dengan system bagi hasil.
Untuk menunjang proyek kebun percontohan perlu dibentuk tim yang akan melaksanakan kajian dengan waktu
kajian selama 2 minggu yang terdiri dari Tim Desa Binaan Universitas Riau sebagai pengarah, Guru (wakil Kepala
Sekolah Dasar Talontam) sebagai Ketua tim Kebun Percontohan, dan 6 anggotan yang terdiri dari 4 orang pemuda
Desa Talontam Benai dan 2 orang mahasiswa KKN.
Selanjutnya pada tahun ketiga (2019) ini Desa Binaan di Desa Talontam akan melakukan beberapa kegiatan yaitu:
Kegiatan penggemukan sapi tersistem dan juga pemanfaatan biogas . Proyek percontohan ini di maksudkan untuk
kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus alternatif bagi usaha masyarakat desa selain PETI (Penambangan Emas
Tanpa Izin)
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HASIL DAN KETERCAPAIAN
Solusi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat
Secara umum mata pencaharian masyarakat di desa Talontam adalah sebagai petani karet, petani sawah dan
tanaman pangan. Dominasi petani bekerja sebagai petani karet. Harga karet yang cenderung mengalami penurunan
menyebabkan pendapatan petani menjadi berkurang. Kemudian berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan
dilapangan diketahui bahwa karet merupakan tanaman yang memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun
temurun, dengan pola pertanian yang masih konvesional tanpa pemupukan dan perawatan. Sehingga jumlah
produksi karet di Desa Talontam sulit untuk ditingkatkan karena tanaman karet yang “ditakik” adalah tanaman tua
yang sudah tidak produktif lagi.
Kondisi yang dijabarkan di atas menyebabkan pendapatan petani karet di Desa Talontam menjadi turun, sehingga
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya tingkat kemiskinan para petani karet menjadi meningkat.
Oleh karena itu para petani karet ini mulai mencari alternatif sumber pendapatan yang lain. Salah satunya adalah
ikut serta dalam kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan ini tidak dilakukan di Desa Talontam,
namun para petani karet tersebut melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di desa lain. Walaupun
kegiatan penambangan ini tidak dilakukan di Desa Talontam desa ini tetap mendapatkan efek negatif dari kegiatan
penambangan tersebut. Efek negatif diperoleh oleh Desa Talontam karena berada di daerah aliran sungai Sungai
Kuantan, dimana air sungai yang sudah tercemar akibat aktivitas penambangan tanpa izin digunakan oleh
masyarakat. Karena adanya sumbangan aktivitas masyakarakat Desa Talontam terhadap kegiatan penambangan
tanpa izin ini, maka perlu diupayakan usaha alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani karet.
Tim pengabdian desa binaan Universitas Riau mencoba untuk membantu mencari usaha alternatif untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat petani karet tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pengembangan ekonomi
masyarakat sebagai alternatif pendapatan sehingga mampu menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin
(PETI) yang telah merusak lingkungan.
Berdasarkan hasil kegiatan Desa Binaan pada tahun 2017 merekomendasikan perkebunan pisang kepada masyarakat
agar mereka memperoleh perbaikan pendapatan dengan demikian bisa menghentikan aktivitas penambangan emas
tanpa izin (PETI) tersebut.
Pisang sudah dikembangkan oleh masyarakat di Desa Talontam ini, namun ada beberapa kendala yang mereka
hadapi yang menyebabkan pengembangan usaha ini menjadi stagnan walaupun pisang merupakan tanaman
unggulan. Masalah yang dihadapi terdiri dari pertama, hama penyakit tanaman pisang. Terdapatnya penyakit
ini secara masif menyerang tanaman pisang, akibatnya tanaman pisang mati secara massal dan menyebabkan
para petani menderita kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit. Masalah kedua yang dihadapi adalah berkaitan
dengan siklus peternakan sapi dan kambing yaitu siklus pelepasan hewan ternak selama enam bulan. Siklus ini
menyebabkan tanaman pisang menjadi sasaran hewan ternak untuk dijadikan sebagai makanan. Dengan demikian
tanaman pisang tidak bisa tumbuh dan berkembang karena dimakan oleh hewan ternak. Masalah-masalah ini
diindentifikasi untuk dapat dicarikan solusi yang bisa diterapkan pada waktu pengembangan perkebunan pisang bagi
masyarakat nantinya. Untuk mewujudkan perkebun pisang tersebut maka Tim Pengabdian Desa Binaan Universitas
Riau melakukan kegiatan kebun percontohan seluas 2 Ha di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi. Kegiatan ini diharapkan dapat menopang perekonomian desa dan masyarakat dapat menjadikannya
sebagai tolak ukur agar dapat berkebun pisang dengan baik sehingga mendapat hasil sesuai yang diharapkan
Selain kegiatan kebun percontohan Tim juga melakukan sosialisasi pendirian BUMDes Simpan Pinjam, Pertanian
ataupun peternakan. agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat desa Talontam.
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Tingkat Ketercapaian Sasaran Program
Kegiatan pengabdian desa binaan 2018 di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdapat
2 program yakni kebun percontohan komoditi unggulan pisang dan sosialisasi pendirian BUMDes Simpan Pinjam,
Pertanian ataupun peternakan.
Pemeritah desa Talontam bersama masyarakat desa menyiapkan lahan seluas 2 Ha untuk dilakukan Kegiatan
kebun percontohan komoditi unggulan pisang. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT. Riau Andalan Pulp
and Paper(RAPP) berupa pagar, pupuk dan pendamping lapangan. Kegiatan baru dilaksanakan sampai penanaman,
pisang yang ditanam sebanyak 600 batang. Kegiatan Lounching Desa Kebun Percontohan juga mendapat sambutan
hangat dari pemerintahan kabupaten kuantan singingi, yang mana Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya hadir
dalam acara tersebut.
Desa talontam juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Pisang Goreng
Kipas “Kuantan-II” yang mana perusahaan tersebut akan membeli pisang dari hasil kebun percontohan maupun
pisang dari masyarakat Desa Talontam.

Gambar 1. Pelaksanaan perkebunan percontohan komoditi unggulan pisang di Desa Talontam
Selain kegiatan perkebunan percontohan peneliti juga melakukan Kegitan sosialisasi pendirian BUMDes Simpan
Pinjam, Pertanian ataupun peternakan. Kegiatan ini dikuti oleh perangkat Kecamatan Benai dan perangkat desa
Se-Kecamatan Benai dan dilaksanakan di desa Talontam. Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan
pendampingan pendirian BUMDes.
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Padi merupakan sumber pangan utama di Indonesia, lebih dari 70% penduduk makanan pokoknya padi. Komoditas
padi mempunyai nilai ekonomis dan banyak ditanam di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Serangan
hama merupakan kendala utama dalam pembudidayaan tanaman padi. Pemahaman petani tentang hama padi
dan cara pengendaliannya dirasa sangat perlu, oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan tentang pengenalan
dan pengendalian hama padi, sehingga petani padi ditiga desa dapat mengenal jenis-jenis hama dan penyakit yang
menyerang dan dapat mengendalikan sendiri terutama dengan cara pengendalian secara alami dan penggunaan
pestisida sebagai alternatif terakhir sesuai konsep pengendalian hama terpadu (PHT).
Pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia UU No 2 tahun 1992 untuk
mengendalikan hama tanaman padi. Pendekatan khusus untuk memberdayakan petani menjadi petani profesional
yang menerapkan dan mengembangkan konsep PHT di lahannya adalah dengan pembelajaran ke petani pembudidaya
padi pola SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu). PHT mamadukan beberapa teknik pengendalian
hama yang kompatibel, tidak bertumpu terhadap penggunaan pestisida sintetik, tapi mengutamakan pengendalian
alami menggunakan musuh alami. Konsep ini dibudayakan untuk diterapkan petani padi.
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petani padi di Kecamatan
Kampar Timur Kabupaten Kampar yang terdiri dari 3 desa binaan meliputi Desa Pulau Rambai, Desa Koto
Parambahan, dan Desa Pulau Birandang. Sasaran desa binaan ini terutama adalah petani padi di tiga desa binaan.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan berupa pengetahuan dan keterampilan petani menerapkan pengendalian
hama secara terpadu yang memegang prinsip ramah lingkungan dengan memperhatikan segi ekologi, ekonomi
dan sosial. Tujuan akhirnya terutama adalah perubahan cara pembudidayaan tanaman padi, menyelamatkan serta
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi sehingga pendapatan petani bertambah.
Metoda penyuluhan yang dilakukan metoda penyuluhan, pendampingan, ceramah, diskusi, demonstrasi dan
praktek di tanaman padi. Penyuluhan berupa penyajian di dalam ruangan dan lapangan di tanaman padi langsung
dengan mengenalkan pengelolaan budidaya tanaman yang kurang sesuai untuk perkembangan hama padi,
pengenalan jenis musuh alami hama padi, dan pengenalan jenis pengendalian yang ramah lingkungan seperti
pestisida nabati dan agen hayati. Pembimbingan dan pendampingan petani padi dalam rutinitas pemantauan
serangan hama dan musuh alami di pertanaman padi. Demontrasi dan pengenalan tentang cara praktis dan alami
pengendalian hama, mengenalkan hama dan musuh alaminya, menggunakan pestisida nabati dan pembuatan agen
hayati. Praktek lapangan langsung di tanaman padi berupa pengenalan hama dan musuh alami, cara pemantauan
hama, pengamatan ekosistem, dan menjadikan petani ahli PHT yang dapat memutuskan pengendalian di lahannya
sendiri. Membimbing petani mampu mengelolaan budidaya padi sesuai dengan konsep pertanian terpadu yang
ramah lingkungan.
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Hasil pengabdian pertama kegiatan berupa penyuluhan yang dilakukan dengan materi yang diberikan adalah
tentang pengertian pengendalian hama terpadu, perencanaan budidaya mulai dari jenis varietas yang ditanam,
cara persemaian, cara penanaman, pengenalan, pengendalian dan faktor-faktor budidaya pemicu serangan hama
padi. Pengendalian ditekan dalam penyuluhan adalah sesuai konsep PHT yaitu teknik pengendalian yang ramah
lingkungan yaitu menggunakan pestisida nabati, agen hayati, terutama pengenalan musuh alami hama tanaman
padi. Demonstrasi cara pengendalian dengan pestisida hayati juga dipraktekan saat penyuluhan. Petani sangat
merespon baik.
Prinsip PHT adalah budidaya tanaman yang sehat, tanaman yang sehat akan kuat dari serangan, maka perlu
perencanaan penanaman agar teknik budidaya tanaman yang dilakukan tidak baik untuk perkembangan hama.
Tanaman percontohan teknik budidaya yang disarankan untuk lahan padi yaitu pemeriksaan pH tanah, hasil analisis
didapat tanah pH 5, maka dianjurkan melakukan pengapuran. Pupuk yang digunakan dianjurkan pupuk kandang,
pupuk sintetik dan pupuk organik dicampur padi yang digunakan adalah varietas batang piaman, cara penanaman
sistem legowo 4 : 1, dengan 3 bibit per rumpun. Dengan demikian cahaya dapat masuk dari segala arah dan
kelembaban tanaman tidak terlalu tinggi, sehingga tidak bagus untuk perkembangan hama. Pengendalian hama
yang disarankan hanya menggunakan pestisida nabati dan agen hayati, tidak dibolehkan menggunakan pestisida
sintetik.
Pembudidayaan dan pengendalian hama disarankan melaksanakan budidaya tanaman secara organik atau tanpa
menggunakan insektisida sintetik tapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan yaitu pestisida nabati dan agen
hayati. Pestisida hayati diberikan ke petani percontohan dalam bentuk insektisida mikroba kemasan produk BT Plus
dari bakteri entomopatogen Bacillus thuringiensis, dan BVR dari jamur Beauveria bassiana. Pemakaian oleh petani
bergantian dengan pestisida nabati daun sirsak.
Hasil pembinaan disimpulkan bahwa pengendalian hama secara terpadu pada tanaman padi diterapkan petani
di Desa Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang dan Koto Perambahan dapat mengurangi populasi hama padi,
meningkatkan musuh alami pada rumpun tanaman padi, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produksi padi
yang lebih baik.
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PENDAHULUAN
Ekowisata adalah wisata berbasis pada alam yang dikelola secara lestari dengan melibatkan unsur pendidikan
dan pemahaman terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat. Ekowisata adalah wisata alam berdampak
rendah sehingga tidak menimbulkan ancaman pada spesies dan habitatnya. Selain untuk menikmati keindahan
alam, ekowisata juga dapat dikembangkan untuk mencari dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta
peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata.
Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu kampung (sebutan desa di Kabupaten
Siak) yang berada di pinggir pantai Selat Panjang. Wilayah kampung ini masih mempunyai hutan mangrove yang
tersebar di bagian muara Sungai Rawa. Di bagian hulu Sungai Rawa terdapat Danau Pulau Besar dan Danau Bawah
di dalam kawasan Taman Nasional Zamrud, yang dikelilingi oleh hutan rawa gambut. Potensi alam tersebut dapat
dikembangkan untuk objek ekowisata dengan menambahkan potensi budaya berbasis potensi alam tersebut.
Sebagian masyarakat Kampung Rawa Mekar Jaya sudah menyadari pentingnya hutan mangrove dan
mengembangkannya sebagai objek wisata alam. Pada tahun 2016, mereka telah membentuk Kelompok Sadar
Wisata “Pokdarwis” Rumah Alam Bakau Kampung Rawa Mekar Jaya yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan
konservasi hutan mangrove melalui pengembangan wisata alam dan menjaga dari penebangan liar. Namun,
pengembangan wisata yang dilakukan masih terbatas pada hutan mangrove, dan belum mengintegrasikannya
dengan potensi lainnya, seperti ekosistem rawa gambut dan lebah tidak bersengat yang dikenal dengan Kelulut
(Trigona spp.). Untuk itu perlu peran perguruan tinggi dalam mendukung inisiasi masyarakat desa ini melalui
pembinaan dalam kerangka Integrasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat.
Program Desa Binaan dengan melalui Integrasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kampung Rawa
Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ditujukan untuk: 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat
Kampung Rawa Mekar Jaya dalam pengembangan destinasi wisata melalui integrasi potensi alam (ekosistem
mangrove dan ekosistem rawa gambut) dan sosial ekonomi masyarakat berbasis lebah kelulut (Trigona spp.), 2)
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata dan pengelolaan pengunjung di lokasi
destinasi wisata, 3) Meningkatkan pengamanan kawasan hutan mangrove dan hutan rawa gambut melalui penguatan
kelembagaan Tim Patroli dan usaha ekonomi alternatif, 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam
pengelolaan hutan mangrove dan hutan rawa gambut, tidak hanya terbatas pada pemanfaatan untuk objek wisata.
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PEMBAHASAN
Program Desa Binaan ini direncanakan selama 3 tahun untuk menjawab kebutuhan pengembangan ekowisata
mangrove berbasis masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan potensi sumber daya lainnya di Kampung Rawa
Mekar Jaya. Dalam hal ini, Tim Program Desa Binaan berusaha membantu masyarakat sasaran menemukan solusi
terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka secara partisipatif. Pada Tahun I ini ada empat kegiatan yang dilakukan,
masing-masing-masing telah memenuhi tingkat ketercapaian 100% (Tabel 1).
Tabel 1.Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Desa Binaan di Kampung Rawa Mekar Jaya 2018
No.

Kegiatan/Sub Kegiatan

Capaian

1

Pembuatan demplot penangkaran lebah kelulut (Tetrigona apicalis) dan pengayaan tanaman pakan
kelulut
Lokasi demplot dipilih dengan kriteria: kondisi naungan pohon
memadai, tersedia pohon penghasil damar/getah dan tanaman
pakan, dan berada di pinggir jalan yang mudah dikunjungi
wisatawan.
Sebanyak 20 setup koloni dari desa Tanjung Sari sudah
diserahkan kepada masyarakat sasaran dan ditempatkan pada
lokasi demplot yang telah ditetapkan.
Sebanyak 110 batang tanaman sudah ditanam di lokasi
demplot penangkaran kelulut dengan penataan tapak yang
menarik bagi wisatawan

a

Penyiapan lokasi demplot
penangkaran lebah kelulut

b

Pengadaan koloni kelulut Tetrigona
apicalis

c

Penataan tapak untuk destinasi
ekowisata

2

Pemasangan Label Nama Pohon berbagai spesies pohon mangrove

a

Identifikasi nama ilmiah berbagai
spesies pohon vegetasi mangrove

Telah dilakukan penjelajahan di hutan mangrove dan ditemukan
13 spesies.

b

Pengadaan label nama pohon hutan
mangrove

Sebanyak 150 buah label nama pohon telah dibuat dari bahan
seng plat dengan tulisan cetak sehingga lebih tahan lama.

c

Pemasangan label nama pohon
berbagai jenis pohon vegetasi
mangrove

Label pohon telah dipasang dengan menggunakan kawat
aluminium yang diikatkan pada percabangan pohon sehingga
lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan
paku.

3

Pemetaan hutan mangrove Kampung Rawa Mekar Jaya dengan menggunakan foto drone

a

b

Pemotretan hutan mangrove
Kampung Rawa Mekar Jaya dari
udara menggunakan drone.
Pembuatan peta hutan mangrove
Kampung Rawa Mekar Jaya
berdasarkan pemotretan dari udara.

Pemotretan hutan mangrove telah dilakukan pada 4-5 Agustus
2018

Peta hutan mangrove telah dihasilkan dengan skala lebih detil

4

Pelatihan Interpretasi Ekosistem Mangrove bagi Pemandu Ekowisata

a

Identifikasi calon peserta dan
analisis kebutuhan pelatihan

Calon peserta telah ditentukan berdasarkan diskusi dengan
Ketua Kelompok Sadar Wisata Rumah Alam Bakau

b

Pelatihan Interpretasi Ekosistem
Mangrove Bagi Pemandu Lokal

Pelatihan telah dilakukan pada 8 Oktober di Gazebo mangrove
Rumah Alam Bakau
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a. Pembuatan demplot penangkaran lebah kelulut (Tetrigona apicalis) dan pengayaan tanaman pakan kelulut
Pembuatan demplot penangkaran lebah kelulut (Tetrigona apicalis) dan pengayaan tanaman pakan kelulut ditujukan
untuk menambah obyek dan daya tarik ekowisata dan sekaligus menjadi alternative sumber peningkatan pendapatan
masyarakat. Sebanyak 20 setup koloni sudah diserahkan kepada masyarakat sasaran dan ditempatkan pada lokasi
demplot di lahan Pak Adi. Koloni didatangkan dari desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti.
Jenis kelulut yang diintroduksi adalah Tetrigona apicalis yang mempunyai sifat lebih jinak dibandingkan jenis Trigona
itama sehingga lebih nyaman bagi wisatawan. Selain itu, jenis ini juga lebih produktif dalam menghasilkan madu
sehingga dapat menjadi sumber pendaatan masyarakat di kemudian hari.
Untuk meningkatkan daya dukung habitat lebah kelulut, sebanyak 110 batang tanaman pakan kelulut sudah
ditanam di lokasi demplot penangkaran. Jenis yang dipilih adalah bunga Air Mata Pengantin sebagai sumber polen
dan bunga Xanthostemon sebagai sumber polen dan nektar. Selain berbunga dalam masa yang lama, bunga Air
Mata Pengantin juga mempunyai sifat merambat sehingga mudah didisain dan ditata sesuai tujuan untuk destinasi
wisata.

Gambar 1. Pembuatan demplot penangkaran lebah kelulut (Tetrigona apicalis) dan pengayaan
tanaman pakan kelulut
b. Pemasangan Label Nama Pohon berbagai spesies pohon mangrove
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas obyek daya tarik ekowisata mangrove “Rumah Alam Bakau”
dan meningkatkan nilai edukatif hutan mangrove bagi wisatawan. Sesuai hasil inventarisasi yang dilakukan di
awal program, ditemukan 13 spesies pohon mangrove. Jenis pohon yang ditemukan di hutan mangrove Kampung
Rawa Mekar Jaya adalah: 1) gadai (Kandelia candel), 2) bakau putih (Rhizophora mucronata), 3) bakau merah
(Rhizophora apiculata), 4) nyirih batu (Xylocarpus granatum), 5) dungun (Heritiera globose), 6) parak putih (Aglaea
spectabilis), 7) stebal (Drymoglosum piloselloides), 8) temusin (Bruguiera sexangulata), 9) bedaru (Contleya
corniculata), 10) kedabu (Sonneratia ovata), 11) gurah (Cleodendrum seratum), 12) waru (Hibiscus tiliaceus), 13)
nipah (Nypa fruticans). Pemasangan label nama pohon dilakukan terhadap 150 batang pohon di jalur-jalur yang
dilalui oleh wisatawan.
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Gambar 2. Pemasangan Label Nama Pohon berbagai spesies pohon mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya

c. Pemetaan hutan mangrove Kampung Rawa Mekar Jaya dengan menggunakan foto drone
Pemetaan hutan mangrove Kampung Rawa Mekar Jaya dengan menggunakan foto pesawat tanpa awak (drone)
ini ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang luas dan kondisi hutan mangrove. Pemotretan hutan mangrove
dengan drone telah dilakukan pada 4-5 Agustus 2018 dan peta yang dihasilkan lebih detil dibandingkan dengan
interpretasi citra satelit. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, luas hutan mangrove Kampung Rawa Mekar Jaya
adalah 26,3 ha. Sementara itu, hutan mangrove yang berada di seberang sungai, termasuk dalam wilayah Kampung
Sungai Rawa, seluas 11 ha. Data luasan dan sebaran hutan mangrove ini merupakan informasi penting bagi
Kelompok Sadar Wisata “Rumah Alam Bakau” dan dapat dijadikan sebagai media interpretasi bagi wisatawan.
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d. Pelatihan interpretasi ekosistem mangrove bagi pemandu ekowisata
Kegiatan pelatihan interpretasi ekosistem mangrove bagi pemandu ekowisata ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan pemandu dalam menyampaikan informasi terkait dengan hutan mangrove kepada pengunjung.
Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari anggota Kelompok Sadar Wisata Rumah Alam Bakau
dan beberapa orang lain yang mempunyai profesi sebagai pemanen madu Sialang di Kampung Rawa Mekar Jaya.
Pelatihan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2018, bertempat di gazebo kawasan wisata mangrove Kampung Rawa
Mekar Jaya. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang karakteristik ekosistem
mangrove, zonasi vegetasi di hutan mangrove, keanekaragaman jenis di ekosistem mangrove, dan pengenalan
spesies hutan mangrove.

KESIMPULAN
Kelompok Sadar Wisata Rumah Alam Bakau Kampung Rawa Mekar Jaya sudah mampu mengembangkan destinasi
wisata baru melaui integrasi potensi hutan mangrove dengan penangkaran lebah kelulut (Tetrigona apicalis).
Peta kawasan mangrove yang dipasang di Gazebo Rumah Alam Bakau yang menampilkan informasi luas dan
sebaran hutan mangrove, dan pemasangan label jenis pohon siap digunakan sebagai media interpretasi kepada
pengunjung.
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SOSIALISASI RESOLUSI KONFLIK PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

T. Ersti Yulika Sari, Yusni Ikhwan Siregar, Isnaniah, Lamun Bathara, dan Polaris Nasution
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* ersti.yulikasari@unri.ac.id

Kepiting soka merupakan salah satu organisme perairan bernilai ekonomis tinggi dan diminati masyarakat baik,
di pasaran dalam negeri maupun luar negeri karena rasa dagingnya yang lezat dan bernilai gizi tinggi. Sebagai
komoditas ekspor, harga jual kepiting soka sangat bergantung pada kualitasnya yaitu antara lain: ukuran, tingkat
kelunakan karapas. Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu desa
yang memiliki sumberdaya kepiting yang cukup potensial, tetapi hingga saat ini belum ada dilakukan upaya untuk
melakukan budidaya kepiting bakau. Untuk mencegah berkurangnya populasi kepiting bakau akibat penangkapan
yang berlebih, sehingga perlu dilakukan pengenalan terhadap teknologi budidaya kepiting bakau khususnya
kepiting soka. Selain untuk menjaga kelestarian dari kepiting bakau, juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan pembudidaya melalui diversifikasi produk.
Kegiatan budidaya kepiting cangkang lunak ini dilaksanakan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir. Koordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan pada
bulan Maret 2018. Pelaksanaan pengabdian pada bulan September 2018 di Balai Desa Pulau Cawan, di hadiri oleh
30 nelayan penangkap kepiting.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme yang dimulai dari tahap persiapan, dengan melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak Universitas Riau
mengenai teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu akan dilakukan persiapan materi, pembagian tugas, persiapan
alat, dan pemagangan 2 orang calon pengelola pada tambak kepiting soka milik UNRI. Tahap kedua, penyampaian
materi dalam kegiatan ini berupa petunjuk praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat peserta dan diharapkan
mampu memeperjelas apa yang akan disampaikan dalam kegiatan demontrasi dan redemontrasi.
Ruang lingkup materi yang menjadi pokok kegiatan pengabdian budidaya kepiting soka bagi masyarakat pesisir
adalah menyusun secara rinci model teknologi budidaya kepiting cangkang lunak (soka) dengan prinsip peningkatan
keterkaitan wilayah dan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan.
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki hutan mangrove terluas di Provinsi Riau.
Salah satu hamparan hutan mangrove tersebut terdapat di Kecamatan Mandah yang tersebar di beberapa wilayah
seperti Desa Pulau Cawan, Desa Igal dan Desa Belaras. Desa Pulau Cawan dengan luasan 4.075 hektar (sekitar 13
km x 3,3 km) merupakan desa yang terletak di tengah bekas kawasan konsesi mangrove PT Bina Mandah Pratama
Chip Industries (BMPCI) yang pernah beroperasi sejak tahun 1976.
Tim terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan cara FGD, sebelum melaksanakan penyuluhan dan praktek
budidaya kepiting soka. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi awal mengenai teknologi budidaya dengan
menggunakan ekstrak bayam. Bahan baku utama yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah bibit kepiting dan
pakan. Selain itu bahan baku pendukung adalah ekstrak bayam (vitomolt). Bahan baku kepiting diperoleh dari
suplier kepiting setempat. Bahan baku pakan diperoleh dari nelayan setempat berupa ikan rucah kering. Vitomolt
diperoleh dari Laboratorium Bioteknologi Pusat Kegiatan Penelitian UNHAS.
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Proses produksi kepiting lunak meliputi: penyiapan lahan, pemilihan bibit, penyuntikan vitomolt, penebaran,
pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengawasan, panen, dan pasca panen. Penyiapan lahan berupa
area budidaya dipersiapkan dengan baik agar tanah dan air memenuhi kriteria yang layak bagi kehidupan dan
pertumbuhan kepiting bakau. Persiapan yang dilakukan meliputi pengeringan dasar tambak dan pemberantasan
hama menggunakan saponin. Pemilihan bibit, dengan memerhatikan hal hal berikut: warna cerah/normal tidak
pucat, tidak cacat, tidak ada kerak menempel yang ditandai dengan warna yang tidak lazim, tidak sedang bertelur,
dan tidak akan segera molting. Ukuran kepiting antara 70 – 120 g per ekor. Penyuntikan vitomolt sebelum penebaran,
kepiting diaklimatisasi dengan air tempat mereka akan ditebar dengan cara mencelupkan kepiting ke dalam air
tambak beberapa saat. Setelah kepiting nampak segar kembali, bibit disuntik dengan larutan vitomolt sebanyak
1/10 mL pada pangkal kaki renang. Vitomolt tersedia dalam bentuk serbuk sehingga harus dilarutkan terlebih
dahulu dengan air steril sebelum digunakan untuk penyuntikan.
Setelah penyuntikan kepiting di tebar ke dalam crab box secara individu. Crab box di tempatkan di atas rakit yang
diletakkan di permukaan tambak. Sedangkan untuk pemberian pakan dilakukan sekali dalam dua hari, yaitu setiap
sore hari menjelang malam sebanyak 3 - 5% berat badan berupa ikan rucah kering tawar. Pertumbuhan kepiting
dipengaruhi oleh suhu, salinitas, pH, dan amoniak. Suhu optimum untuk kepiting adalah 25-35oC. Salinitas antara
15-30 ppt tergantung spesies, Scylla serrata lebih cocok dipelihara pada perairan dengan salinitas tinggi, sedangkan
S.olivacea dan S. transquabarica pada salinitas yang rendah. pH air berkisar antara 7,2-7,8. Amoniak toksik dan
nitrit sebaiknya hanya berada pada kisaran 0.5-1.0 ppm. Agar kualitas air tetap optimal maka pergantian air
dilakukan mengikuti siklus pasang surut. Dalam budidaya kepiting lunak, pengawasan sangat menentukan kualitas
kepiting lunak yang dihasilkan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kepiting lunak adalah kepiting
yang dipanen sesaat setelah molting. Bila kepiting terlambat dipanen, maka kulit mereka segera mengeras kembali
dan hal ini menyebabkan kualitas menurun. Karenanya, dalam budidaya kepiting lunak pengawasan dilakukan
secara rutin, siang malam, setiap 2-3 jam. Persentase molting tertinggi biasanya pada jam 06 pagi dan jam 10
malam. Indikator kepiting telah molting adalah bila di dalam crabbox nampak ada 2 kepiting maka itu adalah
indikator bahwa kepiting telah berganti kulit. Sesungguhnya hanya ada 1 kepiting dengan kulit yang baru, yang
lainnya adalah kulit kepiting keras yang ditanggalkan.
Panen dilakukan dengan mengangkat kepiting molting dari air tambak dan diletakkan dalam keranjang khusus secara
hati-hati. Tidak tepat dalam memanen menyebabkan kepiting lunak yang diproduksi tidak diterima oleh eksportir
sehingga harganya rendah. Paling tidak ada 4 kriteria kepiting lunak yang ditolak eksportir (reject), yakni: 1) Sangat
lembek (terlalu cepat di panen), 2) Keras (dipanen lebih dari dua jam setelah molting), 3) Mati saat molting, 4)
patah kaki. Setelah panen, kepiting lunak direndam dalam air tawar kurang lebih 1jam untuk membersihkannya dari
berbagai kontaminan sekaligus mereduksi garam yang terdapat dalam tubuh.
Hasil pengamatan terhadap sikap antusiasme peserta penyuluhan menunjukkan bahwa hampir semua peserta
menunjukkan antusiasme tinggi atau sangat tinggi. Hanya 1 orang yang menunjukkan antusiasme sedang. Rerata
skor antusiasme peserta adalah 4,35 atau berkisar antara antusias tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa kebanyakan dari masyarakat tersebut ingin mendapatkan bekal pengetahuan tentang budidaya kepiting
cangkang lunak dalam crab box serta langkah-langkah pengelolaan yang perlu dilakukan agar dapat melakukan
usaha tersebut dengan baik.
Serangkaian kegiatan penyuluhan yang dilakukan mengenai teknik budidaya kepiting cangkang lunak (soka) dapat
diterima dengan baik oleh nelayan penangkap kepiting yang ada di Desa Pulau Cawan. Dari evaluasi yang dilakukan
sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan oleh
nelayan penangkap kepiting di Desa Pulau Cawan.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan penangkap kepiting dalam budidaya kepiting cangkang lunak
yang di letakkan dalam kotak kepiting (crab box) dapat menjadi bekal agar kegiatan budidaya ini dapat terus
berlanjut, dan desa Pulau Cawan dapat menjadi desa percontohan teknik budidaya kepiting cangkang lunak (soka)
untuk beberapa tahun ke depan.
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PENGELOLAAN POTENSI ALAM DAN PENGOLAHAN IKAN KREATIF
MENUJU EDUEKOWISATA DI DESA BULUHCINA SUB DAS SUNGAI
KAMPAR KECAMATAN SIAK HULU

Yustina1*, Nursal1, Silvia Reni Yenti2, Nita Rimayanti3, dan Indra Suharman4
1

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
2
Fakultas Teknik, Universitas Riau
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
4
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* hj_yustin@yahoo.com

Potensi Desa Buluhcina memiliki 1.500 Ha kebun sawit dan 10 Ha kebun karet. Meskipun demikian masyarakat
desa memiliki potensi yang besar dalam bidang perikanan. Dari 150 orang nelayan yang ada di Desa Buluhcina
didapat sebanyak 325 buah keramba yang merupakan mata pencaharian terbesar penduduk desa. Di desa Buluhcina
terdapat beberapa tempat wisata yaitu:
Hutan Taman Wisata (TWA) seluas 1000 Ha direkomendasikan untuk edukasi, hacking, hammock dan camping,
petualangan hutan, spot foto prewedding dan lain-lain.
7 (tujuh) Danau yang terdapat di dalam TWA direkomendasikan untuk rekreasi.
Aliran sungai Kampar dengan hamparan pasir cukup luas, disebut “pulau”, direkomendasikan untuk rekreasi dan
spot foto ( Hendrik,M, 2018).
Data survey awal yang berkaitan dengan nelayan keramba di desa Buluhcina pada Tahun 2018, didapat informasi
sebanyak 5 jenis ikan yang dibudidayakan dengan jenis pakan pelet, bangkai ayam dan sayuran dengan jumlah
pemberian pakan 3 kg sd 30 kg per hari dengan biaya 12,5 juta sampai 21,9 juta pertahun.Informasi yang berkaitan
dengan jenis ikan budidaya keramba, pakan ikan serta produksi ikan keramba oleh nelayan di desa Buluhcina
Potensi alam ini sangat bagus tetapi kebersihan sekitar hutan menjadi perlu diperhatikan. Kebersihan sekitar hutan,
terutama pohon-pohon besar sebagai spot-spot foto hutan perlu dijaga karena dapat mempengaruhi pengunjung
untuk datang kembali dan merekomendasikan orang lain datang ke TWA Buluhcina. Potensi alam ini juga sangat
perlu dipromosikan, sehingga pengunjung datang lebih banyak. Maka dari itu informasi publikasi (promosi, brosur,
spanduk, penyelenggaraan even-even seperti hari bumi, lingkungan, pegeleran budaya dan seni), sarana publik
terkait dengan sarana seperti tempat parkir, tempat sholat, toilet, penunjuk arah/lokasi, taman bermain anak, tempat
sampah dan prasarana sebagai lokasi eduekowisata seperti gerai makanan, kuliner-kuliner, pengenalan nama, foto
spot, lokasi prewedding, transportasi menuju lokasi, homestay, Gaiger serta pengelola dan pemasaran yang perlu
dibenahi.
Masalah pengelolaan eduekowisata dan laboratorium alam perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan
dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, dikarenakan area TWA Buluhcina berada di wilayah budaya (adat
melayu), Kawasan konservasi dan Ekosistem Esensial (Hendrik,M, 2018). Desa Buluhcina juga merupakan desa
ekowisata yang perlu ditingkatkan pengelolaan partisipasi dari masyarakat, antara lain tentang informasi pelayanan
publik, dan promosi wisata.
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Bagaimana strategi dan teknik meningkatkan partisipatif masyarakat dalam meningkatkan keterampilan pelayanan
publik dan promosi paket eduekowisata di Buluhcina. Pengembangan sumberdaya manusia berbasiskan potensi
desa dapat diwujudkan apabila semua komponen steckolder dapat berpartisipasi memanfaatkan peluang-peluang
perekonomian yang ada di desanya. Pengabdian kepada masyarakat ini terutama ditujukan kepada masyarakat
kelompok pemuda (20 orang) dan pemuka masyarakat (kepala dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga) sebanyak 20
orang serta ibu-ibu penggerak PKK sebanyak 20 orang.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan strategi dukungan sosial (social support) melalui
forum dialog yang melibatkan kerjasama semua pihak stake holder baik pemerintah daerah, perguruan tinggi dan
lembaga swadaya masyrakat dengan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi pusat lembaga ekonomi masyarakat
Metode yang digunakan berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diberikan melalui sosialisasi (ceramah)
dengan menggunakan media presentasi power point dikombinasi dengan banner, demonstrasi, simulasi yang
materinya berkaitan dengan topik/materi serta pelatihan dan pendataan lapangan. Bagan alir tahapan kegiatan
eduekowisata P2M .

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:
Subyek dan pelaku melakukan perencanaan program kegiatan melalui Focus Group Discustion kajian dan riset untuk
mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan, potensi dan solusi program kegiatan fasilitas publik eduekowisata,
seperti Plangisasi Nama Pohon, penghijauan (penanaman pohon) dan paket eduekowisata Buluhcina.
Melaksanakan kegiatan Diklat keterampilan fasilitas publik eduekowisata. serta promosi paket eduekowisata secara
langsung dengan membuka akses kerjasama atau kemitraan dengan instansi maupun melalui media seperti membuat
brosur, spanduk, dan baliho yang disebar atau dipasang ditempat strategis supaya mendapatkan perhatian public.
Penggambaran hasil data dengan membentuk dan melatih tim strategi pemasaran dan promosi serta humas yang
bertugas melakukan pelayanan kepada pengunjung
Pendampingan dan perencanaan kelola tindak lanjut, memanfaatkan setiap pergelaran / kegiatan yang
diselenggarakan di wilayah eduekowisata (lintas alam, hari bumi, perkemahan, lomba melukis keragaman hayati)
untuk memasarkan dan mempromosikan melalui penyelenggaraan kegiatan wisata lingkungan ke sekolah-sekolah
di wilayah Pekanbaru.
Sehingga dapat dilihat peran masyrakat desa untuk mampu mengelola pariwisata mereka berbasis pendidikan
lingkungan dan komunikasi pemasaran sangatlah penting. Kemampuan sumberdaya manusia untuk memahami
bagaimana strategi promosi pemasaran perlu dilakukan pembinaan sehingga mereka mempunyai strateginya sendiri
dalam pengembangan desa berbasis eduekowisata. Kegiatan meliputi a. plangisasi nama (lokal dan ilmiah) pohon;
b. penghijauan lahan; c. pembuatan paket wisata; d. kuliner kreatif berbasis ikan, perincian waktu dan lokasi
pelaksanaan pada setiap kegiatan sebagai berikut.
Kegaiatan Plangisasi Nama (lokal dan ilmiah) Pohon dan nama lokasi.Kegiatan ini , salah satu dari rangkaian
program Eduekowisata yang diadakan di Desa Buluh Cina. Karena dengan Plangisasi nama pohon ini masyarakat
yang berkunjung untuk berwisata di desa Buluh Cina tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata saja tetapi juga
pendidikan secara tidak langsung dengan mengetahui nama-nama pohon (nama lokal) yang ada dan bahasa latin
(nama ilmiah) dari pohon tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018, tempat di Posko kukerta
Unri dan di lokasi wisata Buluhcina.
Persiapan dan proses pembuatan plangiasi dilaksanakan oleh peserta kukerta angkatan gelombang 2 tahun 2018,
perencanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan tim P2M UNRI , kepala desa dan peserta kukerta (Kuliah Kerja
Nyata), Kegiatan eduekowisata berikutnya adalah penghijauan lahan, pelaksanaan kegiatan adalah pada hari Jum’at
tgl 27 Juli 2018 di lokasi kantor desa Buluhcina.
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Go-green merupakan salah satu gerakan untuk mengajak masyarakat Desa Buluh Cina untuk menjaga dan peduli
pada alam sekitar serta untuk mengajak masyarakat Desa Buluh Cina untuk melakukan penghijuan lingkungan.
Bibit yang dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Cina berupa bibit buah yang kemudian bibit tersebuat akan
ditanam di masing-masing rumah warga dan di lahan kosong yang ada didesa. Kegiatan diawali dengan pengadaan
bibit pohon, hal ini didukung oleh dinas Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 1000 bibit pohon dari berbagai jenis
tanaman buah-buah an dan tanaman berkayu. Paket wisata adalah kegiatan yang dilakukan dengan membuat
rancangan paket bagi masyarakat yang berkunjung ke Desa Buluhcina untuk mendapatkan fasilitas secara lengkap
dimulai dari rute perjalanan,Guide tour, makanan, dan juga penginapan. Dengan rancangan paket wisata ini akan
memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui tempat lokasi penginapan, tempat makan, tempat wisata dan
juga Guide tour jika mereka dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan tanggal 7 sampai 12 Agustus 2018 bertempat di
desa Buluhcina.

Workshop Kuliner Kreatif Berbasiskan Ikan Lokal.
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Buluhcina untuk mengembangakan
potensi wisata alam yang ada didesa Buluh Cina berbasiskan potensi alamnya (ikan) sebagai bahan baku untuk
diolah secara kreatif menjadi ciri kuliner di desa eduekowisata Buluhcina. Pelatihan yang diberikan yaitu pembuatan
bakso ikan, naget ikan, abon ikan, pannggang ikan, gulai ikan, sempedas ikan. Pelaksanaan kegiatan pada hari
Kamis, tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Anjungan M. Yunus Desa Buluh Cina.
Kegiatan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Buluh Cina untuk mengembangakan
potensi wisata alam yang ada didesa Buluh Cina, kegiatan diikuti oleh warga dengan antusias. Kegiatan demonstrasi
kuliner kreatif (Gambar 1). Kegiatan pelatihan ini, peserta diberikan brosur prosedur pembuatan kuliner, hal ini
bertujuan agar peserta dapat lebih fokus dan efisien mengikuti pelatihan pada saat didemonstrasikan oleh pelatih.
Diakhir kegiatan ditutup dengan acara makan bersama produk kuliner yang dilatihkan (Gambar 2).
Hasil kegiatan P2M ini mendapat respons positif, terlihat dari antusias dan minat peserta serta partisipasi perangkat
desa dalam mengikuti setiap kegiatan Diklat. Partisipasi peserta dan perangkat desa sangat membantu kelancaran
kegiatan pendataan yang diperlukan dalam program paket wisata.
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Pelatihan pembuatan Pakan/Pelet Ikan
Kegiatan pelatihan pembuatan pelet ikan dibimbing oleh Dr. Indra Suherman, M,SC dan dilaksanakan pada tanggal
26 Juli 2018 dari jam 09.30 sampai 12.25 wib bertempat di lokasi perlombaan sampan, diikuti sebangak 20 lakilaki (nelayan dan pemuda) serta 10 orang perempuan (ibu-ibu ) .
Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan informasi instruktur tentang kegunaan dan manfaat kegiatan. pengenalan
bahan dan alat, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembuatan pelet dengan dipandu dengan brosur (Lampiran 2)
yang telah dibagikan kepada peserta. Peserta mengamati insruksi dan pearagaan demonstrasi pembuatan yang
diperagakan oleh asisten. Selanjutnya peserta dipersilahkan untuk mencobakan dan mendiskusikan hasil yang
didapatnya (Gambar 3).

TINGKAT KETERCAPAIAN SASARAN PROGRAM
Tingkat ketercapaian program pendampingan melalui Diklat ditinjau dari masing-masing indikator, realisasinya
serta kategori ketercapaian (Tabel 1).
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Tabel 1.Profil kategori ketercapaian program kegiatan dengan indikator.

Program Kegiatan

Indikator

Sebelum Keg

Sesudah Keg

Kategori

Sudah tersedia

Diklat Informasi public
(nama lokal dan ilmiah
tumbuhan, petunjuk
lokasi, nama lokasi,
foto spot, brosur
eduekowisata)

Tersedianya 5
informasi publik

Belum ada

Tersedia (nama lokal
dan ilmiah tumbuhan,
petunjuk lokasi, nama
lokasi, foto spot, brosur
eduekowisata)

Diklat pengolahan ikan
kreatif

Bertumbuhnya
gerai kulinerkuliner

1 Gerai
minuman

2 Gerai makanan

Cukup tersedia

Diklat Promosi Brosur
Paket eduekowisata di
Buluhcina

Tersedianya jasa
parawisata paket
eduekowisata
Buluhcina

Belum ada
brosur

Sudah ada brosur paket
eduekowisata, dan
brosur Gaider

Cukup tersedia

Diklat Pembuatan Pelet
ikan

Bertambah
jumlah nelayan
memproduksi
pelet ikan secara
kontiniu

Belum ada

Belum disensus

Belum ada

Diklat Promosi
parawisata melalui
MEDIA SOSIAL

Jumlah
kunjungan dan
tumbuhnya
penyelenggaraan
berbagai eveneven

10 org/mig
70 org/mig
4 mobil/mig
35 mobil/mig
6 mtr/mig
20 mtr/mig
(blm ada even)

Meningkat
Jumlah
kunjungan

(even pengajian)

Dari keenam indikator ketercapaian kegiatan (Tabel 1), maka yang dapat direalisasikan sekitar 83,33%, yaitu
sebanyak 5 indikator yang tercapai dari 6 indikator yang diajukan pada program kegiatan P2M, yaitu:1) tersedia
pelayanan publik berupa plangisasi nama lokal dan ilmiah tumbuhan, petunjuk lokasi, nama lokasi, foto spot, brosur
eduekowisata ; 2) bertambahnya i gerai kuliner yang menyediakan kuliner ikan; 3) tersedianya paket ekoeduwisata
di desa Buluhcina; 4) bertambah jenis-jenis usaha jasa parawisata di eduekowisata Buluhcina.dan 5) bertambah
jumlah kunjungan.
Pada 2 bulan sebelumnya jumlah pengunjung sekitar 10 orang perminggu (4 mobil) dan pada bulan ini meningkat
menjadi 70 orang atau sebanyak 35 mobil). Informasi paket wisata yang disebarkan melalui media sosial,
menumbuhkan penyelenggaraan berbagai even-even seperti pengajian ibu-ibu dianjungan Yunus dan kemah kegiatan
pramuka pelajar di lokasi eduekowisata Buluhcina, data awal jumlah kunjungan dari bulan Juli sampai Oktober
tahun 2018 ada peningkatan, terutama pada hari Sabtu dan Minggu, Kegiatan yang belum tampak terealisasi
adalah pembuatan pelet oleh komunitas nelayan.
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KESIMPULAN
Kesimpulan kegiatan P2M ini dikuti oleh peserta dengan sangat antusias dan minat yang tinggi, serta partisipasi
perangkat desa, masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan kegiatan Diklat pada setiap topik kegiatan.
Masyarakat tempatan juga membantu kelancaran dalam kegiatan pendataan yang diperlukan dalam merancang
paket wisata. Pelaksanaan kegiatan P2M mampu menghasilkan luaran-luaran sesuai dengan 83,3% dari indikator
yang diharapkan tim pelaksana.
Langkah strategis, perlunya informasi penunjang keanekaragaman flora serta khasiatnya, fauna (inventarisasi) jenisjenis ikan di ketujuh danau di Buluhcina serta peta silsilah, sejarah budaya dan kearifan lokal budaya melayu
lainnya, sebagai informasi tambahan eduekowisata di desa Buluhcina serta kegiatan pendampingan pengembangan
dan pelatihan sumberdaya manusia dalam pengembangan pariwisata di Buluhcina.
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PENGUATAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DESA
MEMBERDAYAKAN MANTAN PEKERJA ILLEGAL MINING DAN ILLEGAL
LOGGING MELALUI BUDIDAYA KURMA DI DESA PULAU PADANG

Adlin*, Ali Yusri, dan Rury Febrina
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
* adlin@unri.ac.id

Pengabdian ini ditujukan memberdayakan mantan pekerja illegal mining dan illegal logging di desa Pulau Padang.
Kegiatan illegal mining dan illegal logging tersebut terus dari berlangsung sampai tahun 2017 dan dibeberapa titik
tetap berlangsung di tahun 2018. Pada Sebenarnya para pekerja tersebut adalah petani yang kemudian beralih
profesi disebabkan oleh harga karet yang anjlok yang membuat kehidupan ekonomi masyarakat susah. Kondisi
ini tidak mungkin terus dibiarkan, oleh karena itu dirasa penting memberdayakan mantan pekerja illegal mining
dan illegal logging dengan cara menggandeng lembaga swadaya masyarakat desa yaitu Asosiasi petani kreatif
melalui pembangunan kebun kurma percontohan dei desa Pulau Padang. Kurma merupakan salah satu tanaman
bernilai ekonomi tinggi, yang telah terbukti berbuah secara sporadis di berbagai daerah di indonesia dan sudah
sudah dibudidayakan secara komersil di Thailand. Terbangun nya kebun kurma percontohan yang nantinya dikelola
asosiasi petani Kreatif dapat memotivasi mantan pekerja illegal mining dan illegal logging untuk kembali menjadi
petani dengan menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah.
Desa Pulau Padang adalah salah satu desa di kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi dengan wilayah yang
dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Tabel 1 berikut ini digambarkan perbandingan kepadatan penduduk di
desa Pulau Padang.
Tabel 1.Kepadatan Penduduk Desa Pulau Padang Tahun 2014

No
1
2
Tingkat

Indikator
Jumlah Penduduk
Luas wilayah
Kepadatan Penduduk

Jumlah
1.276 Jiwa
355,52 km
4 jiwa/km

Sumber: diolah dari data profil Kecamatan Singingi tahun 2014
Data Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Pulau Padang termasuk desa yang tidak padat penduduk. Wilayah yang
luas sebagian digunakan masyarakat untuk berkebun karet, sehingga mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai
petani yang dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2.Penduduk Desa Pulau Padang berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2014
No

Jenis mata Pencaharian

Jumlah KK

%KK

1

Pertanian

173

75

2

Perdagangan

20

8

3

Industri

2

1

4

Buruh

11

5

5

Jasa

13

6

6

Lain lain

10

5

Total

229

100

Sumber: diolah dari data profil Kecamatan Singingi tahun 2014
Tabel 2 menunjukkan mayoritas (75%) kepala keluarga di desa Pulau Padang berprofesi utama sebagai petani
berkebun karet.
Penghasilan mayoritas masyarakat desa Pulau Padang sebagai petani karet jauh menurun akibat jatuhnya harga
karet 5 tahun terakhir di Indonesia. Akibat anjloknya harga karet sebagian petani beralih profesi sebagai penambang
emas tanpa izin yang sangat berdampak pada kerusakan lingkungan. Di tahun 2014, sebanyak 14 kapal penambang
emas yang di musnahkan aparat dalam razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terletak di desa Pulau Padang.
Aktivitas terus berlanjut, di tahun 2015 empat warga pelaku PETI ditangkap aparat kepolisian. Sampai tahun 2018
awal berdasarkan pengamatan penulis, masih ada beberapa titik aktivitas PETI di desa Pulau Padang. Selain itu
sebagaian warga yang terdampak anjloknya harga karet juga melakukan aktivitas penebangan kayu, yang tentunya
jika akan berdampak juga pada kerusakan lingkungan. Aktivitas ini ditandai dengan berdirinya sawmill/mesin
pengolah kayu yang diungkap oleh aparat kepolisian di tahun 2016, satu orang pelaku, 4 truk pengangkut kayu dan
1 sawmill diproses hukum. Aktivitas kayu illegal ini terus berlanjut di tahun 2017, yang dibuktikan dengan kembali
ditemukan aktivitas samwill yang mengolah ribuan keping kayu di desa pulau padang pada november 2017.
Berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat sasaran adalah: 1) Masalah utama adalah sebagian kepala
keluarga beralih profesi menjadi Penambang Emas Tanpa Izin dan Menebang Kayu secara Liar (illegal logging) yang
berdampak pada kerusakan lingkungan; 2) Masalah selanjutnya masyarakat tidak mempunyai pengetahuan tentang
budidaya tanaman holtikultura selain karet dan sawit yang harganya sedang jatuh, padahal ada jenis tanaman yang
bernilai tinggi seperti kurma, pinang betara dan aren yang bisa dibudidayakan oleh masyarakat Pulau Padang; 3)
Masalah lainnya adalah keterbatasan dana masyarakat untuk membeli bibit tanaman yang bernilai tinggi tersebut,
sebab harganya juga cukup mahal.
Di sisi lain potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu: 1) Ada Lembaga swadaya masyarakat
yaitu Asosiasi Petani Kreatif Desa Pulau Padang yang bergerak di budidaya tanaman bernilai tinggi seperti kurma,
aren, pinang, dan lainnya yang dibentuk awal tahun 2018, yang diketuai Sisrianto,M.Si. ketua asiosiasi berpendidikan
magister dan sekretaris lulusan Sarjana strata 1, sedangkan bagian pelaksana adalah lulusan SMA/ Sederajat. Hal ini
menunjukan secara kualitas sumber daya manusia Asosiasi Petani Kreatif Desa Pulau Padang dapat diandalkan untuk
melakukan pengelolaan kebun percontohan budidaya tanaman kurma. Asosiasi ini sudah lama berminat menanam
pohon kurma guna memotivasi masyarakat menanam tanaman produktif; 2) Lahan untuk Kebun Percontohan
Tersedia. Asosiasi Petani Kreatif desa Pulau Padang Telah menyiapkan lahan pekarangan yang siap di tanami kurma
percontohan. Lokasi sumber air juga dekat sehingga memudahkan pengelola untuk melakukan penyiraman terhadap
bibit kurma yang telah di tanam.Lahan yang disediakan siap ditanami dan sudah dipagar, sehingga terhindar dari
gangguan hewan ternak. Akses pengawasan dan perawatan kurwa jika di tanam di lahan tersebut juga mudah,
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sebab posisi lahan tersebut di depan rumah pengurus asosiasi. Tepatnya kebun kurma percontohan dengan pola
agregat ( ditanam di dalam pekarangan Petani). Masalah yang ingin diselesaikan dalam pengabdian ini adalah:
1) Berubahnya profesi sebagian masyarakat Pulau Padang dari sebagai petani menjadi pelaku aktivitas perusakan
hutan dan Penambangan Emas Tanpa izin sehingga berdampak pada kerusakan Lingkungan; 2) Assosiasi Petani
Kreatif desa Pulau Padang belum punya kemampuan dana membuat kebun kurma Percontohan guna memotivasi
masyarakat Pulau Padang untuk kembali berfokus menjadi petani. Kegiatan ini bertujuan Untuk: 1) Mendukung
program Asosiasi Petani Kreatif Desa Pulau Padang menghadirkan kebun Kurma Percontohan; 2) Mendukung
pengembang kelompok kelompok petani budidaya kurma di desa Pulau Padang; 3) Mendukung program Asosiasi
Petani Kreatif Desa Pulau Padang Mencegah Perilaku Masyarakat Merusak Lingkungan dan kembali menjadi petani
produktif; 4) Menghasilkan bahan ajar Mata Kuliah Kelembagaan Desa.
Kegiatan ini akan memberikan manfaat:1) Terbangunnya kebun kurma percontohan yang dikelola oleh Asosiasi
Petani Kreati Desa Pulau Padang; 2) Muncul kelompok kelompok tani baru yang tertarik dengan budidaya kurma; 3)
Sebagian Masyarakat Desa Pulau Pulau mulai meninggalkan aktivitas perusakan lingkungan dan kembali menjadi
petani Produktif; 4) Tersedianya bahan Ajar yang mendukung Mata Kuliah Kelembagaan Desa; 5) Meningkatnya citra
positif kampus dengan terjalinnya sikap peduli para akademisi dengan memberikan solusi terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat Sasaran kegiatan ini adalah: Asosiasi Petani Kreatif Desa
Pulau Padang, Pemuda desa Pulau Padang mantan pekerja illegal mining dan illegal logging, Tokoh Masyarakat dan
Aparatur Pemerintahan Desa Pulau Padang.
Capaian keberhasilan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan dengan peserta kegiatan
sebanyak 28 orang yang terdiri dari 20 orang anggota asosiasi pemuda kreatif, dan 8 orang mahasiswa KKN
UNRI. Para peserta pelatihan mempunyai potensi untuk memperkuat kelembagaan dan pengembangan ekonomi
masyarakat terkait pengembangan budidaya tanaman kurma. Hal ini dikaitkan dengan masih banyaknya lahan
kosong milik anggota asosiasi maupun masyarakat sekitar baik berupa pekarangan rumah maupun dalam skala
kebun. Solusi yang ditawarkan peserta adalah terus merawat bibit kurma percontohan sekaligus memberikan
pencerahan kepada masyarakat lainnya tentang perlunya menanam tanaman yang memiliki ekonomi tinggi sehingga
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kampanye hasil 1 pohon kurma sama dengan 1 hektar sawit harus
terus dikomunikasikan untuk menambah motivasi masyarakat.
Selanjutnya ketercapaian program secara konkrit adalah sebagai berikut berupa hadirnya kebun kurma percontohan,
Indikator ini tercapai 80 persen, dibuktikan dengan telah ditanamnya bibit kurma oleh asosiasi pemuda di lokasi
yang telah ditetapkan sesuai rencana. Terjadi Peningkatan pengetahuan asosiasi Pemuda Kreatif, Indikator ini
tercapai 80 persen. Dibuktikan dengan adanya kesadaran para anggota asosiasi, bahwa penting menanam tanaman
bernilai ekonomi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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MANAJEMEN LAKTASI PADA KELOMPOK BUSUI (IBU MENYUSUI)

Agrina*, Oswati Hasanah, Yesi Hasneli, Erika, Febriana Sabrian
Fakultas Keperawatan, Universitas Riau
* agrina@lecturer.unri.ac.id

PENDAHULUAN
Meskipun ASI memberikan banyak keuntungan kepada bayi dan ibu, namun banyak ibu-ibu yang tidak memberikan
ASI saja kepada bayinya terutama 6 bulan kehidupan bayi (ASI eklusif) yang ditandai cakupan ASI eklusif masih
rendah jika dibandingkan target yang ditetapkan. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan seorang ibu dalam
memberi ASI eklusif kepada bayinya seperti persepsi ibu yang salah dalam menilai kecukupan air susu ibu untuk
bayinya akibat kurangnya pengetahuan dan skill ibu tentang proses menyusui. Penelitian oleh Pertiwi dkk (2012)
menunjukkan hasil bahwa 55% ibu gagal dalam pemberian ASI karena teknik menyusui yang kurang baik. Penelitian
lain yang telah dilakukan Agrina, Kimura,and Tsuda (2015) menemukan bahwa hanya 36,1% ibu yang memberikan
ASI secara eklusif kepada bayi 0-6 bulan di kota Pekanbaru karena kurangnya pengetahuan, sikap dan persepsi
yang kurang tepat tentang kebutuhan nutrisi bayi. Faktor sosial kultural masyarakat yang masih belum tepat dalam
menilai ASI sebagai makanan utama juga menjadi penyebab rendahnya cakupan pemberian ASI eklusif pada bayi
(Brown et al. 2014)(Balogun et al. 2015). Beberapa hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kesuksesan ibu
dalam memberikan ASI eklusif juga dipengaruhi faktor keterlibatan tenaga kesehatan, adanya dukungan keluarga
khususnya suami serta dukungan teman untuk mensupport ibu untuk melanjutkan pemberian ASI kepada bayi
(Brown & Davies, 2014).
Program pengabdian kepada masyarakat direncanakan akan di fokuskan kepada ibu-ibu menyusui di kecamatan
Kampar Timur Kabupaten Kampar. Kecamatan ini berada di wilayah kerja Puskesmas Bangkinang. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pemegang program di Puskesmas di dapatkan data bahwa capaian ASI eklusif di wilayah
Kampar Timur belum memenuhi target. Wilayah ini memiliki bayi yang cukup banyak dengan sosial ekonomi
masyarakat adalah rendah, dan tingkat pendidikan rendah. Ibu-ibu diwilayah tersebut mayoritas ibu rumah tangga
namun didapatkan juga ibu pekerja baik sebagai buruh di perkebunan, sawit maupun ladang. Adapun kondisi
posyandu di kecamatan ini bervariasi tingkat keaktifan baik kegiatannya maupun kader posyandunya. Rata-rata
posyandu melaksanakan kegiatan pelayanan standar seperti penimbangan dan imunisasi. Penyebaran informasi
sifatnya hanya umum saja dan jarang diadakan pendidikan kesehatan di posyandu terutama terkait ASI eklusif.
Pengetahuan dan sikap ibu menyusui diwilayah tersebut hampir sama dengan wilayah lain seperti Pekanbaru
dimana yang menyebabkan rendahnya cakupan ASI eklusif adalah ibu malas memberikan ASI kepada bayinya
karena anak rewel dan ibu beranggapan anak lapar sehingga ibu memberikan makanan tambahan selain ASI seperti
susu formula dan makanan lainnya.
Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk manajemen laktasi kepada ibu menyusui dengan dasar bahwa
proses pemberian ASI merupakan hal yang komplek yang harus di ketahui dan dipahami tidak hanya oleh ibu
tapi juga harus didukung oleh lingkungan sekitar. Manajemen laktasi dalam bentuk edukasi guna meningkatkan
pengetahuan dan skill ibu dalam memberikan ASI. Hal ini di lakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan Agrina, dkk (2015) bahwa persentase ibu yang memberikan makanan tambahan kepada bayi dibawah
6 bulan mayoritas adalah ibu-ibu yang tidak bekerja alias ibu rumah tangga dengan alasan yang paling banyak
disampaikan oleh ibu non ASI eklusif adalah ibu merasa air susunya kurang, bayi menangis dan kelihatan lapar.
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Kegiatan edukasi ini akan dilakukan didalam kelas ibu menyusui guna memudahkan ibu mendapatkan pemahaman
yang benar tentang proses menyusui dan bagaimana agar jumlah ASI bisa meningkat.
Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara dukungan masyarakat
terhadap keberhasilan pemberian ASI eklusif. Oleh sebab itu direncanakan pembentukan kader pendukung ASI (KPASI) sebagai bentuk support kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI secara eklusif kepada bayinya. Disamping
itu juga akan direncanakan diadakannya pojok ASI di posyandu mengingat Posyandu merupakan wadah bagi
masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi kesehatan termasuk didalamnya informasi tentang ASI eklusif
dan pemberian konseling bagi ibu-ibu yang memiliki masalah dalam menyusui.
Secara umum tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan skill dan rasa percaya diri serta merubah persepsi
ibu yang kurang benar dalam memberikan ASI secara eklusif kepada bayinya melalui peningkatan peningkatan
pengetahuan dan skill ibu dalam menyusui yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian support systim kepada
ibu menyusui sehingga mampu memberikan dukungan penuh kepada ibu menyusui yang pada akhirnya ibu berhasil
memberikan ASI secara eklusif 0-6 bulan. Keberhasilan pemberian ASI eklusif kepada bayi 0-6 bulan tentunya akan
berdampak positif terhadap pembangunan kesehatan Indonesia karena dapat mempengaruhi kualitas hidup balita
sebagai generasi penerus bangsa.
Tujuan khusus yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah:
1.
2.
3.
4.

Meningkatkan pengetahuan , sikap dan persepsi ibu tentang ASI eklusif.
Meningkatkan skill atau praktek pemberian ASI oleh ibu kepada bayi 0-6 bulan
Mencegah ibu untuk memberikan makanan dan minuman selain ASI kepada bayi kurang 6 bulan
Memberdayakan masyarakat dalam bentuk kelompok pendukung ASI guna mendukung ibu memberikan ASI
eklusif kepada bayi
5. Meningkatkan pemanfaatan posyandu dengan adanya pojok laktasi dan penggunaan buku kesehatan ibu dan
anak (KIA) sebagai buku pandun resmi untuk menyusui di rumah
6. Mendukung program pemerintah dalam pencapaian cakupan ASI eklusif serta lebih mendorong pelaksanaan
kelas ibu yang menyusui.
Masyarakat sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat yang berada di kecamatan Kampar Timur, desa
Koto Perambahan di 2 posyandu khususnya kelompok ibu-ibu menyusui dan kader sebagai kelompok pendukung
ASI yang terdiri dari kader posyandu dan ibu-ibu yang berhasil memberikan ASI eklusif pada bayinya yang berfungsi
sebagai support group bagi ibu-ibu menyusui. Desa Koto Perambahan merupakan lokasi kegiatan kuliah kerja nyata
mahasiswa (KKN) UNRI dan kegiatan pengabdian ini akan bekerjasama dengan mahasiswa KKN dan puskesmas
Kampar Timur.
Dalam penerapan kegiatan pengabdian ada beberapa metode atau teknik yang dirancang guna penyelesian masalah
menyusui:
1. Kelas menyusui menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek tentang konsep ASI, manfaat ASI,
kandungan ASI dan teknik menyusui yang benar
2. Pembentukan kader pendukung ASI (KPP ASI) menggunakan metode pemberdayaan masyarakat. Akan direkrut
kader posyandu dan ibu-ibu sukarela sebagai kader pendukung ASI.
3. Pengadaan pojok laktasi di posyandu menggunakan metode kemitraan atau kerjasama dengan puskesmas
setempat.
4. Konseling akan menggunakan metode intervensi keperawatan seperti penyelesaian masalah menyusui
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PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan selama 3 bulan. Sebelum dan selama kegiatan berlangsung, ada beberapa
data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner untuk melihat gambaran umum ibu dan bayinya, riwayat
pemberian ASI, makanan dan minuman yang telah diberikan ibu kepada bayi sebelum berumur 6 bulan, persepsi
ibu menyusui,dan dukungan yang didapat ibu dalam menyusui. Berikut ini rincian ketercapaian sasaran program:
1. Pojok laktasi: telah tersedia pojok laktasi di 2 posyandu (posyandu Mawar dan Posyandu Anggrek). Pojok
laktasi merupakan tempat informasi laktasi diposyandu. Di posyandu ditaruh standing banner pojok laktasi yang
menunjukkan bahwa ibu-ibu dapat menanyakan hal-hal seputar ASI di posyandu tersebut. Kader posyandu
yang bertugas di pojok laktasi ini akan membantu memberikan informasi seputar ASI
2. Konseling ASI. Kegiatan ini dilaksanakan saat kegiatan posyandu berlangsung. Ibu-ibu yang berkunjung
keposyandu khususnya ibu menyusui akan ditanya seputar praktek pemberian ASI kepada bayinya. Jika
ditemukan masalah maka akan diberikan masukan dan saran-saran seputar masalah yang ada. Konseling ASI
telah dilaksanakan sebanyak 2 kali posyandu di 2 posyandu. Total kegiatan konseling sebanyak 4 kali. Adapun
masalah yang ditemukan saat konseling adalah masalah puting yang masuk kedalam, masalah air susu kurang
dan masalah teknik menyusui.
3. Pembentukan kader pendukung ASI (KPASI). Seluruh kader posyandu di 2 posyandu bersedia menjadi kader
pendukung ASI ditambah 2 ibu-ibu sukarelawan yang berhasil memberikan ASI kepada bayinya secara eklusif
dimasing-masing posyandu. Total kader pendukung ASI adalah 16 orang. Kader psndukung ASI ini berkomitmen
akan senantiasa memotivasi ibu-ibu untuk tetap memberikan ASI eklusif kepada bayinya selama 6 bulan
4. Kelas ibu menyusui. Kegiatan di kelas ibu menyusui lebih kepada pemberian informasi seputar ASI dan menyusui
yang sifatnya umum. Informasi tentang pentingnya pemberian ASI, manfaat dan bagaimana teknik menyusui
yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali di 2 posyandu. Hasil dari kelas menyusui ini adalah beberapa ibu
mampu menyebutkan kembali tentang manfaat ASI dan mempergakan cara menyusui yang benar.

KESIMPULAN
Pengabdian tentang manajemen laktasi kepada ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita di desa Koto Perambahan,
Kecamatan Kampar Timur efektif untuk mensosialisasikan tentang ASI eklusif dan meningkatkan pengetahuan serta
motivasi ibu dalam memberikan Asi secara eklusif. Hasil pengabdian ini menjadi jalan bagi petugas kesehatan
dan kader posyandu untuk mencoba meningkatkan promosi kesehatan tentang ASI eklusif yang menjadi bagian
dari program kerja puskesmas. Petugas kesehatan berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan manajemen laktasi di
posyandu sebagai upaya meningkatkan cakupan ASI eklusif di wilayah puskesmas kampar timur. Saat evaluasi kader
posyandu telah mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu yang datang ke posyandu dan memberikan
contoh cara menyusui yang baik dan benar.
Kegiatan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya agar kegiatan alih informasi tentang ASI eklusif tetap
berlanjut. Pembinaan dari petugas kesehatan kepada kader pendukung ASI perlu dilakukan agar keahlian kader bisa
ditingkatkan setelah kegiatan pengabdian ini. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat sekitar
termasuk petugas kesehatan dan kader pendukung ASI agar kesadaran ibu bisa meningkat dan angka cakupan ASI
eklusif bisa ditingkatkan.
Luaran lain pengabdian ini adalah pemakalah pada pertemuan international (International health Environment and
Technology in Caring Science Conference) di Medan dan draf buku referensi tentang panduan ibu dalam menyusui.
Luaran lain dalam bentuk publikasi pada jurnal internasional yang dalam proses review.
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LATAR BELAKANG
Masyarakat di Kelurahan Sekijang umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menanam kelapa sawit
baik diperkebunan maupun dipekarangan rumah. Tanaman kelapa sawit memanfaatkan air bawah tanah yang
relatif banyak untuk pertumbuhannya. Hal ini menyebabkan jumlah air didalam tanah berkurang karena tanaman
sawit tidak mampu menyerap air hujan ketika musim penghujan tiba, sedangkan ketika musim kemarau tanaman
kelapa sawit menyerap air cadangan bawah tanah yang relatif tinggi dari tanaman lainnya. Kondisi ini menyebabkan
cadangan air bawah tanah menjadi menipis, sehingga warga sukar untuk memperoleh air bawah tanah untuk
kebutuhan sehari-hari ketika musim kemarau tiba. Untuk keperluan air bersih, masyarakat pada umumnya saat
ini lebih menyukai pembuatan sumur bor dibandingkan sumur galian. Keunggulan sumur bor ini antara lain proses
pembuatannya lebih cepat, tidak memakan tempat berlebihan, tidak mudah tercemar atau lebih higienis, dan lebih
praktis digunakan. Banyaknya masyarakat yang memamanfaatkan sumur galian dan sumur bor yang sumber air
nya dari dalam tanah lama-kelamaan cadangan air bawah tanah akan menipis jika air limbah dan air hujan tidak
dimanfaatkan kembali, maka daerah tersebut akan mengalami kekeringan. Sementara masyarakat banyak yang
belum mengetahui tentang reasorbsi sumber air untuk menjaga cadangan air bawah tanah. Padahal, permasalahan
ini dapat diatasi dengan sumur resapan.
Saat ini pemerintah juga di repotkan dengan sampah- sampah rumah tangga yang harus menyediakan tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) dan Tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA), kedua tempat ini
membutuhkan lahan dan kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut sampah rumah tangga. Hal ini tentunya
membutuhksan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengurangi beban pemerintah, masyarakat dapat mengurangi
volume sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan cara memanfaatkan lubang biopori buatan yang dibuat
berbentuk silinder yang diameternya bisa berukuran 10 – 15 cm dan secara vertikal dengan kedalaman 60-80
cm. Lobang biopori ini disamping bisa digunakan untuk reabsorbsi air, juga dapat mengurangi beban pemerintah
dalam mengatasi sampah rumah tangga tersebut dapat juga menjadikan sampah rumah tangga untuk kompos
yang bermanfaat untuk tanaman pekarangan. Disamping itu juga kompos yang ada didalam lubang biopori akan
meningkatkan pertumbuhan dari biota tanah sehingga akan terbentuk rongga-rongga di dalam atau disekitar lubang
biopori. Rongga- rongga yang dibuat oleh biota tanah dapat meningkatkan peresapan air dalam tanah dan juga
dapat meningkatkan kesuburan tanah.
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang reasorbsi air hujan dan
air limbah rumah tangga dengan cara membuat sumur resapan atau teknologi biopori. Pembuatan lubang biopori
ini perlu dilakukan secara bersama-sama dalam satu kawasan daerah tertentu agar manfaatnya lebih maksimal.
Teknologi biopori ini dapat menyimpan air cadangan bawah tanah, menampung air hujan dan air limbah rumah
tangga untuk diserap kembali melalui lubang biopori, sehingga debit air cadangan bawah tanah akan meningkat.
Selain itu, adanya penggunaan sampah organik dalam pembuatan lubang resapan biopori ini dapat mengolah
sampah organik dan mengurangi permasalahan sampah oleh pemerintah setempat.
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Lubang biopori merupakan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga ketersediaan air bawah tanah dan
juga memelihara kesuburan tanah. Biopori adalah lubang – lubang yang ditimbulkan oleh makhluk hidup atau
mikroorganisme. Terdapat dua jenis biopori, yaitu biopori alam dan biopori buatan. Biopori alam adalah lubanglubang kecil pada tanah yang terbentuk karena aktivitas organisme atau biota yang hidup dalam tanah seperti
cacing, rayap, semut, bakteri dan jamur dan berbagai mikroorganisme lainnya, selain itu juga melalui pergerakan
akar-akar tanaman yang ada dalam tanah. Lubang-lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya
air. Sehingga air hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, akan tetapi meresap kedalam tanah
melalui lubang tersebut, sehingga bisa meningkatkan air bawah tanah. Sedangkan biopori buatan yaitu lubang
biopori berbentuk silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm, kedalaman
sekitar 60-80 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.

Masalah
1. Banyaknya tanaman kelapa sawit baik diperkebunan dan pekarangan rumah di Kelurahan Sekijang dapat
menurunkan jumlah cadangan air bawah tanah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, umumnya penduduk Sekijang menggunakan sumur bor yang secara
terus-menerus digunakan maka ketersediaan air cadangan dibawah tanah akan terkuras.
3. Jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warga sangat banyak sehingga pemerintah setempat
membutuhkan biaya untuk pengangkutan sampah ketempat pembuangan sampah sementara yang selanjutnya
ke tempat penampungan akhir sampah.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membuat sumur resapan yang dapat menyerap kembali air hujan
dan air limbah rumah tangga menjadi air tanah yang lebih banyak

Tujuan
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan teknik Lubang Resapan Biopori
dan manfaatnya
2. Mengajak masyarakat untuk menerapkan teknologi Lubang Resapan Biopori secara bersama-sama dengan
melibatkan seluruh warga disekitar
3. Dapat mengatasi permasalahan pemerintah setempat tentang tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
rumah tangga.

Pendekatan/Pemecahan Masalah
1. Teknik pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan teknik penyampaian materi dan diskusi.
2. Demo atau praktek pembuatan contoh lubang resapan biopori.

SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian masyarakat ini melibatkan Ketua RT dan Ketua RW yang masing-masing membawa warganya
sebanyak 3-5 peserta, peserta lainnya adalah Ketua Tokoh masyarakat, Ibu-ibu PKK, dan mahasiswa kukerta
sehingga total jumlah peserta adalah sekitar 40 orang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara edukasi
mengenai teknologi biopori, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberikan selembaran brosur (leaflet),
presentasi oleh ketua tim tentang bagaimana cara membuat lubang resapan biopori, dan memberikan tontonan
singkat berupa video mengenai daerah yang telah berhasil memanfaatkan teknologi biopori. Selain itu, dilakukan
demonstrasi dilapangan sekitar kantor Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan
bersama peserta kegiatan. Lubang resapan biopori dibuat dengan cara melakukan pengeboran tanah dengan ukuran
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diameter lebih kurang 12 cm terlebih dahulu kemudian pipa berukuran 4 inchi (10 cm) juga dibuat lubang-lubang
kecil diseluruh permukaan pipa dengan jarak 5 cm agar melalui lubang ini terjadi simbiosis mutualisme antara
biota tanah dengan sampah rumah tangga yang ada didalam lubang resapan biopori. Sehingga terbentuk ronggarongga didalam tanah yang akan meningkatkan resapan air dan kesuburan tanah disekitar lubang resapan biopori.
Keberhasilan penyuluhan ini dilihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengajukan beberapa pertanyaan mengenai
teknologi biopori dan permasalahannya di lapangan perumahan masing- masing. Evaluasi dilakukan dengan cara
memantau masyarakat membuat sendiri lubang resapan biopori dengan biaya sendiri pada pekarangannya bagi
yang berminat. Dalam hal ini, kami sebagai anggota tim pengabdian untuk memotivasi masyarakat dianggap sudah
cukup berhasil dengan adanya beberapa masyarakat yang membuat Lubang Resapan Biopori secara mandiri.
Kegiatan ini berguna untuk mengatasi kelimpahan air hujan, menjaga ketersediaan cadangan air bawah /didalam
tanah, dan mengurangi sampah organik. Berkurangnya tingkat peresapan air hujan ke dalam tanah dapat
menyebabkan hilangnya air dari dalam tanah karena air hujan langsung mengalir ke parit-parit dan badan sungai,
danau dan akhirnya bermuara ke laut. Genangan air yang tidak tersalurkan pada tempatnya dapat menyebabkan
timbulnya berbagai penyakit yang menyertainya, seperti Demam Berdarah Dengue (DB), malaria dan sebagainya
serta mengurangi estetika lingkungan. Pembuatan Lubang Resapan Biopori dengan memanfaatkan sampah organik
dalam rumah tangga yang dimasukkan dalam lubang vertikal dalam tanah sedalam 1 meter dan diameter 10-30
cm, mampu mengatasi permasalahan ketersediaan air dan konservasi tanah. Karena sampah organik tersebut
otomatis akan terbentuk kompos di dalam tanah, sekaligus akan terbentuknya lubang (terowongan kecil) di sekitar
lubang akibat dari aktivitas mikroorganisime dalam tanah yang berperan dalam proses pelapukan sampah organik
tersebut. Biopori yang terbentuk akan menjadi tempat untuk meresap air lebih banyak.
Kegiatan telah terlaksana dengan lancar. Masyarakat sangat berantusias ingin memahami cara pembuatan lubang
resapan biopori serta manfaat jangka panjang yang akan diperoleh terbukti dari banyaknya yang bertanya ketika
diadakan sesi diskusi dan penyampaian materi biopori. Masyarakat baik lurah maupun warga juga ikut berpartisipasi
dalam membuat contoh lubang resapan biopori. Tim pelaksana juga memberikan berbagai alat-alat yang dibutuhkan
untuk pembuatan lubang resapan biopori antara lain alat bor tanah, alat bor pipa, dan pipa berukuran 4 inchi agar
bisa dilakukan secara bergilir pemanfaatan untuk alat pembuatan lubang biopori.
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PENDAHULUAN
Diabetes atau orang awam menyebutnya penyakit kencing manis, merupakan penyakit tidak menular (PTM) yang
ditandai oleh meningkatnya kadar gula darah (hiperglikemia). Angka kejadian penyakit metabolik ini terus meningkat
di seluruh dunia. Pada tahun 2015, International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan terdapat 415 juta orang
penderita diabetes dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 642 juta pada tahun 2040 (10% dari
seluruh penduduk dunia). Diabetes merupakan masalah kesehatan yang penting pada wanita usia subur. Diabetes
yang tidak terdiagnosis serta tidak mendapat tatalaksana dengan baik dapat berdampak pada komplikasi pada saat
kehamilan. Diabetes yang muncul pertama kali pada masa kehamilan dikenal sebagai diabetes gestasional. Angka
kejadian penyakit ini di seluruh dunia mencapai 15% dari wanita usia produktif. Di Indonesia, satu penelitian yang
menganalisis data Riskesdas 2007 melaporkan persentase diabetes pada wanita usia 15-49 tahun adalah sebesar
3.6%. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko diabetes pada wanita hamil antara lain obesitas, riwayat
diabetes gestasional sebelumnya, riwayat diabetes pada keluarga, riwayat melahirkan bayi besar dan riwayat
hipertensi pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan dapat menyebabkan bayi besar sehingga dapat menyulitkan
persalinan, menyebabkan bayi mempunyai kadar gula darah yang rendah serta risiko anak menderita diabetes ketika
dewasa.
Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dalam
sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Posbindu PTM adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat
yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan
secara terpadu, rutin dan periodik. Masyarakat yang berperan aktif pada kegiatan Posbindu PTM dikenal sebagai kader
posbindu PTM yang biasanya berasal dari ibu-ibu PKK, kelompok/organisasi/lembaga atau tokoh masyarakat yang
dilatih secara khusus, dibina dan difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di wilayahnya. Petugas
kesehatan dari puskesmas terdekat berperan membina kegiatan Posbindu PTM dan menerima pelayanan rujukan
Posbindu dalam wilayah kerjanya. Sasaran kegiatan Posbindu PTM sangat luas mencakup masyarakat berusia lebih
dari 15 tahun baik dalam kondisi sehat maupun masyarakat berisiko atau masyarakat yang telah menderita PTM.
Berdasarkan survei awal, peran kader posyandu dalam meningkatkan kesehatan wanita usia subur masih sangat
terbatas. Hal ini mungkin disebabkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu tentang kesehatan wanita usia
subur masih cukup rendah. Menyadari bahwa kesehatan wanita usia subur sangat penting untuk mempersiapkan
kehamilan dan persalinan yang sehat, maka kegiatan pengabdian ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan kader
Posbindu PTM dalam deteksi diabetes pada wanita usia subur.
Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kader Posbindu PTM di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam mendeteksi diabetes pada
wanita usia subur.
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Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan kader Posbindu PTM di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tentang penyakit
diabetes beserta komplikasinya
2. Meningkatkan pengetahuan kader Posbindu PTM di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tentang faktor
risiko penyakit diabetes
3. Meningkatkan keterampilan kader Posbindu PTM di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam melakukan
pemeriksaan gula darah menggunakan alat glukometer

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pencegahan
diabetes pada kehamilan melalui program skrining diabetes pada wanita usia subur. Secara eksplisit manfaat
kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Kader Posbindu PTM yang ikut dalam kegiatan ini memperoleh tambahan wawasan pengetahuan dan
keterampilan tentang gejala, faktor risiko, komplikasi serta tatalaksana diabetes
2. Peningkatan kapasitas Posbindu PTM di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam melakukan skrining
diabetes pada wanita usia subur
3. Staf dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau mempunyai kesempatan untuk berperan serta aktif dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak.

PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 di aula pertemuan Puskesmas
Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kegiatan dihadiri oleh 29 kader posbindu PTM mewakili hampir
seluruh dusun di Kecamatan Sungai Apit. Selain itu kegiatan pengabdian juga dihadiri oleh Kepala Puskesmas
Sungai Apit, perwakilan Kecamatan Sungai Apit, dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengabdian meliputi kegiatan
penyuluhan dan pelatihan. Karakteristik kader yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pengabdian dapat dilihat
pada Tabel 1. Kader paling muda berusia 22 tahun dan paling tua berusia 57 tahun dengan rerata usia 36,56
tahun. Seluruh kader berjenis kelamin perempuan dan lebih dari 80% tidak bekerja (ibu rumah tangga). Sebanyak
51,72% kader mempunyai pendidikan terakhir SMA diikuti SMP (27,59%). Rerata lama menjadi kader adalah
5,73 tahun (range 1-24 tahun).
Tabel 1.Karakteristik kader
Variabel
Usia (Rerata ± SD); Min-Max, tahun
Jenis kelamin
Perempuan
Laki-laki
Status Pekerjaan
Bekerja
Tidak Bekerja
Pendidikan
SD
SMP
SMA
DII
Lama menjadi kader (Rerata ± SD);
Min-Max, tahun

Frekuensi
36,56 ± 7,413

%
22-57

29
0

100
0

4
25

13,8
86,2

5
8
15
1

17,24
27,59
51,72
3,45

5,73 ± 6,625

1-24
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Untuk meningkatkan pengetahuan kader posbindu PTM tentang penyakit diabetes, dilakukan penyuluhan yang
meliputi materi tentang definisi, jenis, manifestasi klinis, faktor risiko, diagnosis dan tata laksana penyakit
diabetes. Kegiatan penyuluhan menggunakan metode ceramah menggunakan media visual sehingga memudahkan
pemahaman kader tentang materi penyuluhan. Evaluasi ketercapaian penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan
para kader tentang diabetes dilakukan menggunakan kuesioner. Uji t bepasangan digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan kader tentang diabetes. Tabel 2 menyajikan pengetahuan
kader tentang diabetes sebelum dan sesudah penyuluhan. Rerata total skor pengetahuan sebelum penyuluhan
adalah 9,97 dan setelah penyuluhan adalah 10,66. Tabel 2 juga memperlihatkan, penyuluhan secara bermakna
meningkatkan pengetahuan kader tentang diabetes (P=0,037).
Tabel 2.Pengetahuan kader tentang diabetes sebelum dan setelah penyuluhan
Pengetahuan
Sebelum
Sesudah

N
29
29

Rerata ± SD
9,97 ± 1,21
10,66 ± 1,8

t
-2,194

P
0,037

Setelah penyuluhan, para kader mendapat pelatihan pemeriksaan gula darah menggunakan glukometer. Pelatihan
dilakukan dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 kader dan dipandu oleh satu orang instruktur (Gambar
1). Pada awalnya, instruktur menerangkan tentang prosedur pemeriksaan gula darah menggunakan glukometer.
Setiap kader kemudian mendapat kesempatan untuk mempraktekkan pemeriksaan gula darah secara langsung
dengan menggunakan kader lain dalam kelompok sebagai pasien simulasi.

Untuk menilai kompetensi kader dalam melakukan pemeriksaan gula darah menggunakan glukometer maka
dilakukan penilaian menggunakan lembar tilik. Setiap kader diminta untuk mendemonstrasikan langsung prosedur
pemeriksaan gula darah pada kader lainnya dalam satu kelompok. Gambar 2 menampilkan gambaran tingkat
capaian keterampilan kader. Sebanyak 75% kader telah menunjukkan keterampilan pemeriksaan gula darah yang
baik sedangkan 25% masih menunjukkan keterampilan yang kurang. Kader juga diajarkan untuk menuliskan hasil
pemeriksaan gula darah pada buku modul dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien yang diperiksa.
Kepada kader juga dijelaskan bahwa pemeriksaan gula darah ini bukan merupakan alat diagnosis namun merupakan
metode penyaringan penderita diabetes. Jika kader menemukan pasien dengan kadar gula darah yang melebih
kadar normal, kader dianjurkan untuk merujuk pasien tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk
pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap kader setelah pelatihan dilakukan, pada umumnya kader menyatakan
mereka sangat senang mendapat pelatihan ini. Para kader merasa wawasan dan pengetahuan mereka tentang
diabetes mengalami peningkatan melalui kegiatan pengabdian ini. Metode pelatihan yang digunakan juga memberi
banyak kesempatan kepada kader untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara langsung sehingga pencapaian
keterampilan berjalan lebih efektif. Penelitian yang diadakan di RS Margono Soekarjo Purwokerto telah menunjukkan
bahwa pelatihan pemeriksaan gula darah terhadap pasien diabetes terbukti meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan pemeriksaan gula darah secara mandiri pada pasien diabetes. Melalui pelatihan ini diharapkan kader
dapat berperan lebih aktif dalam melakukan kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya penurunan prevalensi
diabetes.

KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian ini yang terdiri dari penyuluhan dan pelatihan pemeriksaan gula darah bagi para kader
dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam penyaringan penderita diabetes. Untuk menjaga
keberlanjutan dari capaian kegiatan pengabdian ini, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut terhadap para kader
terutama yang berkaitan dengan evaluasi skills (keterampilan) setelah satu tahun pelatihan. Program lainnya yang
perlu dikembangkan adalah sistem pengawasan pasien diabetes yang berbasis komunitas. Di negara-negara maju,
program-program seperti ini telah banyak dikembangkan untuk kalangan minoritas dan terbukti dapat menurunkan
morbiditas dan mortalitas akibat penyakit diabetes.
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PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK
PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI LISTRIK PADA MUSIM KEMARAU
DI DESA BATU SANGGAN

Asral*, Indra Yasri, Warman Fatra, dan Feri Candra
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* asral@lecturer.unri.ac.id

Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan dan selalu tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah
Riau khususnya. Begitu juga yang diterima oleh suatu daerah di pelosok Riau pada bantaran sungai sebayang di
kecamatan kampar kiri hulu kampar. Daerah tersebut bernama Desa Batu Sanggan yang hanya dapat ditempuh
dengan jalur sungai menggunakan Perahu. Jarak tempuh dari Desa keberangkatan sekitar 10 km atau 1,5 jam
perjalanan.
Berdasarkan potensi tersebut, di lokasi telah pernah dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yaitu pada
sekitar 15 tahun lalu. Keadaan sekarang adalah peralatan telah banyak yang rusak dan tidak bisa berfungsi sebagai
penghasil listrik. Kerusakan pada pembangkit menyebabkan masyarakat mengalami defisit listrik hingga 100%.
Keadaan tersebut terutama terjadi pada masa musim kemarau. Kekurangan ilmu pengetahuan adalah penyebab
terjadinya kerusakan dini pada peralatan tersebut. Padahal sistem pembangkit listrik tenaga surya semestinya
memiliki umur pemakaian yang panjang.
Untuk mengatasi masalah energi listrik maka langkah yang tepat saat ini adalah dengan melakukan revitalisasi
peralatan sehingga bisa berfungsi dengan baik. Pembangkit surya yang ada dirumah penduduk di lakukan perawatan
dan perbaikan, satu pembangkit disiapkan untuk rumah ibadah agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah setiap
waktu. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengatasi masalah kekurangan suplai energi listrik pada Desa Batu
Sanggan.
Setelah diperoleh data lengkap tentang potensi lokasi kegiatan maka selanjutnya dilakukan:

1. Pemilihan komponen PLTS
Pemilihan komponen sistem pembangkit tergantung pada besarnya energi yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian
berapa ukuran energi yang ditampung sangat bergantung pada kemampuan alat yang dipasang. Berdasarkan survey
maka peralatan dan komponen yang harus diadakan adalah Baterai, kabel-kabel, inverter dan lampu.
Sedangkan bagian harus di per baiki adalah panel surya, modul dan system instalasi kabel. Jumlah nya tergantung
dengan kemampuan dana yang tersedia. Untuk itu baterai yang dipilih adalah berkapasitas 45 Ah yang mana
cukup untuk menampung daya listrik sebesar 540 Wat atau sanggup menyuplai daya untuk penerangan sekitar 50
wat selama 10 jam. Bila instalasi selesaiKomponen tersebut dapat bekerja mengisi baterai di siang hari dan pada
malamnya bisa digunakan untuk pasokan listrik.
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2. Perbaikan/instalasi kembali system PLTS
Pengembangan PLTS adalah tergolong praktis dan mudah dilaksanakan namun masyarakat pengguna tidak banyak
yang tahu. Perbaikan/pemasangan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki semua komponen yang tidak berfungsi
hingga siap untuk digunakan. Untuk komponen pembangkit yang tidak bisa diperbaiki maka dilakukan penggantian.
Sebelum dilakukan perbaikan dan instalasi maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran fungsinya. Kegiatan ini
berlangsung hingga listrik bisa dihasilkan oleh pembangkit. Karena jumlah yang rusak cukup banyak maka dipilih
kegiatan pada tempat tertentu. Selanjutnnya jumlah daya yang bisa di isi juga dilakukan pengukuran.

3. Penyuluhan/pengarahan
Metode penyuluhan dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan tata cara perawatan PLTS
mini. Karena kegiatan dilakukan pada tempat tertentu, untuk mencegah kesulitan dalam mengumpulkan warga
maka pengarahan dilakukan pada saat pemasangan. Melalui metode ini diharapkan masyarakat memahami cara
perawatan hingga pengoperasian yang benar. Melalui metode penyuluhan, pengetahuan tentang pemanfaatan
sumber daya matahari bisa ditransfer ke masyarakat.
Beberapa poin penting yang bisa dilihat dari hasil kegiatan ini adalah:
1. Telah diperbaikinya sarana pembangkit untuk berbagai fungsi dan kegunaan di daerah sasaran. Sarana ibadah
lampu menyala dan pengeras suara juga bisa berfungsi. Setiap kali selesai perbaikan dan pemasangan kemudian
dilakukan pengujian sehingga dipastikan semua peralatan berfungsi dengan baik.
2. Pengarahan telah diberikan secara langsung kepada pihak yang diberi tugas untuk mengoperasikan peralatan
tersebut sehari-hari. Termasuk didalamnya pengarahan tentang perawatan sederhana pada PLTS. Pada kegiatan
pertama telah dipasang beberapa unit di suatu tempat, apabila di monitor sekitar satu minggu kemudian
kelihatan peralatan masih tetap berfungsi dengan baik. Maka dari itu dilanjutkan pemasangan tahap kedua
dengan memastikan bahwa semua peralatan terpasang bisa berjalan sesuai fungsinya.
3. Sebagai tambahan kegiatan yang dilaksanakan bersama tim dengan bantuan mahasiswa KUKERTA bisa
memberikan dampak positif pada kedua belah pihak. Dipihak mahasiswa dapat menambah ilmu pengatahuannya
di bidang ilmu dan teknologi tepat guna sekaligus menambah catatan kegiatan dalam masa pengabdiannya
diluar kampus. Disamping itu mahasiswa juga bisa mengenal daerah yang jarang dikunjungi oleh orang banyak.
Mengenalkan kampus UNRI ke masyarakat luas juga menjadi hal lain yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini. Bagi
masyarakat kegiatan ini memberi semangat tambahan kepada mereka bahwa ada kegiatan yang membrikan
solusi dari permasalahan energi listrik. Dimana sebelumnya sudah mulai ada satu dua masyarakat yang
meninggalkan kampung halamannya hijrah kedaerah lain. Terselip harapan bagi masyarakat bahwa daerah
mereka akan memperoleh perbaikan dari segi ekonomi setelah energi terpenuhi.
Dari semua kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Desa Batu Sanggan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa:
1. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya menjadi lebih berhasil guna apabila dibarengi dengan tindakan
pencegahan dari kerusakan.
2. Untuk menjaga kekontinuan suplai energy maka pengetahuan dasar tentang pembangkit sangat diperlukan.
3. Untuk daerah yang terisolasi dari penyuplai energy konvensional maka pengadaan pembangkit yang bersifat
mandiri sangat sesuai.
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Sementara itu rekomendasi yang bisa diberikan adalah: untuk mencegah terjadinya krisis energi di daerah terpencil
maka diperlukan pengembangan pembangkit dengan pertimbangan dasar pemanfaatan sumber daya alam yang
dapat terperbaharui. Maka dari itu untuk menunjang pelaksanaan swasembada energy didaerah tersebut diperlukan
dana yang cukup demi terciptanya ketahanan energi masyarakat.
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PENDAHULUAN
Pengeringan bahan hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasar Baru, sampai saat ini
umumnya masih bersifat tradisional. Bahan yang akan dikeringkan dijemur langsung dibawah panas radiasi
matahari dengan alas plastik hitam. Metoda pengeringan dengan cara ini mempunyai beberapa kelemahan, antara
lain diperlukan areal pengeringan yang luas, waktu pengeringan yang lama, harus segera diangkat jika turun hujan
atau angin kencang, terdapat kehilangan bahan selama pengeringan akibat gangguan dari binatang sehingga hasil
dan kualitas pengeringan rendah.
Pengrajin kerupuk sagu di Kelurahan Pasar Baru, mengeringkan bahan kerupuk sagu dengan cara menjemur
langsung di bawah sinar matahari atau lebih dikenal sebagai pengeringan secara pasif. Pengeringan secara langsung
membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama selain itu hasil dan mutu kerupuk yang
dihasilkan tidak seragam, sehingga mempengaruhi harga jual kerupuk sagu di pedagang. Untuk itu perlu penanganan
yang lebih baik agar hasil dan kualitas kerupuk sagu yang dihasilkan sangat baik, sehingga harganya lebih bersaing.
Pengeringan sederhana yang selama ini digunakan masyarakat memiliki banyak kelemahan, seperti keadaan cuaca
yang dapat berubah, cuaca mendung atau hujan bisa terjadi tiba-tiba hingga seharian yang menyebabkan pengeringan
tidak dapat dilakukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian karena kerupuk sagu yang telah dijemur menjadi basah
sehingga menurunkan kualitas dan bahkan jika tidak segera dikeringkan akan menjadi rusak/busuk. Sementara itu
jika pengeringan menggunakan alat pengering komersil, harganya tentu sangat mahal, dan kecil kemungkinan akan
dibeli oleh masyarakat. Untuk itu perlu diterapkan Teknologi Energi Surya untuk Pengeringan Kerupuk sagu, dengan
alat ini pengeringan kerupuk sagu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanasan dengan teknologi surya
dan dapat dikombinasikan dengan proses pemanasan menggunakan biomassa atau menggunakan gas lpg, jika
keberadaan sinar matahari tidak memadai atau mendung berhari-hari atau terjadi bencana kabut asap.
Alat pengering kerupuk sagu tenaga surya merupakan alat untuk mengeringkan kerupuk sagu dengan memanfaatkan
energi surya atau panas matahari dengan bantuan kolektor untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari
sehingga pengeringan dapat dilakukan lebih cepat. Alat ini juga dapat dikombinasikan dengan proses pemanasan
menggunakan tungku biomass, yaitu dengan menambahkan tungku biomassa di bagian bawah rak pengering
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sebagai sumber panas tambaha/ sumber panas alternatif, sehingga pengeringan tidak akan tergantung lagi oleh
keadaan cuaca yang mendung dalam waktu yang lama pada saat proses pengeringan berlangsung. Jika cuaca
sedang mendung atau bahkan hujan sekalipun, alat ini akan tetap dapat digunakan, yaitu dengan memanfaatkan
biomassa seperti arang, briket, kayu bakar, daun-daun kering untuk meghasilkan panas pada tungku biomassa
sebagai sumber panas untuk pengeringan.
Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penyuluhan dan penerapan Alat Pengering
Kerupuk Sagu menggunakan Teknologi Pengering Surya untuk mendapatkan hasil pengeringan yang lebih baik dan
berkualitas. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan yaitu: Proses pengeringan
kerupuk sagu yang masih dilakukan secara tradisional dengan cara menjemur langsung di daerah terbuka, kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi pengeringan yang bersifat Teknologi Tepat Guna (TTG)
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pengeringan.
Dari ulasan permasalahan di atas, maka tim pengusul mencoba memberikan penyuluhan untuk menerapkan
Teknologi Pengering Energi Surya untuk pengering kerupuk sagu dan memotivasi masyarakat sekitar tentang
perlunya penerapan Teknologi Pengering Energi Surya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas kerupuk sagu
yang akan dikeringkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mendapat sambutan yang sangat baik dari khalayak sasaran.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode presentasi, tanya jawab dan praktek petunjuk penggunaan alat
pengering surya (foto-foto kegiatan pengabdian terlampir). Kriteria keberhasilan kegiatan dilihat dari perhatian dan
antusiasme khalayak sasaran terhadap kegiatan pengabdian. Untuk melihat umpan balik dari masyarakat yang
memanfaatkan bantuan alat pengering surya ini, diadakan tanya jawab dengan masyarakat yang menggunakan
melalui Lurah atau Sekretaris Lurah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.
Dari kegiatan penyuluhan dan penerapan alat pengering teknologi energi surya untuk industri kerupuk sagu di
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ini diharapkan hasil dan capaian
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama usaha kerupuk sagu untuk menerapkan alat pengering
teknologi energi surya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerupuk sagu yang dihasilkan.
2. Tercapainya kualitas kerupuk sagu hasil yang lebih baik dan meningkatnya produksi kerupuk yang akan dijual.
Memberikan contoh satu unit alat pengering teknologi energi surya untuk pengering kerupuk sagu, sehingga
masyarakat dapat menerapkan alat tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerupuk sagu di Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Karakteristik Alat Pengering
Teknologi Energi Surya Hibrid:

Prinsip Kerja Alat Pengering Teknologi Energi Surya Hibrid
Udara sekitar yang masuk ke kolektor dengan suhu + 28 0C dipanaskan selama udara tersebut bergerak dan masuk
ke ruang pengering. Udara dipanaskan oleh pelat absorber berwarna hitam buram yang panas didalam kolektor
diperoleh dari energi radiasi matahari yang terperangkap didalam kolektor.
Udara panas yang kering tersebut masuk ke ruang pengering yang kemudian akan mengeringkan bahan yang akan
dikeringkan didalamnya, sehingga kadar air yang diperoleh dari bahan tersebut akan dibuang keluar melalui bagian
atas ruang pengering, demikian seterusnya proses ini berlangsung selama masih ada sinar radiasi dari matahari.
Makin cerahnya cuaca saat itu pengering akan dapat berlangsung lebih cepat.
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Aliran udara dari kolektor ke ruang pengering dibantu dengan menggunakan sebuah fan atau exhaust fan yang
dipasang pada sisi keluar udara pengering. Dengan pemakaian fan ini laju aliran udara dalam ruang pengering dapat
dijaga konstan, dan kemungkinan terperangkapnya uap air didalam ruang pengering dapat dihindarkan. Uap air
yang terperangkap dapat mengakibatkan udara ruang pengering lembab, sehingga laju pengeringan akan berkurang,
akibatnya waktu pengeringan akan lebih lama.

Pembuatan Alat Pengering Teknologi Surya Hibrid
Adapun proses pembuatan solar dryer compact ini terdiri dari beberapa bagian utama diantaranya antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembuatan Kontruksi/Rangka Solar Dryer
Pembuatan Plat Absorber
Pembuatan Kedudukan Kolektor
Pemasangan Kaca Penutup (Cover) Pada Rangka Kontruksi
Pemasangan Isolasi
Pemasangan Seluruh Bagian-Bagian Solar Dryer.Setelah semua bagian/komponen dari solar dryer selesai,
kemudian digabungkan sehingga diperoleh sebuah alat pengering dengan menggunakan tenaga surya (solar
dryer). Adapun urutanya adalah:
• Pada rangka/konstruksi yang telah selesai dibuat, kemudian dilakukan proses pemasangan isolasi pada sisi
bawah, sisi samping kiri-kanan dan sisi belakang.pada body solar dryer.
•

Pelat absorber yang telah dibuat sebelumnya dipasang pada sisi bagian dalam kontruksi pada tempat
kedudukannya. Pelat absorber dipasang secara bertingkat.

•

Setelah pemasangan bagian dalam selesai, pada samping luar rangka/ kontuksi dipasang pelat seng,
kemudian pelat tersebut dicat dengan warna hitam buram.

•

Kemudian kaca transparan dipasang pada kedudukannya pada sisi miring dan sisi atas dari solar dryer
tersebut.

Fungsi alat pengering tenaga surya hibrid seperti tampak pada Gambar 11. adalah sebagai berikut:
•
•
•

Alat ini dapat digunakan untuk pengering hasil pertanian, buah-buahan, ikan dan sebagainya.
Dimensi kotak pengering 70 x 60 x 60 cm dengan sudut kemiringan 400.
Dimensi pelat absorber 90 x 56 cm berbentuk V dengan sudut 450 dan tinggi 3,75 cm.

Efisiensi 42%, panas yang diserap kolektor 1033,6 Watt, panas harian yang diterima kolektor 1280 Watt.

KESIMPULAN
Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan teknologi energi surya
hibrid mendapatkan perhatian yang baik dari khalayak sasaran. Dengan adanya kegiatan penyuluhan teknologi
energi surya ini diharapkan dapat membantu khalayak sasaran sehingga dapat menghasilkan produk pengeringan
kerupuk sagu dengan kualitas yang lebih baik sehingga harga jual lebih tinggi dari sebelumnya. Kegiatan lanjutan
pengabdian nantinya sebaiknya berupa penyuluhan teknik pembuatan alat pengering surya hibrid menggunakan
bahan yang mudah didapatkan di lokasi atau daerah dimana penyuluhan dilaksanakan.
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Dalam era globalisasi sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesatnya dan sudah
menjadi sangat erat dengan masyarakat. Kebutuhan akan informasi baik berupa pengetahuan maupun berita yang
disajikan secara digital makin diminati. Mobile Technology adalah salah satu media digital yang meyediakan layanan
informasi, salah satu alat komunikasi yang menyediakan mobile technology adalah Smartphone.
Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda nyata dan maya ke dalam sebuaha
lingkungan nyata, lalu memproyeksikan secara interaktif dalam waktu nyata. Selain itu terdapat integrasi
antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda nyata
dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkatperangkat intput tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjejakan yang efektif. Tidak seperti realitas maya
yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, augmented reality sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan.
Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal
ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan
dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam dunia nyata.
Istana Siak yang terdapat di Riau menyimpan cerita kejayaan bangsa Melayu di masa lampau. Salah satu buktinya
dapat dilihat melalui Istana Matahari Timur yang merupakan peninggalan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita dapat
melihat berbagai peninggalan bersejarah di dalamnya. Istana siak dibangun oleh Tengku Syarif Hasyim yang jadi
Sultan Siak XI dengan gelar Sultan as-Sayid asy-Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin yang berkuasa tahun 18891908.
Istana mulai dibangun pada 1889 dan rampung 1893. Sebelumnya istana sempat berpindah-pindah. Misalnya
pada masa Sultan Siak IX dan X, pusat pemerintahan di Istana Melintang yang terletak persis di tepi Sungai Siak.
Seiring waktu, istana yang sepenuhnya dari kayu itu terkena abrasi sungai dan ambruk. Di Istana Siak juga disimpan
koleksi Kerajaan Siak, seperti arsip-arsip kerajaan, cinderamata dari berbagai negara, dan gendang nobat yang
dibunyikan saat penobatan raja.
Di dalam Istana Siak, informasi yang diberikan tentang properti dan sejarahnya masih terbatas pada papan informasi
yang sempit dan kurang menarik. Berdasarkan dari kurang efektifnya penyampaian informasi di Istana siak tersebut,
maka kami bermaksud membuat suatu aplikasi yang dapat membantu untuk membuat informasi tersebut lebih
mudah untuk diterima dengan cara yang lebih menarik dan inovatif.
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini terutama ditujukan kepada seluruh personel yang bertugas di Istana Siak Sri
Indrapura serta generasi muda tempatan untuk dapat memanfaatkan teknologi smartphone yang mereka pakai
untuk mendokumentasi benda-benda bersejarah yang adalah didalam museum Istana.
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PENGENALAN CARA PEMBUATAN MAKANAN DARI TEPUNG TAPIOKA
(BAKSO DAN EMPEK-EMPEK) KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG
BANDAR SUNGAIKECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

Drastinawati*, Zuchra Helwani, Desi Heltina, dan Chairul
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* drastinawati23@gmail.com

Kewirausahaan merupakan suatu pengetahuan transcience-knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan
dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan ekonomi. Dengan melatih kemampuan
ekspresi- kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain, dan dirasionalisasikan secara
teknologis sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi terbarukan, hasil ergonomis dan aplikatif
dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dengan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, manajemen, dan
ekonomis.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan keterampilan tangan untuk memenuhi standar minimal
sebagai kecakapan hidup, keterampilan harus menghasilkan karya yang menyenangkan bagi dirinya maupun
orang lain serta mempunyai nilai kemanfaatan yang sesungguhnya, maka pelatihan berkarya harus dimulai dengan
memahami estetika (keindahan) sebagai dasar penciptaan karya selanjutnya. Pelatihan mencipta, memproduksi,
dan memelihara karya dalam memperoleh nilai kebaruan (novelty) akan bermanfaat untuk kehidupan manusia
selanjutnya. Prinsip mencipta, yaitu memproduksi (membuat) dan mereproduksi (membuat ulang) diharapkan
meningkatkan kepekaan terhadap kemajuan zaman sekaligus mengapresiasi teknologi kearifan lokal yang telah
mampu mengantarkan manusia Indonesia mengalami kejayaan di masa lalu. Pengolahan adalah mengubah benda
mentah menjadi produk matang dengan mencampur, atau memodifikasi bahan tersebut, oleh karenanya, kerja
pengolahan menggunakan desain sistem, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran sesuai dengan rancangan
yang dibuat. Sebagai contoh membuat makanan dari bahan dasar mie, beras ketan dan berbagai jenis tepung
seperti tepung terigu, tepung maizena, tepung sagu, tepung beras dan tepung tapioka yang dibuat menjadi kue-kue
jajanan pasar serta makanan ringan. Tepung tapioka terbuat dari ubi yang mengandung karbohidrat, protein dan
serat yang berfungsi untuk menambah kekenyalan makanan, yang biasanya dibuat bakso, empek-empek, siomay
atau kue basah. Tepung tapioka bebas gluten, sehingga tepung ini merupakan pilihan yang lebih cocok terutama
bagi mereka yang memiliki intoleransi gluten.
Pengolahan telah dilakukan oleh pendahulu bangsa kita dengan teknologi tradisi yang sederhana, telah menunjukkan
konsep pengolahan yang aplikabel, namun belum mempunyai standar ketepatan dengan suasana/iklim cuaca
maupun ekonomi yang sedang berkembang, maka membelajari prakarya-budidaya diharapkan mampu menemukan
ide pengembangan berbasis bahan tradisi dengan memperhitungkan kebelanjutan materi atau bahan tersebut.
Ikan Patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di dalam kolam oleh masyarakat
di Provinsi Riau. Pada umumnya, ikan patin dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara dimasak dan disayur. Menu
masakan ikan patin menjadi salah satu menu favorit khas Melayu, khususnya masakan gulai ikan patin dan asam
pedas ikan patin di beberapa rumah makan yang ada di Siak.
Produksi ikan patin di Provinsi Riau pada tahun 2013 sebesar 410 ribu ton (Budidaya Ikan, 2014). Di pasar lokal
Siak, harga ikan patin cukup murah yaitu Rp 25.000
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per kilo gram. Dibandingkan dengan ikan lele, ikan patin memiliki berat daging yang lebih besar untuk ukuran yang
sama dengan ikan lele. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan konsumsi ikan patin perlu adanya diversifikasi produk
olahan ikan, untuk menghindari kejenuhan konsumen dalam mengkonsumsi dan diharapkan dapat meningkatkan
mutu serta nilai ekonomis bagi produk olahan ikan.
Bakso merupakan salah satu makanan sumber protein yang digemari oleh hampir semua kalangan, mulai dari
anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Bahkan akhir-akhir ini, konsumsi bakso dikalangan masyarakat semakin
meningkat. Bakso merupakan makanan yang praktis untuk hidangan sarapan, selain mudah dibuat rasanya pun
enak dan bergizi. Sifat yang praktis, membuat bakso semakin sesuai dengan keadaan masyarakat modern yang ingin
semuanya tersaji dengan cepat dan mudah.
Bakso dapat dibuat dari daging sapi, udang, cumi-cumi dan daging ikan. Hampir semua jenis ikan dapat dijadikan
sebagai bahan baku bakso, termasuk ikan patin. Untuk membuat bakso yang mempunyai kualitas yang baik, maka
dibutuhkan teknologi dan pemahaman yang baik juga. Dengan adanya Pengenalan Cara Pembuatan Bakso Ikan
kepada masyarakat terutama kaum ibu di desa Bandar Sungai Kabupaten Siak dapat memberikan pengalaman
dalam proses pengolahan. Pengalaman ini dapat dijadikan modal untuk berwirausaha sebagai home industri.
Masalah yang terdapat di Kampung Bandar Sungai ini adalah belum tersedianya panduan pelaksanaan praktek untuk
nelayan dalam memanfaatkan hasil tangkapan, belum tersedianya peralatan dan bahan yang mampu mendukung
pembelajaran pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk kewirausahaan. Selain itu, belum semua masyarakat
bisa membuat bakso ikan patin dengan rasa yang enak dan sehat, sedangkan bakso termasuk makanan yang
disukai pembeli, serta kurangnya peralatan dan perlengkapan untuk mempertahankan agar ikan patin yang dijual
tetap segar dan higienis.
Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Bandar Sungai bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap bagaimana cara pengolahan tepung tapioka dan ikan patin
menjadi produk makanan yang bergizi dan bernilai tambah, mengenalkan cara pembuatan bakso ikan sebagai salah
satu altenatif usaha bisnis kreatif dan menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat setempat, serta melaksanakan
salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi.
Setelah penyuluhan dan peragaan bagaimana cara membuat berbagai macam produk yang dihasilkan dari
pembuatan bakso dan empek-empek tersebut, maka terlihat besarnya perhatian yang diberikan oleh peserta pada
Tim pelaksana, yaitu dengan banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan terhadap bagaimana cara membuat dan
apa manfaat tepung tapioka tersebut. Pada umumnya mereka memberikan tanggapan positif mengenai kegiatan ini.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ini, digunakan tolak ukur yang tidak terlalu muluk, karena kegiatan
ini juga sangat berkaitan dengan merubah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pembuatan
bakso ikan patin dan empek-empek.
Secara teknis, kegiatan ini dimulai dengan penjelasan tentang manfaat tepung tapioka dan ikan patin serta
ketersediaannya yang melimpah di wilayah Riau sehingga akan mudah untuk mendapatkan bahan baku. Kegiatan
kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi cara pembuatan bakso ikan patin dan empek-empek yang dilakukan oleh
ketua tim dibantu anggota tim.
Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan pembuatan bakso berbahan dasar ikan patin ini berjalan dengan baik dan
lancar. Suasana sangat akrab dan minat mereka sangat tinggi. Pada akhir acara, Tim Kegiatan membagikan contoh
bakso ikan patin yang masak dengan cara penyajian serta membagikan juga lembaran fotocopy cara pembuatan
bakso ikan patin tersebut. Seluruh peserta sangat antusias untuk mencicipi dan membawa pulang untuk diberikan
kepada keluarga masing-masing. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dapat disampaikan kepada desa disekitarnya..
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PEMBUATAN MODUL APLIKASI UJIAN ONLINE DI SMA NEGERI I UKUI,
DESA UKUI DUA, KECAMATAN UKUI, KABUPATEN PELALAWAN

Edy Ervianto*, Noveri Lysbetti Marpaung, Rahyul Amri, dan Nurhalim
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* edy.ervianto@eng.unri.ac.id

Dalam konteks pendidikan, Ujian merupakan cara atau sarana untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah
diterima oleh Peserta Didik. Hasil dari suatu ujian akan menggambarkan tingkat pemahaman yang telah diterima
oleh Peserta Didik sekaligus juga akan menggambarkan tingkat keberhasilan seorang guru dalam transformasi ilmu ke
Peserta Didik, dan ini harus harus dilakukan secara berkala agar “mutu pendidikan” dapat tetap dipertahankan dan
dipertanggungjawabkan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ujian di tiap-tiap sekolah mutlak, diperlukan
sebagai bentuk transparansi dan evaluasi pendidikan. Namun di sisi lain penyelenggaraan ujian akan menimbulkan
konsekuensi biaya yang terkadang tidak sedikit mulai dari biaya Sewa Ruang Ujian, Honor Pengawas, Penggandaan
Soal, Lembar Jawaban, Pengadaan Alat Tulis, dan lain-lain. Besar kecilnya biaya ini, tentunya tergantung dari
tingkat formalitas pelaksanaan ujian tersebut.
Dalam perkembangannya, tata cara pelaksanaan ujian tanpa disadari telah mengalami banyak perubahan sesuai
dengan perkembangan teknologi. Saat ini, dengan semakin majunya Teknologi Informasi Berbasis Internet maka
pelaksanaan ujian sesungguhnya dapat diatur menjadi lebih praktis, murah, dan cepat. Dengan banyaknya jumlah
siswa dan semakin ketatnya anggaran pelaksanaan ujian, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan
akan transparansi ujian maka pelaksanaan ujian secara online semakin dilirik akhir-akhir ini.
Berangkat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan ujian secara online, maka Tim Pengabdian
Masyarakat LPPM-UNRI telah mencoba memberi pencerahan dan sekaligus melakukan uji coba penerapan ujian
secara online di SMA Negeri 1 Ukui, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.
Dipilihnya sekolah ini dikarenakan potensi ke depan yang menjanjikan bagi tercapainya penerapan ujian online.
Program kegiatan yang ditawarkan adalah program ujian online yang dapat dilaksanakan skala kecil kelas per kelas,
yang tidak membutuhkan sumber daya yang besar sehingga cocok untuk sekolah-sekolah di level kecamatan yang
jauh dari keramaian kota.
Kegiatan pengabdian yang dilakukan, mendapat dukungan sepenuhnya dari LPPM Universitas Riau dengan
menghibahkan seperangkat peralatan untuk pelaksanaan ujian online di sekolah ini. Dengan peralatan tersebut
diharapkan tercapainya penerapan ujian online di sekolah tersebut, tidak saja ketika ujian resmi tetapi juga ketika
ujian-ujian harian.
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PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PERANAN HUTAN MANGROVE
MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENANAMAN MANGROVE DI
DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Efriyeldi*, Aras Mulyadi, Joko Samiaji, dan Elizal
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* efriyeldi@yahoo.co.id

Hutan mangrove merupakan tipe hutan khas di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang
surut air laut. Hutan mangrove mempunyai peranan yang sangat banyak, yang dapat dikelompokkan menjadi
peranan biologi, fisik-kimia dan ekonomis. Permasalahannya adalah kerusakan hutan mangrove semakin banyak
akhir-akhir ini, baik oleh faktor alam maupun oleh faktor manusia. Namun pada umumnya diakibatkan oleh
aktivitas manusia. Tujuan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Pemahaman dan Peranan
Hutan Mangrove Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Penanaman Mangrove di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan
Sungai Apit Kabupaten Siak” adalah : 1) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sungai Kayu Ara
termasuk aparat desa, tentang pentingnya peranan hutan mangrove, yang meliputi peranan biologi, fisik-kimia dan
ekonomis, 2) Meningkatkan peranan hutan mangrove melindungi panta dengan melakukan penanaman mangrove
jenis Rhizophora apiculata, dan 3) Untuk memberikan keterampilan dasar kepada masyarakat Desa Sungai Kayu
Ara tentang cara pembibitan dan penanaman mangrove.
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Peningkatan
Pemahaman dan Peranan Hutan Mangrove Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Penanaman Mangrove di Desa Sungai
Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak” ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan
gambar dan video, kegiatan pembibitan mangrove dan praktek penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora di
bagian belakang mangrove yang sudah ada. Kegiatan dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu kegiatan di dalam
ruangan (Gedung Serbaguna) Desa Sungai Kayu Ara tentang teori dan kegiatan di lapangan (Hutan mangrove Desa
Sungai Kayu Ara) untuk melakukan penanaman bibit mangrove untuk menambah jenis mangrove serta melakukan
pembibitan mangrove jenis Rhizophora. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini juga melibataakan mahasiswa
Jurusan Ilmu Kelautan dan mahasiswa kukerta Universitas Riau.
Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa peserta mengikuti dengan serius mendengarkan materi yang
disampaikan oleh tim penyuluh dari awal sampai akhir. Peserta penyuluhan dapat memahami tentang materi yang
disampaikan dengan baik dan berperan aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi, dan dapat melakukan menanam
bibit mangrove dengan baik di lapangan. Peserta dapat memahami peranan dan fungsi hutan mangrove dan cara
membibitkannya serta dapat melakukan penanaman bibit mangrove di lapangan. Peserta ada yang paham akan
peranan hutan mangrove, cara pembibitan dan penanaman. Peserta dapat melakukan penanaman mangrove
dengan baik. Peserta juga ditunjukkan dan melakukan persiapan pembibitan dengan melakukan pengumpulan bibit
mangrove, persiatan polybag dengan mengisi tanah sebagai media tanam. Selanjutnya juga dilakukan penyemaian
buah atau propagul bakau (Rhizhopora) di media yang telah disiapkan untuk selanjutnya dipelihara sampai bibit
siap tanam. Hal yang mesti ditingkatkan adalah keasadaran masyarakat dalam menjaga menjaga mangrove yang
sudah ada. Mangrove di Desa Sungai Apit diyakini akan dapat terjaga dengan baik mengingat banyak peserta yang
mamahami peranan penting hutan mangrove dalam melindungi pantai utamnya. Hal yang diharapkan juga dapat
menjaga keberadaan mangrove yang ada saat ini adalah sudah ada Peraturan Desa Sungai Kayu Ara yang sudah
disahkan di Desa Sungai Kayu Ara semenjak tahun 2017.

98

PEMANFAATAN MARKETPLACE UNTUK MEMBANTU PERLUASAN AREA
PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
PADA DESA KOTO MESJID, KABUPATEN KAMPAR

Elfizar*, Aidil Fitriansyah, Evfi Mahdiah, Fatayat, dan Roni Salambue
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
* elfizarmd@gmail.com

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat.
Salah satu satu sarana yang banyak digunakan adalah Internet. Kemudahan akses Internet saat ini yang bisa diakses
melalui perangkat mobile, membuat informasi dapat diakses dalam waktu yang cepat. Internet berkembang dengan
sangat pesat dan bahkan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Banyak manfaat yang bisa dirasakan dari penggunaan Internet ini, antara lain, sebagai sarana pendidikan, dapat
menambah wawasan, memudahkan komunikasi, sebagai sarana hiburan, memudahkan pekerjaan, dan untuk
menjalankan bisnis baik bisnis skala kecil maupun yang besar. Internet dapat digunakan sebagai sarana pemasaran
jasa atau produk yang ditawarkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Masih banyak pemilik UMKM
yang belum memahami pentingnya teknologi informasi / internet.
UKM perlu memanfaatkan TI untuk meningkatkan area pemasaran, mengingat di era globalisasi ini arena persaingan
semakin kompetitif, dan bersifat mendunia. Salah satu strategi untuk meningkatkan area pemasaran UMKM adalah
dengan melalui pemanfaatan TI. Dengan pemanfaatan TI akan mendorong UKM untuk mendapatkan peluang
perluasan pemasaran dan peluang bisnis lainnya.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memperluas peluang bagi dosen dalam rangka memenuhi
tugas dan fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu dan menyebarluaskan
hasil-hasil penelitian/kajian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari
pengembangan kompotensi sosial di kalangan para dosen.
Salah satu desa yang memiliki UMKM adalah Desa Koto Mesjid. Desa ini adalah salah satu desa yang berada di
kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Koto Mesjid masayaraktnya memiliki Usaha
kecil yang dijalani yaitu usaha budidaya ikan patin sehingga di Desa ini memiliki julukan kampong patin. Kampung
ini sangat unik. Mendapat julukan Kampung Patin karena keberhasilannya warganya membudidayakan ikan Patin.
Produk yang dihasilkan juga tidak hanya ikan paitn tetapi juga produk-produk olahan ikan patin seperti nugget,
bakso, siomay dan tentunya salay ikan patin yang sudah terkenal. Setiap rumah di sini punya kolam ikan. Istilahnya,
1 rumah minimal 1 kolam patin. Sehingga Desa Koto Mesjid ini mempunyai motto “Tiada Rumah Tanpa kolam”.
Hasil perikanan ini mampu menopang ekonomi masyarakat di desa ini. Derap kemajuan sangat terasa bila kita
masuk ke Kampung Patin. Infrastruktur jalan dan bangunan cukup baik. Bahkan, aspal jalan menyentuh hingga
kebun karet warga.
Di era teknologi informasi, desa ini juga tidak mau kalah. Kampung Patin sekarang menyandang sebutan ‘’Desa
Digital’’. Setiap rumah di sini memiliki akses Wi-Fi. Akses internetnya cukup cepat. Kabel optik pun sudah masuk
ke Kampung Patin. Untuk mendukung ‘’Desa Digital’’, sebanyak 360 titik hotspot disediakan oleh salah satu
perusahaan jasa telekomunikasi milik pemerintah.
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Warga Desa Koto Mesjid awalnya merupakan warga relokasi dari kawasan yang sekarang menjadi PLTA Koto
Panjang. Pada tahun 1992, 5 desa di kawasan ini ditenggelamkan untuk membangun waduk PLTA. Akhirnya,
masyarakat pindah menuju desanya yang sekarang. Tahun 1995-1998 desa ini berada diambang kemiskinan.
Penyebabnya, uang ganti rugi yang didapat masyarakat untuk pindah ke desa yang baru hampir habis. Sementara
kebun karet yang didapat sebagai bagian ganti rugi belum menghasilkan.
Proses pemasaran produk yang dijalani oleh sebagian masyarakat ini hanya dilakukan melalui penjualan secara
langsung dan terkadang di titipkan ke toko, baik yang ada di Kota Bangkinang maupun diluar daerah. Tetapi, masih
daerah yang terdekat dengan Propinsi Riau. Hal ini menyebabkan hasil yang didapat tidak begitu tinggi. Padahal,
peningkatan produktivitas sebuah usaha tergantung pada meningkatnya omzet penjualan.
Kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana, bertujuan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan
Marketplace yaitu teknologi informasi (internet) dalam mempromosikan atau memasarkan hasil produk UMKM.
Pelatihan disini meliputi: pembuatan website berupa profile usaha yang dijalankan oleh pemilik dengan memanfaatkan
template yang sudah tersedia dan penggunaan media sosial (Facebook, OLX, Bukalapak). Pelaksanaan kegiatan
direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2018 sampai November 2018, yang meliputi: koordinasi dengan
pihak terkait, melakukan survey tempat pelaksanaan/observasi lapangan, penyebaran undangan kepada peserta
dan penyediaan materi.
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, dimana dosen berkewajiban
untuk melakukan sharing ilmu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Dosen mensosialisasikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di Program Studi Sistem Informasi Jurusan
Ilmu Komputer FMIPA UR, sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah, meningkatkan
kemampuan serta pengetahuan para pemillik UMKM dalam memanfaatkan TI untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Manfaat kegiatan yang diharapkan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menghasilkan suatu artikel ilmiah untuk dimuat pada jurnal nasional yang belum terakreditasi.
3. Menghasilkan bahan ajar yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan (pemilik UMKM) ataupun masyarakat
umum.
4. Terlaksananya salah satu kegiatan yang diwajibkan kepada dosen Perguruan Tinggi yaitu dharma ketiga dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Di samping itu juga dapat menerapkan kegiatan laboratorium yang ada dilingkungan
Program Studi Sistem Informasi Jurusan Matematika guna kepentingan masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran pemilik UMKM dalam penggunan TI sehingga dapat memaksimalkan
pemanfaatan TI dalam menunjang kegiatan pemasaran produk.
6. Universitas Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi di provinsi Riau akan di kenal eksistensinya ditengah
masyarakat akan kepeduliannya bagi masyarakat Riau.
Kegiatan pengabdian ini memberikan wawasan terhadap para pemilik UMKM yang berada di desa Koto Mesjid
Kabupaten Kampar dalam memanfaatkan TI terutama penggunaan fasilitas yang ada di Internet.
Pemilihan dan penetapan sasaran pelatihan ini mempunyai pertimbangan rasional-strategis dalam kaitannya
dengan upaya peningkatan proses pemasaran produk yang dihasilkan sehingga bisa menunjang kesejahteraan
pemilik UMKM.
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah, penyuluhan, diskusi, dan praktek
menggunakan fasilitas Internet. Materi yang disampaikan meliputi beberapa bagian, yaitu:
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1. Menjelaskan fasilitas internet yang dapat dijadikan sebagai media promosi produk yang dihasilkan oleh UMKM
2. Mengunakan facebook, olx dan bukalapak untuk membuat pemasaran
3. Menggunakan fasilitas media sosial (Facebook) dalam mempromosikan produk yang dihasilkan oleh UMKM.
Berikut ini adalah hasil dari pembuatan marketplace:
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PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN BUKU KAS DAN LAPORAN ARUS KAS DI DESA MUARA
BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Enni Savitri, Andreas, dan Riska Natariasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universtas Riau
* enni.savitri@lecturer.unri.ac.id

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi
landasan yurisdisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan
umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga
pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan
daerah yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan. Kedua, prinsip akuntabilitas. Ketiga, prinsip value for money.
Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Kegiatan ini
dilakukan dengan penyuluhan/diskusi langsung dilapangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui Bimbingan
Teknis Penyusunan Buku Kas Dan Laporan Arus Kas bagi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKD).Kegiatan
ini dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya: Persiapan, Penyuluhan pokok-pokok pengelolaan keuangan desa
dengan benar, dan Pemahaman yang baik atas pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu para kepala
desa dan lainnya termasuk bendahara desa. Disinilah pemerintah daerah memainkan peranan yang penting dalam
memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelola keuangan desa, dengan membuat suatu
petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan
dan pertanggung jawaban keuangan desa. Asistensi ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara
berkesimbangan atas bendahara dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan para
bendahara desa. Tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara desa, tetapi juga bagi para Kepala Desa, Sekretaris
Desa sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya dapat
membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penyuluhan tentang penyusunan buku kas dan
laporan arus kas yang sesuai dengan ketentuan.
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PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA PERANGKAT DESA DI
KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Erdianto, Setia Putra, dan Samariadi
Fakultas Hukum, Universitas Riau
* erdianto@unri.ac.id

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Untuk
menilai unsur kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahauan hukum masyarakat dalam hal ini terkait tindak
pidana korupsi masih rendah. Korupsi yang paling sering terjadi tanpa disadari itu antara lain, Pertama, tidak
menerima keuntungan apapun, tetapi dianggap bertanggungjawab karena bawahannya menikmati uang negara
dengan cara melawan hukum, Kedua, menerima atau memberikan sesuatu yang dalam anggapan mereka sebagai
sesuatu yang normal dan patut. Kesadaran hukum perangkat desa di Kecamatan Benai terhadap tindak pidana
korupsi sebagian besar sudah baik karena sudah mengetahui tentang dasar hukum, akibat dan sanksi tindak pidana
korupsi. Perangkat desa dan masyarakat sudah memahami korupsi dari sisi ketercelaan berdasarkan ukuran nilai
budaya dan agama, sedangkan penegak hukum memahami tindak pidana korupsi sebagaimana apa yang disebutkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PEMBUATAN SABUN CAIR DARI MINYAK JELANTAH UNTUK
KEPERLUAN CUCI PIRING BAGI MASYARAKAT

Evelyn*, Edy Saputra, Komalasari, dan Syelvia Putri Utami
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* evelyn@eng.unri.ac.id
Publikasi: Evelyn, E. Saputra, Komalasari, & S.P. Utami. 2018. Community training in dishwashing-liquid soap making from waste cooking
oil. Riau Journal of Empowerment, 1(2): 67-74. https://doi.org/10.31258/raje.1.2.9

Sisa minyak goreng bekas atau yang sering disebut minyak jelantah pada rumah tangga biasanya langsung dibuang
tanpa dimanfaatkan. Minyak jelantah adalah minyak goreng yang telah digunakan lebih dari satu kali penggorengan.
Penggunaan minyak goreng yang berulang kali pada kehidupan rumah tangga akan menimbulkan polutan bagi
lingkungan dan tidak baik bagi kesehatan karena mengandung zat karsinogen. Oleh karena itu, salah satu usaha
untuk mengoptimalkan sisa minyak goreng bekas adalah dengan menjadikannya sebagai sumber bahan baku
pembuatan sabun cair yang dapat dipergunakan sehari-hari bagi penduduk atau bahkan dijadikan sebagai bahan
komersil. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan melatih keterampilan pembuatan sabun cair dari
minyak goreng bekas (jelantah). Pengabdian ini telah dilaksanakan pada kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII
Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 20 Juli 2018 setelah sebelumnya melakukan proses
pengenalan tempat dan kondisi desa Batu Bersurat. Proses pembuatan sabun cair adalah dengan mencampur
minyak jelantah yang telah melalui proses penjernihan dengan campuran potassium hidroksida untuk diaduk
selama satu jam sampai terbentuk trace. Lalu didiamkan selama 15 menit sehingga terbentuk dua lapisan. Setelah
itu, campuran terus diaduk setiap 15 atau 30 menit selama 2-3 jam sampai mengental dan berwarna transparan.
Setelah itu campuran siap tambahkan lemon essence sebagai pewangi sabun. Metode yang digunakan dalam
kegiatan adalah dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai teknologi pembuatan sabun cair dari
minyak goreng bekas (jelantah). Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari
kegiatan pengabdian masyarakat terhadap kehidupan di masyarakat di desa tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan
data bahwa masyarakat tersebut sudah mempraktekkan pembuatan sabun di rumah atau lingkungan mereka.
Sabun yang dibuat juga berpotensi untuk dikomersilkan dan menambah penghasilan bagi masyarakat Batu Bersurat.
Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pemanfaatan kembali bahan
makanan sebagai produk re-use di Indonesia dan kemampuan wirausaha masyarakat tempatan.
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PEMBUATAN PETA GEOSPASIAL MELALUI PEMETAAN UDARA PADA
KELURAHAN BATU BERSURAT, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR,
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

Feblil Huda*, Anita Susilawati, Syafri, dan Kaspul Anuar
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* feblil.huda@eng.unri.ac.id

Peta informasi geospasial sebuah desa/kelurahan disajikan untuk memberikan informasi-informasi berupa batas
wilayah, sarana prasarana, bangunan, penggunaan lahan dan jalan (Rochmad, 2016). Batas wilayah sebagai salah
satu unsur peta desa/kelurahan perlu dipetakkan secara detail dikarenakan hal tersebut kadang menjadi pemicu
konflik wilayah di kawasan perdesaan/kelurahan.
Kelurahan Batu Bersurat adalah pindahan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar, dan merupakan Ibu Kecamatan
XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kelurahan Batu Bersurat berada di perbukitan dengan jenis
tanah kuning berbatu kerikil dan mengandung batu napal. Salah satu kendala dalam perencanaan pembangunan
dan tata ruang di Kelurahan Batu Bersurat adalah ketiadaan peta informasi geospasial terkini wilayah kelurahan.
Akibatnya tata ruang wilayah desa terkait area pemukiman, area pertanian dan area peruntukan lainya tidak
terencana dengan baik. Jika tata ruang desa tidak direncanakan dengan baik, maka kedepan dikhawatirkan area
pertanian/perkebunan di wilayah Kelurahan Batu Bersurat akan berkurang akibat semakin berkembangnya wilayah
pemukiman. Ketiadaan peta informasi geospasial di Kelurahan Batu Bersurat dan daerah sekitarnya juga berakibat
buramnya batas – batas wilayah desa dikarenakan terjadinya pemekaran desa. Hal ini jika tidak diselesaikan,
kedepan akan menjadi potensi masalah/konflik.
Berdasarkan pada permasalahan diatas, Pada tahun 2018, tim dosen dari Teknik Mesin Universitas Riau
melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembuatan peta informasi geospasial melalui foto
udara pada area Kelurahan Batu Bersurat. Kegiatan pemetaan udara di Kelurahan Batu Bersurat dilakukan dengan
memanfaatkan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) tipe fixed wing karya Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelaksanaanya melibatkan mahasiswa teknik mesin, mahasiswa kukerta
Universitas Riau, perangkat desa dan masyarakat setempat. Diharapkan dengan adanya program pengabdian
kepada masyarakat ini, peta sistem informasi geospasial Kelurahan Batu Bersurat yang dibuat, dapat dimanfaatkan
dalam perencanaan tata ruang desa baik untuk lahan pertanian, lahan pemukiman maupun validasi batas – batas
wilayah desa.
Metode yang dilakukan dalam pembuatan peta informasi geospasial pada Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII
Koto Kampar, Kabupaten Kampar melalui pemetaan udara dikelompokkan menjadi empat tahap. Tahap pertama ,
tim pengabdian mengadakan survey awal ke lokasi beserta diskusi/shearing dengan calon kelurahan mitra. Kegiatan
ini bertujuan untuk menggali permasalahan terkait tata ruang kelurahan dan peta wilayah Kelurahan Batu Bersurat.
Diskusi awal ini juga ditujukan untuk mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan dan menggali potensi
keterlibatan mitra serta pihak lainya.
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Selanjutnya, tim melaksanakan persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan persiapan diawali
dengan membuat wahana pesawat terbang tanpa awak tipe fixed wing. Proses pembuatan ini diawali dengan
mencetak bagian fuselage menggunakan material resin dan serat fiberglass. Proses pencetakan ini dilakukan
menggunakan metode vacuum bagging. Hasil pencetakan fuselage kemudian di lakukan proses finishing melalui
pendempulan dan pengecatan. Berikut ditampilkan gambar 1 hasil pembuatan fuselage yang dilakukan.

Setelah fuselage selesai diproduksi, selanjutnya dilakukan pembuatan bagian sayap dan ekor dari pesawat terbang
tanpa awak tipe fixed wing. Bagian sayap dan ekor dibuat menggunakan material hard foam dengan densitas 24.
Pada bagian sayap, strukturnya diperkuat dengan auminium spar sebanyak dua batang. Hal ini ditujukan agar sayap
mampu menahan beban aerodinamik yang terjadi.
Setelah airframe (fuselage, sayap dan ekor) selesai dibuat, selanjutnya dilakukan proses assembli bagian sayap, ekor
dan fuselage. Proses ini diawali dengan merakit bagian ekor pada fuselage dengan menggunakan batang aluminium.
Tahapan terakhir dari pembuatan pesawat terbang tanpa awak adalah mearakit seluruh komponen elektronik yang
terdiri dari motor penggerak, ESC, motor servo, baterai, receiver, flight controller dan kamera foto udara. Berikut
ditampilkan gambar 2 hasil pembuatan wahana pesawat terbang tanpa awak tipe fixed wing.
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Gambar 2. Hasil pembuatan wahana pesawat terbang tanpa awak tipe fixed wing.
Tahap berikutnya dari persiapan kegiatan pengabdian adalah uji terbang dan kemampuan menjalankan misi
pemetaan udara oleh wahana pesawat terbang tanpa awak tipe fixed wing. Kegiatan pengujian ini dilakukan di
lapangan gedung gasing Universitas Riau. Berikut ditampilkan 3 kegiatan uji terbang dan kemampuan menjalankan
misi pemetaan udara.

Gambar 3. kegiatan uji terbang dan kemampuan menjalankan misi pemetaan udara
Proses pengambilan data melalui pemetaan udara dilakukan oleh empat orang operator yang masing-masing
bertugas sebagai pilot, operator ground control, operator tracking dan operator pengolah data foto pemetaan. Pilot
bertugas untuk menerbangkan pesawat hingga ketinggian tertentu sebelum dialihkan ke mode auto.
Setelah semua daerah yang difoto selesai, pilot bertugas untuk mendaratkan pesawat. Operator ground control
bertugas untuk merencanakan dan membuat jalur terbang pada software mission planner, selain itu juga bertugas
untuk memantau kecepatan PTTA, tinggi terbang PTTA melalui komputer. Sedangkan operator tracking bertugas
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untuk memantau secara langsung attitude terbang dari PTTA selama melaksanakan misi pemetaan udara. Berikut
ditampilkan gambar 4 tim pengabdian dilokasi pengabdian.

Pengambilan data foto udara dilakukan pada siang hari dan pada kondisi langit yang cerah. Hal ini bertujuan
agar kamera foto udara yang digunakan dapat bekerja dengan maksimal. Penerbangan pesawat terbang tanpa
awak tipe fixed wing dalam rangka pengambilan data foto udara, dilakukan sebanyak dua kali sortase terbang.
Ketinggian terbang wahana pesawat terbang tanpa awak diatur sebesar 250 meter diatas permukaan tanah. Berikut
ditampilkan gambar 5 pengambilan data foto udara yang dilakukan.

Data foto udara yang telah didapat, selanjutnya dilakukan proses tahap pascalapangan. Pengolahan data foto udara
Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, pada software agisoft photoscan menghasilkan peta foto
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udara citra resolusi tinggi dalam format JPEG dan Kml. Data peta foto udara dalam format JPEG kemudian dicetak
pada banner dengan ukuran 2 meter x 1,4 meter. Data peta foto udara dalam format Kml dimanfaatkan untuk
mengoverlay peta foto udara Kelurahan Batu Bersurat pada software google earth. Soft file dari kedua data peta foto
udara ini juga dicopy ke dalam flashdisk, sehingga penyerahan data foto udara kepada kelurahan mitra diberikan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Berikut ditampilkan Gambar 6 peta informasi geospasial dengan citra resolusi
tinggi pada Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Kelurahan Batu Bersurat maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian berhasil
mencapai tujuanya. Pengambilan data foto udara menggunakan pesawat terbang tanpa awak berhasil dilakukan
selama dua kali sortase terbang. Pengambilan data ini menghasilkan 216 buah foto dengan citra resolusi tinggi.
Data foto udara ini kemudian diolah menggunakan software orthomosaic sehingga menghasilkan peta geospasial
area Kelurahan Batu Bersurat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan tata ruang di wilayah
kelurahan ini. Data peta geospasial dalam bentuk foto udara resolusi tinggi juga dapat digunakan sebagai media
informasi terkait kondisi real tata ruang yang ada di wilayah Kelurahan Batu Bersurat. Data peta geosapsial ini,
selain diserahkan dalam bentuk cetak, juga diberikan dalam bentuk soft file berformat KML. Data soft file ini dapat
di lay up pada software google earth, sehingga kedepan dapan dijadikan sebagai data GIS wilayah Kelurahan Batu
Bersurat.
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PENERAPAN TEKNOLOGI HIDROPONIK SEBAGAI USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI DI DESA SUNGAI BAWANG KECAMATAN
SENGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Fitmawati1*, Isnaini2, Siti Fatonah1, Nery Sofiyanti1, dan Rodesia Mustika Roza1
1

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
2
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
* fitmawati@lecturer.unri.ac.id

Publikasi: Fitmawati, Isnaini, S. Fatonah, N. Sofiyanti, & R.M. Roza. 2018. Penerapan teknologi hidroponik sistem
deep flow technique sebagai usaha peningkatan pendapatan petani di Desa Sungai Bawang. Riau Journal of
Empowerment, 1(1): 23-29. https://doi.org/10.31258/raje.1.1.3

PENDAHULUAN
Teknologi Hidroponik merupakan metode penanaman yang memanfaatkan air dengan volume larutan hara, sehingga
dapat menekan fluktuasi konsentrasi larutan hara. Hidroponik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan
beberapa cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. Pada awalnya istilah
hidroponik hanya ditujukan untuk menggambarkan cara menumbuhkan tanaman dalam sistem air, akan tetapi saat
ini mencakup semua sistem yang menggunakan larutan hara dengan atau tanpa penambahan medium inert (seperti
pasir, kerikil, rockwool, vermikulit) untuk dukungan mekanis.
Dewasa ini banyak petani yang mengembangkan sistem budidaya menggunakan hidroponik karena memiliki
beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya secara konvensional. Adapun kelebihan hidrponik anatara lain
pertumbuhan tanaman dapat di kontrol, produktifitas lebih tinggi karena pada lahan terbatas dabat dibuat secara
vertikal, lebih efektif dan efesien karena tidak tergantung pada ketersediaan lahan / tanah serta dapat diusahakan
terus menerus tanpa tergantung oleh musim, dan dapat diterapkan pada lahan yang sempit dan lahan marginal.
Metode ini dapat digunakan untuk budidaya tanaman secara agronomis dan ekonomis yang menguntungkan,
sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani khususnya di wilayah pedesaan dengan lahan yang
kurang mendukung.
Desa Sungai Bawang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuantan Sengingi. Pada
awalnya Desa ini merupakan desa binaan Departemen Transmigrasi dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi
(UPT) dengan komoditas utama perkebunan kelapa sawit. Desa Sungai Bawang memiliki luas wilayah pemukiman
114 Ha, luas perkebunan 650 Ha, luas perkantoran 2,69 Ha, Luas sekolah 0,50 Ha dan jalan 8,50 Ha. Mata
pencaharian masyarakat disominasi oleh petani sawit dan karet (400 orang) dan pedagang (72 orang). Oleh
karena itu, sektor pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini di samping sektor lainnya. Perkebunan
kelapa sawit di Desa ini mengakibatkan minimnya lahan untuk bercocok tanam seperti sayur-sayuran. Selain itu,
Desa ini didominasi dengan tanah merah dimana kondisi tanah seperti ini tidak cocok untuk bercocok tanam.
Hal ini menyebabkan masyarakat sulit dalam memperoleh sayur-sayuran segar untuk kebutuhannya. Ketersediaan
sayur-sayuran yang masyarakat konsumsi dipasok dari luar, sehingga harga sayur sangat mahal dan menyulitkan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
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Salah satu upaya meningkatkan ketersediaan kebutuhan sayur-sayuran dari masyarakat desa sendiri adalah dengan
penanaman hidroponik dengan yaitu model teknologi hidroponik yang lebih higenis dan dapat diproduksi secara
masal guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menerapkan teknologi berguna untuk meningkatkan
produktivitas sayur-sayuran sehingga tidak perlu diimpor dari luar, meningkatkan daya saing produk pertanian
yang lebih higenis, dapat diproduksi secara masal dan memenuhi permintaan pasar sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Tujuan jangka pendek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan teknologi hidroponik sistem
terapung sebagai strategi baru untuk masyarakat. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, diharapkan teknologi
ini dapat diaplikasikan oleh masyarakat sebagai usaha peningkatan pendapatan petani di Desa Sungai Bawang
Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuantan Sengingi.
Tolak ukur ketercapaian kegiatan ini adalah dapat membuka wawasan masyarakat Desa Sungai Bawang, betapa
pentingnya mengatasi permasalahan distribusi sayur-sayuran di Desa tersebut, sehingga masyarakat tertarik untuk
mengaplikasikan Teknologi Hidroponik yang telah dijelaskan dan di praktikkan secara langsung dalam kegiatan
pengabdian ini.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada warga ini menggunakan metode penyuluhan, diskusi dan
pembuatan teknologi hidroponik, yaitu;
1. Penyuluhan dengan metode tatap muka. Materi disampaikan secara langsung tentang tekonologi hidroponik
dan manfaatnya.
2. Diskusi dilakukan melaui partisipasi aktif dan tanya jawab antara tim pelaksana dengan para warga. Kegunaan
diskusi adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tentang teknologi hidroponik yang telah
disampaikan oleh tim pelaksana.
3. Pelatihan dan praktek di lapangan mengenai teknologi hiodroponik
4. Pembuatan teknologi hidroponik sebagai bahan percobaan pertama oleh tim pelaksana yang bekerjasama
dengan warga.
5. Melakukan monitoring dan pendampingan agar teknologi yang disampaikan betul-betul diaplikasikan oleh
masyarakat.
6. Dilakukan Evaluasi pada bulan berikutnya untuk melihat perkembangan lahan percobaan dan partisipasi
masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi hidroponik.

PEMBAHASAN
Sosialisasi dan penerapan teknologi hidroponik sebagai usaha peningkatan pendapatan petani di Desa Sungai
Bawang, Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Juli 2018. Pelaksanaan ini
melibatkan tim dosen dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau. Mahasiswa terlibat sepenuhnya
dalam kegiatann ini yaitu demo teknologi hidroponik, persiapan acara, pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi
serta perawatan model contoh yang telah dibuat bersama masyarakat desa dalam jangka panjang. mahasiswa yang
terlibat diharapkan dapat menjadi pengalaman dalam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.
Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat desa Sungai Bawang Kec. Sengingi Kab. Kuantan
Sengingi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat
dalam bercocok tanam. Dan dari teknologi yang diapilkasikan ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan
sayur-sayuran untuk dikonsumsi. Untuk aplikasi skala besar dapat menjadi sumber produksi desa sehingga akan
membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sungai Bawang.

111

Materi kegiatan disampaikan dalam bentuk power point yang disampaikan oleh dosen dan demonstrasi teknologi
hidroponik dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau yang berkecimpung dalan bidang
ini, bernama Syaiful Ramadhan yang dikoordir oleh dosen. Penyampaian materi didukung dengan demonstrasi
guna untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Harpannya, dengan praktik akan
mempermudah masyarakat untuk mengingat materi yang telah disampaiakan.

Dalam kegiatan ini peran aktif masyarakat Desa Sungai Bawang memberikan hasil yang sangat baik selama
berjalannya kegiatan. Masyarakat sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegitan dan sangat menghargai
materi yang telah diberikan. Setelah selesai penyampaian materi dan demonstrasi, masayarakat diberikan
kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab terkait teknologi hidroponik. Salah satu tolak ukur yang digunakan
untuk mengetahui tingkat pemahaman peseta terhadap materi yang diberikan yaitu dengan cara memberikan
pertanyaan kepada peserta, sehingga bagi peserta yang benar-benar mengikuti materi dan paham akan mudah
dalam mejawab pertanyaan yang diberikan.
Setelah selesai penyampaian materi dan diskusi, masyarakat diberikan kuosioner oleh tim pelaksana yang harus
diisi. Berdasarkan jawaban dari kuosioner yang diberikan, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sungai Bawang
belum mengetahui terkait teknologi hidroponik. Seluruh masyarakat bersemangat untuk mencoba mengaplikasikan
metode ini dalam skala rumah tangga yang murah dan ramah lingkungan.
Di akhir kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan dengan perangkat teknologi hidroponik yang telah dirancang oleh
tim pelaksana. Dimana perangkat tersebut adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Meja dengan kerangka baja dengan ukuran 4x105 cm, tinggi 80 cm sebagai tempat instalasi hidroponik
Atap dari seng plastik bening berfungsi untuk penutup meja melindungi tanaman dari sinar matahari dan hujan
Mesin Pompa air digunakan untuk sistem drainase hidroponik
Pipa apung beserta perangkatnya digunakan untuk menampung air dan nutrisi hidroponik.
Stereform dilubangi dengan jumlah total 300 lubang. Busa sterofoam digunakan untuk meletakkan netpot atau
wadah tanaman dan menahannya agar posisinya tetap stabil. sterofoam dilubangi sesuai dengan ukuran netpot
atau pot tanaman yang akan dimasukkan kedalamnya.
6. Netpot (Pot Hidroponik) digunakan untuk menyimpan tanaman didalam instalasi hidroponik.
7. Rockwool adalah media tanam hidroponik yang umumnya terbuat dari kombinasi batuan basalt, batu batu
kapur dan batu baru yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Bentuknya seperti serabut-serabut halus.
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Gambar 2. Perkenalan perangkat teknologi hidroponik kepada masyarakat
Acara pengabdian yang dilaksanakan ini menunjukkan pengaruh positif bagi masyarakat. Adanya kegiatan ini
membuat peserta merasa dapat mengisi luang dengan aktivitas yang lebih bermanfaat karena memperoleh ilmu
dan wawasan baru peserta maupun lingkungan sekitanya. Dan menjadi hal yang sangat penting adalah dengan
penerapan teknologi hidroponik merupakan langkah awal sebagai usaha peningkatan pendapatan masyarakat
khususnya petani. Dan untuk masyarakat secara umum, teknologi ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh
sayur-sayuran untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau, tidak mahal seperti sayur-sayuran yang dijual dari
luar desa.

KESIMPULAN
Sosialisasi dan penerapan teknologi hidroponik system terapung sebagai usaha peningkatan pendapatan petani
di Desa Sungai Bawang Kec. Sengingi, Kab. Kuantan Sengingi pada hari Minggu, 8 Juli 2018 telah terlaksana
dengan baik bersama Tim dosen dan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau. Acara pengabdian yang
dilaksanakan ini menunjukkan pengaruh positif bagi masyarakat. Peserta kegiatan memperoleh pengetahuan dan
wawasan penerapan teknologi hidroponik dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh sayursayuran untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau, tidak mahal seperti sayur-sayuran yang dijual dari luar
desa. Kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu kunjungan sebagai peninjaun kembali
setelah melakukan kegiatan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SMA DALAM MELESTARIKAN
KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS DAN
KECAMATAN BUNUT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA PROGRAM KABUPATEN PELALAWAN

Hambali*, Jumili Arianto, dan Bunari
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
* unri.hambali@yahoo.com

PENDAHULUAN
Analisis situasi
Masyarakat Pelalawan menurut pengelompokan adat terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu, (1) Masyarakat Pesisir
yang umumnya bermukim di kawasan pesisir pantai dicirikan menganut adat Melayu Melaka dan (2) Masyarakat
Petalangan umumnya bermukim di darat dengan ciri-ciri menganut budaya Melayu dan Minangkabau.
Masyarakat Petalangan, mereka bermukim dalam kawasan tertentu yang mereka sebut kawasan “Hutan Tanah
Wilayat” atau “Hutan Tanah Wilayat Pebatinan” atau “Hutan Tanah Wilayat Pesukuan” atau “Hutan Tanah Wilayat
Soko” atau “Hutan Tanah Soko” yang masing-masing pesukuan menjadikannya sebagai “Hutan Tanah Milik
Pesukuan” yang mereka warisi turun-temurun. Secara tradisional, keterikatan masyarakat ini dengan hutannya
amatlah tinggi, karena hutan tanah itu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan mereka, yang sarat
dengan simbol-simbol budaya (Tenas Effendy dalam Shomary, S, 2005: 96).
Wujud kearifan lokal adalah mengenai lahan dan hutan Tanah Ulayat atau dikenal dengan Hutan Adat, di Kabupaten
Pelalawan sangat minim mengenai hutan adat hampir tidak ada lagi, padahal dulu Hutan Adat dimiliki oleh semua
Masyarakat Adat yang dinamakan Tanah Wilayat. Dewasa ini ketika tanah wilayat ini semakin ”terancam punah”
begitu juga semakin berimbas kepada nilai-nilai adat dan budaya yang melekat di dalamnya. Dalam tanah adat
yang dulunya tradisi adat “Rimba larangan” terdapat “Rimba Kepongan Sialang” dan “rimba simpanan”. “Rimba
Kepongan Sialang” atau “Rimba Kepongan Tualang” adalah kawasan rimba yang di dalamnya tumbuh pohon “Pohon
Sialang” atau “pokok Tualang” (pohon kayu tempat lebah bersarang) di sanalah tradisi “menumbai” sebagai local
wisdom. Sedangkan ‘rimba simpanan’ adalah rimba yang tidak ada pohon sialang tetapi menjadi tempat hidup
berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan(Tennas, 2010: 223).
Dalam istilah “people indigenous” yang diartikan sebagai masyarakat pribumi atau suku asli. Suku Melayu Petalangan
disebut sebagai “suku asli” karena menurut Tenas Effendy, mereka termasuk suku bangsa Proto Melayu (Melayu Tua)
yang menjadi penduduk awal di daerah yang kini kita kenal sebagai Provinsi Riau. Atas kebijakan inilah, masyarakat
Petalangan disebut sebagai “Orang Asal” atau “Orang Asli” Masyarakat di daerah ini disebut dengan “Orang Talang”,
yang secara umum masyarakatnya disebut dengan puak “Orang Petalangan” (Tenas, 2009).
Menurut Tenas Effendy (2010) apapun rencana dan wujud pembangunan di alam Melayu atau negeri-negeri
Melayu, seharusnyalah menerapkan budaya Melayu sebagai “roh”, “teraju”, “pucuk jala pumpunan ikan” atau
sebagai “mahkota” yang menjadi landasan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.
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Identifikasi dan Perumusan Masalah
1. Masyarakat Pelalawan memiliki tradisi yang disebut ‘rimba larangan’, ‘hutan larangan’, atau ‘rimba kepongan
sialang’ sebagai bentuk kearifan lokal
2. Seiring berkembangnya tahun 1950-an industri/ perusahan perminyakan (PT. Stanvac Indonesia / PT. Expan)
dan industri perkebunan terutama kelapa sawit dan HTI (hutan tanaman industri) di daerah ini, maka kesadaran
masyarakat kepada tradisi ‘rimba larangan’ kian rendah
3. Meskipun masih terdapat sebagian kawasan ‘rimba larangan’, ‘hutan larangan’, atau ‘rimba kepongan sialang’
(sebagai kearifan lokal) yang patut dilestarikan, namun wawasan kearifan lokal tidak banyak diketahui oleh
generasi muda (siswa) dalam mata pelajaran di sekolah, dan
4. Masih minimnya sarana dan media dalam mensosialisasikan ‘rimba larangan’ sebagai tradisi masyarakat
setempat sebagai kearifan lokal.

Tujuan Kegiatan Pengabdian
1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi, tentang pentingnya nilai budaya kearifan lokal,
dan
2. Membangun karakter/budaya “cinta dan peduli lingkungan” salah satu dari 18 karakter/budaya yang diajarkan
dan diamanahkan dalam kurikulum Tahun 2013.

Masyarakat Sasaran
1. Siswa SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan
2. Siswa SMA Negeri 1 Bunut, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

PEMBAHASAN
Langkah-langkah Kegiatan

1. Pelaksanaan di SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras
•

Acara pembukaan pada tanggal 14 Agustus 2018 Pelaksanaan Seminar di SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras yang
di selenggarakan di Aula Sekolah, terdiri dari beberapa rangkaian acara; ramah-tamah anggota Tim dan Pihak
Sekolah dan langsung dilanjutkan sambutan oleh Kepala Sekolah (Bapak Hamzah, M.Pd.I)

•

Seminar hari Pertama dengan tema: “Peningkatan Pengetahuan Siswa Dalam Melestarikan Kearifan Lokal”
diadakan secara paralel di Aula SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras. (Susunan Acara Lengkap terlampir pada
Lampiran 1). Pembicara TIM UNRI. Dalam persidangan moderator dibantu oleh 1 (satu) orang Guru Wanita
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Satpel Sekolah, selain itu juga dibantu oleh 1 (satu) orang Notulen dan 2
(dua) orang siswa penanggung jawab ruangan.

•

Peserta Seminar, di SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras terdiri dari 2 (dua) orang dari kalangan Guru dan 74 orang
Siswa.
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2. Pelaksanaan di SMA Negeri 1 Bunut
•

Acara pembukaan pada tanggal 15 Agustus 2018 Seminar di SMA Negeri 1 Bunut yang di selenggarakan
di Aula Sekolah, terdiri dari beberapa rangkaian acara; ramah-tamah anggota Tim dan Pihak Sekolah dan
langsung dilanjutkan sambutan oleh salah seorang Guru Wanita sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah (Ibu
Trining Cahyani, S.Pd).

•

Seminar hari Kedua dengan tema: “Peningkatan Pengetahuan Siswa Dalam Melestarikan Kearifan Lokal”
diadakan secara paralel di Aula SMA Negeri 1 Bunut. (Susunan Acara Lengkap terlampir pada Lampiran 1).
Pembicara TIM UNRI. Moderator dibantu oleh 1 (satu) orang guru laki-laki (Aprizal Gurnalis, S.Pd) yang dalam
hal ini dilaksanakan oleh Satpel Sekolah, selain itu juga dibantu oleh 1 (satu) orang Notulen dan 2 (dua) orang
siswa penanggung jawab ruangan.

•

Peserta Seminar, di SMA Negeri 1 Bunut terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili kalangan Guru, dan 98 orang Siswa.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
Gambaran Umum Masyarakat Sasaran
Masyarakat sasaran dalam kegiatan ini adalah Siswa-siswi (SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras dan SMA Negeri 1
Bunut). Geografis, siswa di sini jarak tempuh ideal ke sekolah itu adalah relatif, meskipun mereka harus menempuh
untuk menjangkau ke sekolah itu hingga 20 km, Jarak tempuh siswa ke Sekolah ada pada rentang 2 sd 20 km.
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Latar belakang sosial ekonomi keluarga /orang tua siswa yang sekolah di ke dua sekolah (SMA Negeri 2 Pangkalan
Kuras dan SMA Negeri 1 Bunut) sebagian besar atau 60% adalah sebagai petani, yaitu petani kelapa sawit dan karet.
Kesejahteraan dalam arti penghasilan keluarga tidaklah berlebihan, kalaupun ada “kelebihan” itupun dipengaruhi
harga komuditi sawit dan karet.
Latar belakang suku dan daerah, sebagian besar siswa dilahirkan di Pelalawan, akan tetapi sebagian besar orangtua mereka sebenarnya adalah pendatang dari Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nias, dan daerah lain di
Sumatera. Selain itu, siswa yang orang-tuanya adalah Orang Melayu atau warga tempatan yang jumlah mereka
boleh dikatakan kurang dari 50%.

Hasil yang Telah Dicapai dalam Kegiatan Seminar
1. Terlaksananya kegiatan Seminar secara tertib, aman dan lancar.
2. Bertambahnya pengetahuan siswa tentang nilai-nilai kearifan lokal lingkungan hidup.
3. Lahirnya beberapa ide dan gagasan konstruktif bagi pengembangan lingkungan sekolah yang berwawasan
“Green School” dan “Adi Wiyata” yang mempresentasikan nilai kearifan lokal lingkungan, dimulai dari ide untuk
membuat dan menata taman dan kebun sekolah.
4. Terumuskan dan ditetapkannya akan dibentuk Kelompok Peduli Lingkungan Sekolah (KPLS) yang dikelola oleh
siswa.

Kontribusi Kegiatan Seminar dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Kearifan
Lokal di Kalangan Siswa
Kegiatan ini memiliki kontribusi dalam rangka Peningkatan Pengetahuan Kearifan Lokal di Kalangan Siswa, seperti:
1.
2.
3.
4.
5.

Mendukung dalam melaksanakan program “green school” di sekolah.
Siswa memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal terhadap lingkungan.
Mengangkat dan menumbuhkan minat dan motivasi agar lebih mencintai kearifan lokal lingkungan.
Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi isu kerusakan lingkungan hidup.
Melancarkan program Adi Wiyata sekolah yang telah direncanakan.

Kendala yang Dihadapi
1. Terbatasnya personil kurier Tim saat observasi ke lokasi sekolah, akibatnya sulitnya distribusi, pemasangan dan
penataan spanduk/dekorasi di lokasi.
2. Terdapat satu sekolah (SMA Negeri 1 Bunut) yang mana Kepala Sekolah berhalangan hadir pada hari
diselenggarakannya Seminar.
3. Adannya keterlambatan sidang seminar, siswa sebagai peserta sebagian tidak dapat hadir karena belajar di
kelas. Selain itu siswa yang dapat hadir harus ditunggu dulu setelah jam pelajaran. Selain ada terdapat miss
communication antara pelaksana (Tim LPPM UNRI) dengan beberapa Guru yang sedang mengajar.

Solusi Pengembangan Kegiatan ke Depan
Beberapa solusi tersebut diantaranya adalah:
1. Koordinasi dan mengefektifkan tugas anggota Tim, agar Tim lebih siap dengan keadaan yang mendadak dan
sudah mempersiapkan rencana lain jika terjadi hal yang diluar dugaan.
2. Terjadinya miss communication adalah hal yang wajar dan kerap terjadi. Idealnya, Tim lebih dapat memahami
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acara, menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah.
3. Pihak Tim lebih aktif lagi mencari informasi tentang gambaran atau karakteristik dari peserta, yang dapat
dijadikan sebagai penentuan kegiatan Seminar.

PENUTUP
Kesimpulan
Substansi materi dalam Seminar telah menginspirasi lahirnya beberapa ide dan gagasan konstruktif bagi
pengembangan lingkungan sekolah yang berwawasan “Green School” dan “Adi Wiyata” yang mempresentasikan
nilai kearifan lokal lingkungan, dimulai dari ide untuk membuat dan menata taman dan kebun sekolah. Hal ini
ditandai dengan peran serta aktif dan antusias Siswa dalam mengemukakan ide dan gagasan.
Mendukung dalam melaksanakan program sekolah yang berwawasan “Green School”. Penguatan pengetahuan
Siswa tentang nilai-nilai kearifan lokal terhadap lingkungan, dengan kegiatan seminar ini dapat mengangkat dan
menumbuhkan minat dan motivasi Siswa agar lebih mencintai kearifan lokal lingkungan.

Rekomendasi
Peran serta aktif Siswa dalam kegiatan menyampaikan pertanyaan, ide dan gagasan yang telah ditunjukkan dalam
Seminar, sejatinya mendapat apresiasi nyata dari pihak Sekolah untuk dituangkan dalam kebijakan sekolah, terutama
menyangkut konsep sekolah berwawasan “green school” sebagai representasi dari kearifan lokal.
Perlu ada kerjasama pihak Sekolah, masyarakat dan/atau pihak lain untuk memfasilitasi penyediaan lahan yang
dapat dipakai Siswa dalam praktik pemanfaatan lahan, dalam hal ini Guru Mapel Biologi diharapkan berperan
menanamkan karakter peduli lingkungan kepada Siswa.
Kepala Sekolah maupun Guru memotivasi Siswa dengan memberikan reward setiap siswa yang telah mengerjakan
atau berbuat dan berkarya dalam pemanfaatan lahan seperti; ada siswa yang menanam sebatang pohon; ada karya
tulis siswa tentang lingkungan, dan lain-lain.
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PEMANFAATAN DAGING IKAN PATIN (PANGASIUS SP) DALAM
PENGOLAHAN MIE ANEKA WARNA SEBAGAI MAKANAN SEHAT SERTA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ISTRI PETANI IKAN DESA PULAU
LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
KABUPATEN KAMPAR

Tjipto Leksono*, Dian Iriani, N Ira Sari, Dahlia, dan Elvrin Septyanti
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* t_leksono@ymail.com

PENDAHULUAN
Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebagai sentra ikan patin (Pangasius sp) di Indonesia dengan produksi 500.000 ton per tahun dan merupakan
produksi perikanan air tawar di Kampar terbesar ketiga di Indonesia dengan ikan utamanya adalah ikan patin
(Antara Riau, 2018). Majunya sektor perikanan air tawar ini juga karena Kampar meiliki aliran sungai bagus,
sehingga menarik minat masyarakat untuk membudidayakan ikan air tawar terutama ikan patin yang merupakan
ikan andalan di daerah ini.
Pemilihan Desa Pulau Lawas untuk kegiatan pengabdian karena Desa Pulau Lawas merupakan salah satu desa
yang berada ditepian sungai Kampar Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, selain itu karena atas
pertimbangan keterbukaan dan antusiasme masyarakat di Desa ini untuk menerima perubahan yang memberi
harapan peningkatan kesejahteraan mereka. Pertimbangan tersebut didasarkan atas pengalaman dan observasi
langsung di Desa Pulau Lawas ini sebelum rencana kegiatan penerapan iptek ini disusun.
Ikan patin memiliki nilai ekonomis yang tinggi dimana selain mudah dibudidayan ikan ini juga mengandung protein
yang sangat tinggi, dimana menurut Feliatra dan Ahmad, 2011, bahwa ikan patin mengandung protein dalam berat
basah 14,59% dan dalam berat kering mencapai 81,71%. Untuk mengantisipasi kelimpahan produksi ikan patin,
dan memperpanjang masa simpannya maka dilakukan pengolahan ikan patin dalam bentuk diversifikasi produk,
karena selama ini masyarakat Desa Pulau Lawas hanya memasak ikan patin dalam keadaan segar dan mengolahnya
dalam bentuk ikan asin dan salai saja.
Bergesernya pola makan masyarakat akhir-akhir ini kepada makanan yang siap saji atau siap santap, maka mie
ikan merupakan pilihan yang tepat sebab produk ini dapat dikonsumsi langsung. Mie merupakan salah satu bentuk
produk hasil olahan yang terbuat dari tepung terigu atau tepung lainnya sebagai bahan utama. Dalam pembuatan
mie tidak dibutuhkan penambahan bahan pengembang seperti pada proses pembuatan roti. Mie dapat dibuat
dengan menggunakan formulasi atau resep yang sangat sederhana, yaitu gandum, air dan garam. Namun demikian,
bahan-bahan lain seringkali ditambahkan pula dalam pembuatan mie, misalnya telur. Seiring dengan perkembangan
teknologi pangan, teknologi pengolahan mie juga berkembang, baik dalam segi bentuk, variasi maupun aroma
(Paramita, 2010).
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Teori tentang teknik pembuatan mie ikan maupun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut akan lebih
berarti apabila dapat diterapkan pada masyarakat petani ikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat petani ikan, khususnya isteri dan keluarga petani ikan, dapat melakukan
kegiatan produktif yang dapat menunjang kesejahteraan mereka. Disamping itu, apabila teknik pengolahan mie
ikan ini diterima dan dikembangkan oleh masyarakat di Desa Pulau Lawas, bahkan dapat diperluaskan diwilayah
Kabupaten Kampar, maka diharapkan produk mie ikan dapat menjadi produk unggulan asal Kabupaten Kampar
yang dikenal dengan julukan “Kota Serambi Mekah” ini.

PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfokuskan pada pelatihan pengolahan mie daging ikan patin
pada masyarakat petani ikan Desa Pulau Lawas. Dengan memanfaatkan hasil perikanan yang ada berupa ikan
patin yang tersedia disekitaran perairan Desa Pulau Lawas. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat
mengkonsumsi daging ikan dan ketidaktahuan masyarakat tentang produk-produk yang dapat diolah dari ikan patin
ini, maka diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan dan pengolahan mie ikan patin
aneka warna, dimana pewarna yang digunakan yaitu pewarna alami dari bayam dan wortel, sehingga mie yang
dihasilkann tidak hanya kaya akan protein tetapi juga serat. Selain itu, masyarakat Desa Pulau Lawas juga diajar
tentang bagaimana cara membuat packaging/kemasan dan labelling pada kemasan produk olahan. Sehingga setelah
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan masyarakat yang telah dilatih dapat membuat olahan dari
daging ikan patin berupa mie basah dan mengembangkan produknya tidak hanya di daerah Desa Pulau Lawas tetapi
sampai keluar kota bahkan propinsi. Dan jika produknya telah dikenal orang dan dipasarkan hingga keluar daerah,
maka dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan mengurangi angka pengangguran.
Jumlah seluruh peserta yang hadir sebanyak 30 orang, yang didominasi oleh kaum perempuan, yaitu para isteri
petani ikan. Para peserta berumur sekitar 25-47 tahun, dengan tingkat pendidikan SD hingga sarjana.
Berdasarkan hasil pre-test yang diberikan sebelum pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta
(90%) telah mengerti dan memahami tentang pentingnya mengkonsumsi daging ikan maupun ikan. Namun, sedikit
sekali (5%) yang mengetahui tentang diversifikasi produk perikanan, interpreneurship, dan praktek pengolahan mie
ikan. Dengan demikian, bagi mereka, mie ikan patin merupakan produk olahan hasil perikanan yang benarbenar
baru diperkenalkan kepada mereka, sehingga begitu besar antusias peserta penyuluhan untuk mengikuti setiap
penjelasan hingga praktek pengolahannya.
Dukungan Kepala Desa Pulau Lawas (Bapak Andri Nuras, SH), dan keterbukaan serta antusiasme para peserta
penyuluhan di Desa Pulau Lawas maka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Hal ini
pertama-tama dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan
tersebut dan ketepatan waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Tempat pertemuan sudah dibersihkan dan
ditata rapi, bahkan mereka juga antusias mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk praktek pengolahan mie
ikan patin aneka warna.
Sebagai acara inti dari kegiatan ini adalah kegiatan memperkenalkan iptek berupa pengolahan mie basah ikan
patin aneka warna. Acara ini diawali dengan memperkenalkan bagaimana wujud nyata produk baru tersebut dan
bagaimana prospek pengembangan produk baru tersebut bagi masyarakat di desa ini. Para peserta berebut untuk
melihat, memegang, dan mencicipi mie ikan patin yang baru mereka lihat saat itu. Awal acara ini benar-benar
merupakan brain storming bagi peserta, apalagi ketika mereka menerima penjelasan tentang harga ikan patin
olahan jika dipasarkan akan lebih tinggi daripada bahan bakunya.
Ada pelajaran berupa informasi yang menarik bagi penyuluh ketika para peserta baru pertama kali melihat wujud
mie ikan patin. Hal ini semakin memacu semangat para peserta, karena mereka mempunyai hasil perikanan yang
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mereka andalkan yaitu ikan patin, yang bisa diolah sebagai produk pangan yang sehat. Informasi lapangan ini
menjadi catatan penting bagi tim pengabdian untuk melakukan kajian lebih lanjut, karena selama ini penggunaan
bahan baku ikan patin hanya diolah dalam keadaan segar dan dalam bentuk ikan salai saja.
Berdasarkan post-test, menunjukkan bahwa 99% peserta telah mengetahui tentang diversifikasi produk perikanan,
interpreneurship, serta praktek pengolahan mie ikan patin. Sehingga dari persentase tersebut dapat diketahui
adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peserta penyuluhan rata-rata 94%. Dari yang belum
pernah mendengar menjadi mendengar, mengenal, mengerti bahkan melakukannya sendiri. Bahkan, dilihat dari
antusias peserta, mereka ingin mengembangkan keterampilan dan hasilnya sesuai dengan resep yang mereka coba
sesuai dengan selera mereka sendiri.
Selain itu, pengetahuan tentang kemasan sebagai bahan pengemas produk dan mutu hasil perikanan juga meningkat.
Bahkan, tergugah kesadarannya untuk lebih mengutamakan mutu serta arti penting sanitasi dan higien.
Dampak kegiatan pengabdian ini dapat dilihat melalui evaluasi yang dilakukan beberapa waktu kemudian setelah
kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan Bapak Kepala Desa Sungai Paku Bapak
Andri Nuras, SH, bahwa para peserta penyuluhan tengah bergantian membuat mie basah ikan patin aneka warna
dalam kelompok-kelompok kecil.

KESIMPULAN
Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan sukses dan lancar walaupun
masih ada kendala yang ditemukan. Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini secara umum peserta sangat
antusias mengikuti penyuluhan pelatihan pengolahan mie basah patin aneka warna di desa Pulau Lawas Kecamatan
Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Setelah pelatihan, peserta telah dapat membuat sendiri produk tersebut
dengan hasil yang memuaskan. Ditinjau dari keikutsertaan peserta maka dapat dikatakan minat untuk membuka
usaha mandiri sangat tinggi baik perorangan maupun ok. Berdasarkan post-test, menunjukkan bahwa 99% peserta
telah mengetahui tentang diversifikasi produk perikanan, interpreneurship, serta praktek pengolahan mie basah
patin. Sehingga dari persentase tersebut dapat diketahui adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para
peserta penyuluhan ratarata 94%.
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PEMANFAATAN PAKAN HERBAL (JAMU) UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKSI IKAN BUDIDAYA DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Henni Syawal*, Morina Riauwaty, Nuraini, dan Saberina Hsb
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* hennirizal@gmail.com

Desa Koto Tuo terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Koto Tuo memiliki
potensi untuk dikembangkan kegiatan usaha budi daya ikan, baik dilakukan di kolam maupun di keramba jaring
apung mengingat wilayah desa ini termasuk daerah genangan PLTA Koto Panjang. Produksi ikan budidaya di desa
ini adalah 624 ton pada tahun 2017. Tujuan kegiatan ini adalah dapat membanttu masyarakat pembudidaya
ikan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat pakan ikan yang mengandung herbal (jamu),
pertumbuhan ikan cepat, penggunaan pakan hemat dan efisiensi pakan tinggi sehingga produksi meningkat.
Selanjutnya dengan meningkatnya pengetahuan petani tentang teknologi pembuatan pakan yang mengandung
herbal (jamu), maka diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Materi
yang diberikan kepada peserta antara lain adalah; 1.Teknik mengenali status kesehatan dan gejala klinis ikan
yang terserang penyakit. 2. Manfaat pakan yang mengandung herbal (jamu) terhadap kesehatan ikan, 3. Teknik
pembuatan pakan yang mengandung herbal (jamu) Metode ceramah dan diskusi yang digunakan untuk menjelaskan
seluruh materi yang ada, disampaikan dengan menggunakan alat peraga power point dan infokus. Kegiatan ini
dilaksanakan di Aula Kantor Desa Koto Tuo yang diikuti oleh aparat desa, pembudidaya ikan, mahasiswa kukerta,
dan tim pengabdian yang semua berjumlah 33 orang. Sedangkan untuk kegiatan praktek dilakukan secara langsung
oleh para peserta. Untuk memudahkan dalam praktek maka peserta dibagi menjadi 5 kelompok, dan setiap
kelompok beranggotakan 5 orang. Setelah praktek pembuatan pakan dilanjutkan dengan pemeliharaan ikan di
dalam keramba jaring yang ditancapkan dalam kolam sebanyak 6 unit dengan ukuran 2x1x1 m dengan padat tebar
150 ekor/ m3. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan patin/ jambal siam (Pangasius hypohthalamus) berukuran
10-12 cm (15gram). Keramba ini ditempatkan dalam 2 unit kolam, kemudian dipelihara selama 2 bulan, selama
pemeliharaan ikan diberi pakan herbal/ jamu. Setelah 6 minggu pemeliharaan dilakukan sampling dan upgrading
(pemisahan antara ikan ukuran besar dengan yang kecil) untuk melihat pertumbuhan ikan. Hasilnya ikan patin
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yakni berat rata-rata per ekor berkisar antara 85-100 gram dengan
panjang 15-25 cm, dan mortalitas ± 8%., setelah dua bulan rata-rata ukuran ikan 100-125 gram/ekor dengan
panjang 20-25 cm. Nilai FCR 1,15 dan Efisiensi pakan 80,82%. Kesimpulannya perendaman pakan pellet dalam
jamu fermentasi selama 10 menit sebelum diberikan ke ikan dapat menghemat pemakaian pakan pellet dan
mempercepat pertumbuhan.
Adapun kegiatan pelatihan dan pengabian yang telah dilakukan di Desa Koto Tuo disajikan dalam bentuk foto-foto
kegiatan sebagai berikut.

122

123

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN
HILIR MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI
BARANG BERNILAI EKONOMI

Huriatul Masdar*, Fifia Chandra, Yulia Irvani Dewi, dan Arfianti
Fakultas Kedokteran, Universitas Riau
* huriatul.masdar@gmail.com

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting terhadap terjaminnya kualitas
kesehatan manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan antara lain mencakup perumahan, pembuangan kotoran
manusia (tinja), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah, rumah hewan ternakdan
sebagainya. Sampah rumah tangga seringkali menjadi sumber masalah kesehatan apabila tidak dikelola dengan
baik. Sampah rumah tangga yang menumpuk menjadi tempat hidup berbagai vektor penularan penyakit infeksi,
bahkan dalam jumlah besar dapat mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Secara
umum, sampah dikategorikan atas sampah organik yang bisa terurai ditanah dan sampah non organik. Sampah non
organik juga menimbulkan masalah tersendiri. Sifat bahannya yang tidak bisa diurai oleh mikroba yang ada ditanah
menyebabkan sampah ini akan terus bertahan hingga bertahun-tahun dalam bentuk aslinya. Wadah-wadah bekas
yang terbuat dari plastik, seperti gelas atau plastik bekas air mineral, botol kaca, kaleng bekas, pot bunga yang tidak
terpakai dan lain sebagainya, bila dibiarkan begitu saja ditempat pembuangan sampah akan dapat menampung air
saat turun hujan dan menjadi tempat perindukan nyamuk demam berdarah.
Kecamatan Bagan Sinembah termasuk daerah yang beresiko tinggi terhadap pencemaran oleh sampah, terutama
Kepenghuluan Bagan Batu. Beberapa faktor yang dinilai turut berkontribusi dalam tingginya pencemaran oleh
sampah tersebut adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
yang benar, termasuk pemilahan sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik serta bagaimana
mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang jadi bermanfaat dan bernilai jual. Kurangnya ketersediaan TPS dan
jumlah mobil operasional pengangkat sampah juga menjadi masalah penumpukan sampah di Kecamatan Bagan
Sinembah ini. Edukasi pengelolaan sampah mulai dari individu ditingkat rumah tangga sangat diperlukan untuk
mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh penumpukan sampah tersebut.
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Riau pada tahun 2018 ini dilakukan sosialisasi
pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Sampah organik dijadikan bahan untuk pembuatan kompos
dengan menggunakan starter EM4, sedangkan sampah anorganik seperti botol dan kaleng bekas dijadikan barang
bernilai seni dan memiliki daya jual yang tinggi melalui seni decoupage. Masyarakat target dalam kegiatan ini,
berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan aparat pemerintah desa setempat adalah guru yang bertugas di TK
dan PAUD serta ibu-ibu PKK yang ada di Kepenghuluan Pelita dan Kepenghuluan Sukamaju Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 30 dan 31 Juli serta 12
Agustus 2018 bekerja sama dengan mahasiswa Kukerta Universitas Riau yang ada di kedua kepenghuluan tersebut.
Dari diskusi yang dilakukan dapat diketahui bahwa masih sangat sedikit masyarakat yang paham bagaiman
memilah dan mengelola sampah rumah tangga yang benar. Hampir seluruh peserta menyatakan tidak pernah
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memilah sampah organik dan organik yang dihasilkan. Rata-rata mereka menempatkan pada satu tempat sampah
yang sama dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah yang ada, ditimbun dalam tanah atau dibakar di
pekarangan rumah masing-masing.
Seluruh peserta yang hadir mengaku belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengolah
sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Beberapa peserta mengaku selama ini hanya menumpuk sampah
organik yang berasal dari dedauan dalam suatu lubang di pekarangan dan membiarkan sampah terurai secara
alami tanpa adanya perlakuan khusus. Hasil uraian sampah tersebut juga kadang diabaikan begitu saja. Beberapa
orang peserta lainnya mengaku membakar sampah organik tersebut (yang kadang masih tercampur dengan bahan
anorganik) dan hasil pembakarannya dicampur dengan tanah dan dimanfaatkan sebagai media tanaman.
Pada kegiatan ini tim juga memberikan starter EM4 kepada kedua kelompok PKK untuk dapat mereka manfaatkan
dalam memulai pembuatan kompos di desa masing-masing. Dalam pembuatan kompos tersebut, kedua tim PKK
dibantu oleh mahasiswa Kukerta dari masing-masing kepenghuluan, terutama dalam menyiapkan komposer,
sehingga dihasilkan komposer yang baik. Kompos cair yang dihasilkan selama proses pembuatan kompos telah
mulai dimanfaat mahasiswa kukerta dan ibu-ibu PKK untuk memupuki tanaman berkhasiat obat yang dikelola oleh
masing-masing PKK.
Selain itu, dalam melengkapi koleksi tanaman berkhasiat obat yang dikelola oleha masing-masing PKK, tim
mengenalkan serta menghibahkan sebanyak 10 jenis tanaman berkhasiat obat yang mudah dikembangkan oleh
masyarakat. Tanaman tersebut antara lain pegagan, sembung nyawa, keji beling, gendola, krema cina, umbi dewa,
bawang dayak, lempeni, sambiloto dan binahong. Tanaman berkhasiat obat tersebut didapatkan dari petani herbal
yang selama ini menjadi salah satu mitra lokasi pendidikan mahasiswa FK UNRI tentang etnomedicine dan tanaman
berkhasiat obat.
Pelatihan pembuatan karya seni dengan teknik decoupage dan memanfaatkan barang bekas di rumah tangga
dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 12 Agustus 2018. Peserta pelatihan ini adalah guru TK-PAUD dari
Kepenghuluan Pelita dan Kepenghuluan Sukamaju serta ibu PKK dari Kepenghuluan Pelita. Pada pelatihan ini,
peserta diajarkan teknik decoupage dengan menggunakan media licin seperti botol dan kaleng bekas maupun
media kesat seperti permukaan kayu, tanah liat dan sebagainya. Setelah penjelasan singkat mengenai teknik dasar
decoupage, peserta diminta untuk mempraktekkan langsung di kedua tipe media tersebut.
Dengan demikian peserta dapat merasakan langsung bagaimana cara menghias barang bekas dengan teknik
decoupage dan dapat mengetahui kesulitan serta cara mengatasi kesulitan tersebut secara langsung. Pada kegiatan
pertama yang dilaksanakan di TK Kartini Kepenghuluan Pelita, tim sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa
kukerta Kepenghuluan Pelita dan Sukamaju bagaimana cara mengerjakan seni decoupage. Mahasiswa kukerta ini
berikutnya mengajarkan kembali ke ibu-ibu PKK di kepenghuluan masing-masing seni decoupage tersebut sehingga
secara kuantitas, jumlah masyarakat yang mengetahui pemanfaatan seni decoupage untuk mengubah barang bekas
rumah tangga menjadi barang bernilai seni dan ekonomi semakin banyak. Selanjutnya guru TK dan anggota PKK
tersebut diharapkan juga mengajarkan ke anggota masyarakat lain terutama ibu-ibu dan remaja putri.
Dalam kegiatan ini, antusiasme peserta sangat tinggi. Peserta mengerjakan secara mandiri seni decoupage pada
media botol dan kaleng dari rumah masingmasing. Khusus untuk pengenalan pada media kesat seperti permukaan
kayu, tim menyediakan media tersebut sebagai media latihan bagi peserta.
Salah satu indikator keberhasilan kegiatan yang sudah dapat diukur adalah dari hasil pre test dan post test yang
dilakukan, dimana hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat antara sebelum dengan
sesudah penyuluhan dilakukan. Selain itu, antusias warga dalam kegiatan penyuluhan juga cukup tinggi terlihat dari
diskusi selama kegiatan yang cukup banyak.
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Indikator lain yang masih harus diamati adalah laporan dari pemerintah setempat mengenai tingkat cemaran sampah
dan PHBS di daerah tersebut yang baru akan diumumkan melalui profil kesehatan daerah pada akhir tahun. Dengan
demikian dapat dinilai apakah kegiatan ini dapat memberikan hasil positif atau masih perlu mendapat perbaikan.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA
IKAN NILA BERBASIS PAKAN BUATAN YANG MURAH DAN RAMAH
LINGKUNGAN DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Indra Suharman*, Nur El Fajri, Zulkifli, Niken Ayu Pamukas, dan Adelina
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* indra70s@yahoo.com

LATAR BELAKANG
Pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan bersama komunitas masyarakat dengan cara
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan persoalanpersoalan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat (Darmansyah, 2016). Kegiatan pengembangan masyarakat
dapat berupa peningkatan keterampilan melalui penyuluhan dan pelatihan peningkatan kemampuan dalam
mengelola sumberdaya alam. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan
karena melalui pemberdayaan, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pemberdayaan yang dilaksanakan
harus sesuai dengan prosedur dan model perberdayaan partisipatif (Zulkarnain, 2015). Salah satu pemberdayaan
tersebut adalah kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan (petani ikan) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai.
Masyarakat Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2006 merupakan wilayah
sentra produksi (pembudidaya) ikan nila. Usaha pembesaran ikan nila di kolam merupakan usaha tambahan bagi
masyarakat di desa ini. Alasan pembudidaya memilih jenis ikan nila untuk dikembangkan karena ikan ini disukai
oleh masyarakat sehingga permintaan pasar akan ikan ini terus meningkat dengan harga cukup tinggi.
Di Desa Tebing Tinggi terdapat 5 (lima) kelompok pembudidaya ikan (Rawa Jadi, Sumber Rezeki, Sumber Kehidupan,
Tetesan Harapan dan Gemilang) dengan jumlah total anggota sebanyak 95 orang. Namun beberapa tahun terakhir
pembudidaya ikan nila mulai berkurang karena berbagai kendala dalam proses pembudidayaan tersebut. Kendala
utama yang mereka hadapi adalah mahalnya harga pakan pabrikan (pelet komersial), dimana pembudidaya ikan
nila masih bergantung pada pakan berupa pelet yang dijual di pasaran. Harga jual pelet ikan di pasaran dirasa mahal
oleh pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan mengeluhkan bahwa kebutuhan pelet ikan yang mahal membuat laba
yang dihasilkan sedikit dan memerlukan modal usaha yang tinggi. Pembudidaya ikan di desa ini belum menerapkan
penguasaan teknologi dalam hal penyediaan atau pembuatan pakan yang murah berbasis bahan baku lokal. Hal ini
disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan tentang perikanan budidaya khususnya dalam hal pembuatan
pakan ikan yang murah dan berkualitas berbasis bahan baku lokal yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa petani ikan di Desa Tebing Tinggi umumnya masih membeli pelet dari pabrik
yang harganya relatif mahal. Ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan petani ikan untuk memformulasi pakan
buatan dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di sekitar lingkungan mereka. Sementara itu di kelompok
pembudidaya ikan ini sudah diberikan bantuan mesin pencetak pellet dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun
petani ikan belum memanfaatkan mesin tersebut dengan baik karena keterbatasan pengetahuan dalam membuat
pakan buatan (pelet). Berdasarkan uraian di atas, maka untuk membantu meningkatkan kemampuan petani
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ikan dalam pengelolaan budidaya ikan di kolam khususnya dalam pembuatan pakan buatan, maka dicoba untuk
melakukan inovasi ilmu pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan berupa pembinaan dan bimbingan terhadap
kelompok pembudidaya ikan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan informasi dari pembudidaya ikan (petani ikan) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, ternyata
masyarakat masih mengandalkan pakan pabrikan untuk ikan budidaya dan belum mengetahui cara pembuatan
pakan ikan yang murah dan praktis berbasis bahan baku lokal yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Sementara
itu bahan baku yang dapat digunakan untuk pembuatan pakan yang berasal dari limbah pertanian, poultry by
product dan limbah rumah tangga cukup tersedia di daerah mitra tersebut.
Dari uraian di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :
Petani ikan di Desa Tebing Tinggi masih dominan memberikan pakan pabrikan yang harganya relatif mahal.
Petani ikan belum mengetahui secara baik cara membuat pelet yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan
memanfaatkan bahan-bahan baku lokal yang ada di sekitar lingkungan mereka. Ini bisa dimengerti mengingat
keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan petani tersebut dibidang pakan ikan. Untuk itu perlu dilakukan
kegiatan penyuluhan pembuatan pakan buatan berupa pelet kepada masyarakat petani di desa ini sehingga mereka
mampu memproduksi pelet sendiri.

TUJUAN KEGIATAN PENGABDIAN
•

Memberikan pengetahuan praktis kepada pembudidaya ikan (petani ikan) tentang cara pembuatan pakan ikan
dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di lingkungan sekitar mereka tinggal.

•

Dengan dikuasai dan diterapkannya pengetahuan tentang pembuatan pelet yang berkualitas baik, maka
diharapkan para petani mampu menyediakan pelet sendiri secara kontiniu, sehingga usaha budidaya ikan
tidak lagi merupakan usaha sambilan namun dapat dijadikan sebagai mata pencaharian utama yang dilakukan
dengan serius, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani ikan tersebut.

PENDEKATAN/CARA PENYELESAIAN MASALAH
Prinsip pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan budidaya ikan di Desa Tebing Tinggi
adalah melalui kegiatan pendampingan budidaya ikan berbasis pakan buatan yang murah dan ramah lingkungan
dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada disekitar pemukiman petani ikan tersebut. Melalui pelatihan,
pembudidaya ikan dilatih cara membuat pakan ikan yang murah berbasis bahan baku lokal dan manajemen pakan
itu sendiri serta membantu pemasarannya.

KESIMPULAN
Hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan ini yaitu adanya respon positif dari petani dimana mereka dapat
membuat pakan sendiri sehingga dapat menekan biaya produksi pada kegiatan budidaya ikan, selanjutnya dapat
meningkatkan pendapatan petani.
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PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PEMANFAATAN BUAH PEDADA
(Sonneratia caseolaris) DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT,
BENGKALIS

Irvina Nurrachmi*, Musrifin Galib, Dessy Yoswaty, Bintal Amin, Nursyirwani, dan Roni Silambue
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* irvinaamin@yahoo.com

Ekosistem hutan mangrove beserta wilayah pantai dan muara sungai yang terdapat di Kelurahan Terkul, termasuk
sebagai salah satu wilayah dengan pembangunan yang cukup pesat di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Pembangunan yang diutamakan dari aspek ekonomi dan kependudukan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal, seperti pohon pedada (Sonneratia casiolaris) yang dimanfaatkan oleh masyarakat
lokal untuk kayu bakar, arang bakau, bahan penyamak, makanan dan pembuatan kertas.
Pohon pedada mempunyai daya adaptasi yang luas dan toleransi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan.
Ada dua jenis buah pedada yang dapat diolah atau dikonsumsi yaitu S. caseolaris dan S. alba (Kesemat, 2012).
Yunasti (2006) menyatakan bahwa hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan, obatobatan dan bahan baku untuk industri.
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Pohon pedada yang tumbuh di sekitar perairan pantai Kelurahan Terkul termasuk jenis S. caseolaris juga mendapat
tekanan yang tinggi, diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur, pemukiman, pertanian, perikanan dan industri.
Pemanfaatan pohon pedada secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan atau musnahnya suatu ekosistem
hutan mangrove.
Pemanfaatan terhadap potensi pohon pedada untuk menjadi alternatif produk olahan pangan dan mendukung
usaha konservasi ekosistem hutan mangrove yang berkelanjutan. Diantara produk olahan dari buah pedada yaitu
dalam bentuk permen dan sirup. Pengolahan menjadi permen dan sirup merupakan salah satu alternatif dari
penganekaragaman produk pangan. Permen dan sirup dari buah pedada yang telah diolah, tidak memiliki rasa yang
pahit. Hal ini biasanya menjadi kendala dalam mengkonsumsi bahan olahan buah mangrove. Adapun pengetahuan
yang telah ditransfer kepada masyarakat untuk pembuatan permen buah pedada dapat dilihat pada Gambar 1,
sedangkan untuk pembuatan sirup buah pedada dapat dilihat pada Gambar 2.

Permen dan sirup pedada diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai alternatif usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pengolahan buah pedada ini diharapkan dapat disebarluaskan
kepada tetangga maupun masyarakat di sekitar Kelurahan Terkul.
Buah pedada (S. caseolaris) yang telah diolah dalam bentuk permen dan sirup, sehingga dapat menjadi sumber
pendapatan masyarakat di kelurahan ini atau dijual ke daerah lainnya untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.
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PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PEMELIHARA Azolla
microphylla DI AIR PAYAU DESA SUNGAI KAYU ARA, KABUPATEN SIAK

Irwan Effendi*, Afrizal Tanjung, Syahril Nedi, Syafruddin Nasution, dan Elizal
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* helpingirwan@gmail.com

Publikasi: Effendi, I., A. Tanjung, S. Nedi, S. Nasution, & Elizal. 2018. Pembinaan Kelompok Pemelihara Azolla Microphylla di Desa Sungai
Kayu Ara, Siak. Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1): 7-17.

Sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah ini adalah perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan
kehutanan. Ketersediaan pakan ternak merupakan hal yang krusial di daerah ini. Azolla microphylla sebagai pakan
ikan dan ternak lainnya sudah mulai dikenalkan di tanah air. Beberapa keunggulan Azolla sebagai pakan antara
lain adalah; kadar protein yang tinggi, tumbuh cepat, mudah dibudidayakan dan mudah dicerna. Desa Sungai
Kayu Ara adalah salah satu desa pesisir di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Budidaya Azolla microphylla diharapkan
bisa membantu solusi permasalahan kekurangan pakan ternak di daerah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk
melatih masyarakat pesisir, khususnya di desa ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut; 1) Survei awal lokasi,
pembentukan kelompok peserta, kordinasi dengan kelompok. 2) Persiapan lokasi bagi kegiatan pelatihan. 3)
Pelatihan tehnik fermentasi substrat danpemeliharaan A. microphylla.4) Pemanenan dan pemberian ada ternak. 5)
Monitoring dan evaluasi. Kelompok pembudidaya A.microphylla sudah terbentuk “SUKARELA” dan pelatihan telah
pula dilaksanakan Hasil monitoring awal pada minggu kedua pasca pelatihan memperlihatkan bahwa makrofit ini
dapat tumbuh baik. Beberapa anggota telah memperbesar wadah pemeliharaan berupa bak-bak pemeliharaan.
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TEKNIK PENGGUNAAN AIR IRIGASI DALAM UPAYA PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN PADI DI DAERAH IRIGASI (DI) TIBUN KECAMATAN
KAMPAR

Islan*, Syafrinal, Ardian, Murniati, dan Sri Yoseva
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
* islanidris@gmail.com

PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pertanian. Tersedianya air yang cukup
untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi tanaman dengan pemberian air yang tepat, baik jumlah, waktu
maupun tempat sehingga terjadinya kombinasi yang tepat antara air, hara dan lingkungan yang tepat akan dapat
meningkatkan produksi pertanian. Berkurangnya sumber air serta meningkatnya pemanfaatan air irigasi, maka perlu
adanya penggunaan air yang baik, agar air tersedia dapat dimanfaatkan secara optimum serta sarana fisik jaringan
irigasi dapat lestari terhindar dari kerusakan dan dapat berfungsi sampai umur ekonomisnya (servis life time).
Untuk dapat tercapainya penggunaan air yang baik tersebut, perlu adanya kerjasama dan pengetahuan serta
keterampilan petani dan petugas pengairan dalam penggunaan air irigasi. Dalam penggunaan air irigasi di Daerah
Irigasi (DI) penggunaan air ditingkat petani terhimpun dalam organisasi petani pemakai air irigiasi (P3A) dan untuk
petugas pengatur air irigasi oleh pemerintah dilaksanakan oleh Juru dan Pengamat Pengairan.

Permasalahan
1. Belum maksimalnya penggunaan air oleh petani dalam budidaya tanaman padi sehingga air yang digunakan
tidak efisien. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman petani terhadap teknik penggunaan air
irigasi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi. pemakaian air, terutama petani yang berada dibagian hulu
jaringan irigasi yang pada umumnya adalah petani ikan, cenderung menggunakan air secara boros, dimana air
yang digunakan dengan sistem pengaliran secara terus menerus (continues flow) membuang kelebihan airnya
bukan pada saluran pembawa sehingga air yang dialirkan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh petani sawah.
2. Belum terampilnya petani dalam mengelola air irigasi, sehingga perlunya pengembangan sumber daya manusia
yang diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi para pengguna air irigasi.
3. Air irigasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terbagi secara adil dan merata terutama
bagi petani yang lahannya berada dibagian hilir dari jaringan irigasi sering susah mendapatkan air.
4. Penggunaan air yang sangat boros oleh petani karena melakukan penggenangan secara terus-menerus.serta
membuangnya dengan tidak memasukkan kembali kedalam saluran
5. Keterbatasan pengetahuan dan teknik pengolahan air irigasi merupakan salah satu kendala dalam pemanfaatan
air irigasi untuk budidaya tanaman padi.
6. Musim Tanam (MT) yang dilakukan oleh petani masih ada yang satu kali dalam satu tahun sehingga saluran
irigasi setelah penanaman sampai akan dimulai kembali musim tanam berikutnya, akan memerlukan waktu
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yang panjang (sampai 6 bulan) akibatnya, saluran yang selama 6 bulan tersebut tidak terawat dan ditumbuhi
gulma yang memerlukan pekerjaan berat untuk kegiatan pembersihan dan perawatan saluran yang biasanya
disebut kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi ditingkat petani.
7. Ketika akan memulai musim tanam dimana saluran irigasi perlu dibersihkan, rasa kebersamaan petani untuk
melaksanakan kegiatan gotong royong mulai berkurang.

Tujuan
1. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada petani pemakai air irigasi tentang perlunya rasa kebersamaan
dalam penggunaan air yang efisien untuk dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, cara penggunaan air yang baik, sehingga air dapat dimanfaatkan
secara efektif dan efisien serta terbagi secara adil dan metara.
3. Memberikan pemahaman dan keterampilan petani pemakai air irigasi tentang pentingnya pemeliharaan jaringan
irigasi, agar terhindar dari kerusakan sehingga kehilangan air disaluran karena rusaknya jaringan irigasi dapat
dihindari.

METODE PENGABDIAN
Penyuluhan
Metoda yang digunakan adalah dengan memberikan materi dan menjelaskannya dalam bentuk penyuluhan,
mengenai teknik penggunaan air irigasi dalam meningkatkan produksi padi. Selanjutnya dilakukan sesi diskusi
sampai peserta memahami materi yang disampaikan.
Pendampingan kelompok petani pemakai air (P3A) dalam menerapkan teknik penggunaan irigasi dalam upaya
meningkatkan produksi padi
Tim pelaksana kegiatan terlibat langsung dalam aktivitas kelompok tani untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan budidaya padi. Rancangan evaluasi yang digunakan sebelum dan sesudah pendampingan adalah
pengetahuan para petani tentang teknik penggunaan irigasi untuk budidaya tanaman padi, dengan bentuk evaluasi:
1. Pre-test dilakukan sebelum dilakukan penyuluhan kepada P3A, bagaimana teknik penggunaan irigasi yaitu
dengan memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang cara penggunaan air.
2. Post Test dilakukan dimana setelah pemaparan materi dan diskusi selanjutnya dilakukan post test dengan
memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan -pertanyaan berupa skala sikap petani sesudah diberi penjelasan
tentang penggunaan irigasi

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program
Kelompok tani dilibatkan secara bersama-sama tim untuk merumuskan masalah, merencanakan, mengevaluasi
program. Indikator keberhasilan setelah dilakukan program pengabdian masyarakat adalah perbandingan
kemampuan anggota mitra sebelum dan sesudah program pengabdian.

Alat ukur ketercapaian
Untuk mengukur ketercapaian kegiatan ini dapat dilakukan dengan, evaluasi dan keaktifan peserta dalam mengikuti
kegiatan, baik kegiatan pelatihan di ruang kelas maupun praktek dilapangan.
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SIMPULAN
1. Petani yang terhimpun dalam organisasi perkumpulan petani petamakai air irigasi (P3A) dapat memahami
pentingnya teknik penggunaan air irigasi sehingga air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimum,
terbagi secara adil dan merata.
2. Petugas pengelola jaringan irigasi yang mengatur membuka dan menutup pintu-pintu air dapat memahami teknik
penggunaan air irigasi dalam upaya menyediakan, membagi dan memberi air kepada petani. Petugas pengelola
jaringan irigasi ditingkat jaringan utama, mulai dari bendung sampai pintu sadap merupakan kewenangan
pengelolaannya dilakukan oleh pengamat dan juru pengairan. Ditingkat jaringan tersier kewenangan pengelolaan
jaringan irigasi dilakukan oleh P3A dengan ulu-ulu sebagai petugas menutup dan membuka pintu air.
3. Meningkatnya pemahaman tentang penggunaan air irigasi, dapat menghindari kekurangan air bagi petani serta
konflik yang akan muncul akibat dari kekurangan air tersebut dapat dihindari..
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PEMANFAATAN BAHASA PROGRAM PHP UNTUK PENGOLAHAN DATA
BALITA DAN IBU HAMIL PADA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GELORA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN
HILIR

Joko Risanto1*, Suprasman1, dan H. Gussyafri2
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* jokorisanto@gmail.com

Program penimbangan balita adalah salah satu program utama yang dimiliki oleh kementerian kesehatan (Kemenkes)
Republik Indonesia. Program penimbangan balita ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui posyandu yang
tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Selama ini penanganan pelayanan balita pada posyandi dilakukan oleh ibuibu Kader Pengerak PKK di desa masing-masing yang digerakkan oleh kelurahan. Kegiatan pelayanan balita diisi
dengan berbagai aktifitas seperti pemberian makanan sehat bergizi, pemeriksaan dan pencatatan ibu-ibu hamil,
pemeriksaan, penimbangan dan pencatatan perkembangan balita, Semua kegiatan tersebut dilakukan secara rutin
setiap bulan. Demikian juga yang dilaksanakan di desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
Secara sosial masyarakat desa Gelora berada dalam kehidupan yang tenteram dan saling menghargai.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja Posyandu maka akan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang berorientasi kapada beberapa permasalahan yaitu:
1. Bagaimana Merancang dan Membuat Program Aplikasi Komputer untuk menyimpan data-data ibu hamil dan
balita posyandu Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan menampilkannya dalam
bentuk laporan (report).
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2. Bagaimana mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada kader posyandu tentang tata cara
mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat.
3. Bagaimana memberdayakan beberapa kader posyandu Desa Gelora untuk mencatat dan menyimpan data
perkembangan ibu hamil dan balita kedalam database melalui aplikasi komputer.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:
1. Melaksanakan analisa alur pengolahan data pada posyandu Desa Gelora Kelurahan Bagan Sinembah Kabupaten
Rokan Hilir Propinsi Riau.
2. Merancang dan Membuat Program Aplikasi Komputer untuk menyimpan data-data ibu hamil dan balita
posyandu Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan menampilkannya dalam bentuk
laporan (report).
3. Mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada kader posyandu tentang tata cara mengoperasikan
program aplikasi yang telah dibuat.
4. Memberdayakan beberapa kader posyandu Desa Gelora untuk mencatat dan menyimpan data perkembangan
ibu hamil dan balita kedalam database melalui aplikasi komputer.

Hasil program pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa luaran pengabdian yaitu Program Aplikasi
Perekaman Data Balita dan Ibu Hamil untuk posyandu.
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PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI
KECAMATAN SUNGAI APIT

Jumiati Sasmita*, Dewita Suryati Ningsih, Arwinence Pramadewi, dan
Deni Danar Rahayu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
* jumiati.sasmita@lecturer.unri.ac.id

Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat Sungai Apit dengan melaksanakan
pelatihan sejumlah kegiatan kreatif dapat dilaksanakan untuk menghasilkan souvenir yang merupakan ciri khas dari
Kecamatan Sungai Apit sehingga menghasilkan masyarakat yang mandiri berbasis ipteks.
Adapun metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode ceramah bervariasi dan pelatihan pembuatan
kerajinan, yakni penyampaian materi yang terkait dengan kearifan lokal dan memberikan contoh-contoh hasil
kerajinan serta melaksanakan pelatihan pembuatan anyaman lidi, pandan, dan tanjak yang merupakan potensi
yang dimiliki masyarakat Kecamatan sungai Apit. Dengan adanya pelatihan ini manfaat yang diterima masyarakat
Kecamatan Sungai Apit adalah akan bermunculannya wirausahawan baru dan dapat mengemas potensi yang dimiliki
Kecamatan Sungai Apit. Dengan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis padakearifan local Kecamatan Sungai
Apit.
Pelatihan tentang Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Kecamatan Sungai Apit diikuti oleh 60 peserta
diantaranya masing-masing 30 orang masyarakat dari Kecamatan Sungai Apit selanjutnya melibatkan mahasiswa
KKN Universitas Riau 2018 yang ada di Kecamatan Sungai Apit dalam kegiatan pengabdian sebanyak 30 orang.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian ini berupa hasil kerajinan yang dapat di jadikan souvenir yang
merupakan ciri khas dari Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari aneka anyaman dari pandan, lidi sawit dan tanjak,
sehingga hasil ini nantinya dapat pula di jadikan sebagai souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten
Siak.
Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Sungai Apit, yang masih minim
dengan pencerahan terkait ekonomi kreatif berbasis kearifan local dengan pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan
masyarakat yang mandiri yang juga memiliki jiwa kewirausahaan dalam upaya mengembangkankearifan local yang
dimiliki kecamatan Sungai Apit.
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PENERAPAN MODEL “OPEN GOVERNANCE” DALAM KONTEKS
KEBIJAKAN “ONE VILLAGE ONE PRODUCT” DI KAMPUNG SIALANG
PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM – KABUPATEN SIAK

Khairul Anwar*, Syamsul Bahri, Syofian Hadi, dan Adlin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
* khairulanwar147@yahoo.com

Sejak di terapkannya kebijakan desentralisasi tahun 2001, Kabupaten Siak sebagai suatu wilayah tumbuh cepat
di provinsi Riaus. Daerah ini menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan pembangunan perkebunan
kelapa sawit yang paling intensif dan ekstensif di Riau.Namun pola pemanfatan lahan dan limbah sawit belum
optimal. Daerah ini memiliki luas wilayah daratan 8.556,09 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2015 388.506
jiwa. Secara umum mata penmcaharian masyarakat di kabupaten ini terdiri dari sektor pertanian perkebunan dan
peternakan. Namun sejak 2001,lahan sawah mengalami penurunan sebesar 1.047 ha dari tahun 2008 ke tahun
2009. Diikuti luas hutan rakyat semakin merosot dari 50.191 ha pada tahun 2008 menjadi 28.626 ha pada tahun
2009 (berkurang seluas 21.565 ha dalam setahun). Kondisi ini berimplikasi kepada pola pendapatan rumah tangga
masyarakat.
Secara factual pemanfatan lahan dan limbah kelapa sawit dan ternak belum optimal, limbah menjadi sumber
masalah dalam masyarakat. Muncul pertanyaan bagaimana limbah dapat dimanfaatkan? Semenatara kapasitas
perangkat kampong dalam menggali potensi SDA dan menjaring aspirasi masyarakat masih terbatas. Untuk menjawap
pertanyaan kegiatan pengabdian tersebut dilakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan
model open governance danTeknologi Tepat Guna (TTG) yang ada dalam masyarakat kampong Sialang Palas.
Kegiatan dilakukan secara beerkelompok dengan materi pengetahuan penataan kelembagaan,kepemimpinan,
peraturan perundangan dan teknologi pengelolaan limbah sawot dan ternak. Adapun manfaat yang diharapkan
dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah perangkat pemerintahan kampong dalam hal ini penghulu
mendapatkan tambahan pengetahuan keterampilan dan para ibu PKK tentang kebijakan “One village One Product”
dan keterampilan dalam mengolah potensi limbah sawit.
Tujuan dicapai dengan metode ceramah, simulasi dan pendampingan. Adapun materi kegiatan ceramah terdiri dari
penjelasan dan contoh isu-isu strategis pembangunan yang berdampak terhadap pembangunan baik tingkat lokal,
regional dan global; pentingnya memahami masalah dari berbagai isu strategis yang terjadi di desa; mengkaitkan
unsure model pemerintahan terbuka dengan isu-isu pembangunan perdesaan. Simulasi kegiatan memanfaatkan
limbah kelapa sawit. Metode ini dilakukan dengan cara mendemontrasikan praktik megolah limbah sawit menjadi
keranjang, piring dan tikar. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa KUKERTA UNRI di dua kampong yaitu Sialang
Palas dan Empang Baru. Setelah kegiatan pengabdian berjalan, dilakukan evaluasi dengan tujuan ingin mengetahui
permasalahan yang muncul antara upaya pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan dan kenyataan praktik kegiatan
yang berlangsung.Kesenjangan yang dijumpai akan menjadi permasalahan kegiatan pengabdian masyarakat yang
akan dicari pemecahannya pada tahun berikutnya. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
bertumpu kepada;(1) kehadiran khalayak sasaran dalam setiap tahapan kegiatan;(2) jumlah khalayak sasaran yang
menginginkan kembali kegiatan ini kembali dilaksanakan; (3) pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan
limbah sawit.
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Hasil kegiatan pengabdian berupa: Pertama, buku TTG pengetahuan dan keterampilan akan potensi limbah sawit
dan ternak. Kedua,keterampilan membuat limbah sawit dan ternak sapi menjadi piring,tikar, briket dan pupuk.
Produk pengelohan limbah sawit dan ternak sapi ini diharapkan menjadi alternative pendapatan rumah tangga
masyarakat dan petani sawit swadaya terutama dalam masa peremajaan kelapa sawit (replanting).
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN POTENSI
DESA UNTUK OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DI KAMPUNG TELUK BATIL KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK

Lilly Haslinda*, Yolazenia, Esy Maryanti, dan Elva Susanty
Fakultas Kedokteran, Universitas Riau
* lilly_haslinda@yahoo.com

PENDAHULUAN
Vektor penyakit DBD di Indonesia yaitu nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor utama. Gejala klinis dari DBD
tersebut berupa demam dan manifestasi perdarahan seperti ptekie (perdarahan bawah kulit), perdarahan saluran
cerna ataupun perdarahan di organ lain. DBD pada anak dapat menimbulkan kematian apabila tidak cepat diatasi
dengan baik.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada tahun 2014, bulan Januari hingga April jumlah penderita DBD di
Provinsi Riau meningkat mencapai 2.239 kasus. Kenaikan kasus DBD biasanya terjadi pada bulan Mei, Agustus dan
mencapai puncaknya pada bulan Oktober, Sehingga pada bulan sebelum nya merupakan bulan-bulan peningkatan
kewaspadaan, Pemberantasan sarang nyamuk dan pencegahan gigitan nyamuk.
Penanganan dan pencegahan DBD juga diarahkan untuk mengubah prilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan
penyakit tersebut sangat berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Jika perilaku masyarakat tidak sesuai dengan
praktik kesehatan, hal ini dapat meningkatkan potensi merebaknya penyakit DBD. Namun demikian, masih banyak
perilaku masyarakat yang belum mendukung program pencegahan dan penularan DBD.
Banyak faktor yang berhubungan dengan DBD, antara lain yaitu kerentanan individu, virulensi virus, pengetahuan,
sikap dan praktek masyarakat tentang DBD. Pilihan terbaik untuk dapat mengontrol DBD adalah perbaikan
lingkungan, pemberantasan vektor DBD dengan gerakan 3 M dan menghindari gigitan nyamuk. Pemberantasan
harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu wilayah, yang diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
Menghindari gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan Repellen dan menanam tanaman yang dapat
mengusir nyamuk.
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Pada tahun 2016 jumlah kasus DBD mencapai angka 472 kasus,
dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Januari yaitu 117 kasus, 3 orang diantaranya meninggal dunia. DBD
terjadi di tiga Kecamatan yaitu,
Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, dan yang paling menonjol itu di Perawang. Dengan adanya Kegiatan ini
diharapkan pada tahun 2018 ini tidak ditemukan lagi kasus DBD di Kabupaten Siak.
Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebanyak 453.052 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Siak menghimbau kepada masyarakat untuk membersihkan pekarangan rumah agar nyamuk tidak bersarang
berkembang biak. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk
seperti Lavender dan Sereh, nyamuk tidak menyukai aroma Lavender dan Sereh, sehingga nyamuk tidak mau
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mendekat dan tidak mau masuk kerumah, dan kita dapat terhindar dari gigitan nyamuk yang dapat mencegah
penularan DBD.
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu: masih adanyanya kasus DBD di
Kabupaten Siak, dan DBD dapat menimbulkan kematian serta belum adanya pengobatan etiologi ataupun vaksin
untuk pencegahan DBD, maka Pengendalian vektor penyakit dan menghindari gigitan nyamuk merupakan cara yang
efektif untuk pencegahan penyakit DBD di masyarakat.
Dalam pengendalian vektor tersebut peran serta masyarakat sangat diperlukan, masyarakat harus mempunyai
pengetahuan tentang DBD dan cara pencegahannya sehingga dapat diterapkan pada lingkungan. Berdasarkan
masalah itu maka dirasa perlu untuk melakukan upaya optimalisasi pencegahan DBD melalui Pemeriksaan Survey
jentik nyamuk, Pelatihan identifikasi nyamuk dan Penanaman tanaman Lavender dan Sereh di halaman rumah
Penduduk yang mengikutsertakan ibu-ibu kader dan masyarakat sehingga dapat menurunkan kasus DBD.

TARGET DAN LUARAN
Target kegiatan ini adalah Masyarakat dan ibu-ibu kader, dengan tujuan Memberdayakan Masyarakat untuk
memanfaatkan potensi Desa dengan mengoptimalkan pemberantasan penyakit demam berdarah di Kabupaten
Siak. Pelatihan, penyuluhan dan penanaman pohon anti nyamuk yang dilaksanakan, bertujuan menurunkan
angka kejadian penyakit demam berdarah. Target jangka pendek, semua masyarakat mengerti, memahami dan
melaksanakan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pemberantasan penyakit demam berdarah di Kabupaten
Siak. Target jangka panjang, menurunnya angka kejadian penyakit demam berdarah di Kabupaten Siak.
Sasaran kegiatan ini adalah Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu kader dan Masyarakat di wilayah Kukerta Mahasiswa
Universitas Riau, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak,
yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Diharapkan kepada Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu kader dan masyarakat yang
mendapatkan pelatihan dan kegiatan ini bisa menerima dan menyebarkan informasi kepada masyarakat lainnya,
dan ilmu yang diberikan oleh intruktur pada saat pelatihan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Target
jangka panjang menurunkan angka kejadian penyakit demam berdarah di Kabupaten Siak.

METODE
Pelatihan Survey jentik nyamuk Aedes aegypti, pelatihan identifikasi nyamuk Aedes aegypti, pelatihan 3M Plus
untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk dan
penyakit DBD. Menanam tanaman anti nyamuk dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Kegiatan pengabdian
ini didiawali dengan kegiatan Pemeriksaan Survey jentik nyamuk, di lanjutkan dengan Pelatihan mengidentifikasi
nyamuk, Pelatihan Pemberantasan vector DBD dan diakhiri dengan penanaman tanaman Anti nyamuk, Lavender dan
Sereh. Ibu-ibu kader dilatih untuk bisa mengidentifikasi nyamuk Aedes aegypti dan dilatih untuk dapat melakukan
Pemberantasan sarang nyamuk Aedes. Pelatihan ini menggunakan Mikroskop untuk mengidentifikasi nyamuk dan
lup (kaca pebesar) untuk mengidentifikasi nyamuk dewasa. Untuk mengevaluasi hasil Pelatihan dilakukan pre-test
dan post-test dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai nyamuk
vektor Demam Berdarah Dengue. Setelah pre test dilanjutkan dengan Survey jentik, mengambil jentik dari rumahrumah penduduk untuk kemudian di periksa dan diidentifikasi. Pelatihan berikutnya dengan memperkenalkan spesies
nyamuk Aedes ke para peserta melalui Audio visual dan model. Identifikasi spesies nyamuk dengan menggunakan
Mikroskop dan Lup (kaca pembesar) dan Pelatihan pemberantasan nyamuk Aedes di lanjutkan dengan Penanaman
tanaman Lavender dan Sereh. Di akhir acara sebelum ditutup dilakukan Evaluasi hasil Pelatihan dengan memberikan
pertanyaan quis kepada para peserta Pelatihan.
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HASIL DAN LUARAN
Pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 4 jenis kegiatan. Setelah dilakukan Pelatihan Survey jentik nyamuk untuk
mengidentifikasi nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor penyakit Demam Berdarah. Ibu-ibu kader dan masyarakat
telah mengetahui cara mengidentifikasi dan membedakan nyamuk Aedes aaegypti sebagai vector penyakit Demam
Berdarah Dengue dengan spesies nyamuk lainnya. Setelah dilakukan pelatihan cara menghitung House Index dan
Countainer index, para kader dan masyarakat memahami
perbedaan House Index dan Countainer index, serta mengetahui manfaatnya dalam menghitung angka kepadatan
larva. Setalah dilaksanakan Pelatihan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M Plus, masyarakat diharapkan dapat
berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk vektor penyakit Demam Berdarah
Dengue. Meningkatnya Pengetahuan ibu-ibu kader dan masyarakat mengenai vector penyakit Demam Berdarah
Dengue. Ibu-ibu kader dan masyarakat disajikan materi pemanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman
anti nyamuk seperti Lavender dan Sereh. Pada saat pelatihan Ibu-ibu kader dan masyarakat diberikan tanaman
Lavender dan sereh untuk ditanam di pekarangan dan sekeliling rumah masing-masing, agar terhindar dari gigitan
nyamuk, sehingga tidak ditemukan lagi penyakit Demam Berdarah Dengue.
Untuk menilai hasil kegiatan pelatihan, dilakukan pre-test dan post-test, dengan membandingkan hasil sebelum dan
sesudah pelatihan. Hasil setelah pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan ibu-ibu kader dan masyarakat.
Luaran Kegiatan Pengabdian ini berupa Modul Pemberdayakan Masyarakat melalui Pemanfaatan potensi Desa
untuk optimalisasi pemberantasan penyakit demam berdarah di Kabupaten Siak. Modul ini bisa dijadikan referensi
dan digunakan untuk Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa lainnya.

KESIMPULAN
Telah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Survey jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor penyakit Demam
Berdarah, Pelatihan identifikasi nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor, Pelatihan 3M Plus untuk Meningkatkan
Partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk dan penyakit Demam Berdarah
Dengue dan Kegiatan Menanam tanaman anti nyamuk dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan hasil yang
baik.
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PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN
PASCA AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI DESA KOTO
CERENTI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MY Tiyas Tinov*, Erman M., Andi M Rifiyan Arif, dan Tito Handoko
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
* myt.tinov@gmail.com

Pengabdian ini dimulai dengan menelaah dan melihat secara empirik kondisi geografi, demografi, geopolitik dan
ekonomi Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian dari penyuluhan
penguatan peran serta masyarakat dalam konservasi lingkungan di kawasan desa pasca pertambangan tanpa izin
(PETI). Pengabdian ini selanjutnya dilakukan dengan pendekatan sosial partisipatif sehingga terjadi sinkronisasi
antara kebutuhan masyarakat, pemerintah desa dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam konservasi
lingkungan hidup di kawasan desa pasca aktifitas pertambangan tanpa izin (PETI). Sementara itu kegiatan
penyuluhan merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis dalam memberikaan pemahaman/perspektif/persepsi
tentang lingkungan, sosial ekonomi dan penguatan kompetensi/kapasitas dan kapabilitas dalam berbagai aspek baik
administratif, teknis maupun operasionalisasi program.
Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat
dalam konservasi lingkungan terutama peran serta dalam pemanfaatan lingkungan secara baik dan perlindungan
lingkungan pada masa yang akan datang. Pemanfaatan lingkungan dapat dimaknai sebagai aktifitas pemanfaatan
ruang untuk kehidupan baik tempat tinggat maupun sumber pencaharian sedangkan perlindungan lingkungan dapat
dimaknai sebagai aktifitas menjaga kelestarian dan kesinambungan lingkungan hidup di tengah-tengah aktifitas
masyarakat. Pendekatan sosio kultural dan administratif regulatif menjadi pilihan dalam kegiatan pengabdian ini
sehingga output yang hendak dicapai menjadi lebih terarah.
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STRATEGI PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA LAHAN GAMBUT
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN EKO-TEKNOLOGI PADA
MASYARAKAT PETANI DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Maksi Ginting*, Juandi, Salomo, Antonius S, dan Erman Taer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
* maksi@lecturer.unriac.id

Air gambut gambut yang melimpah di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan
potensi alam yang dapat digunakan untuk keperluan memasak dan mandi dengan cara mengolah air gambut
menjadi air bersih yang layak di Konsumsi. Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi masalah yang sangat umum
dan belum dapat diatasi terutama di di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Air bersih
yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air
bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya kebutuhan masyarakat di daerah
gambut akan air bersih membuat tim merasa perlu melakukan kegiatan pengabdian ini sangat penting dilakukan.
Penggunaan Teknologi Pasir Lambat (Slow Sand Filtration) sebagai media dan sistem pengolahan air yang sederhana
diharapkan dapat mengatasi masalah kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk pengolahan air gambut menjadi air
bersih melalui media filtrasi yang paling optimal. Metode pengolahan yang digunakan adalah biosand filter dengan
dual media yaitu batu apung (pumice) dan pasir kuarsa. Hasil pengabdian menurunkan kadar kekeruhan dan warna
air gambut serta menurunkan kadar organik, sehingga air gambut yang diolah menjadi air bersih yang layak minum.
Daerah Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang
masyarakatnya masih banyak menggunakan sumur cincin. Sumur cincin yang berada pada daerah ini memiliki
air yang tidak layak dikonsumsi karena airnya memiliki warna yang tidak jernih atau kemerahan/coklat. Warga di
Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tetap bertahan menggunakan air sumur cincin untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengetahui apakah air yang digunakan itu bersih atau tercemar.
Berdasarkan identifikasi diatas maka permasalahan yang ada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar, yaitu:
1. Adanya kondisi pencemaran air tanah akibat intrusi air gambut Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
2. Adanya keluhan masyarakat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang kondisi
lingkungan atau air berwarna coklat/merah.
3. Masyarakat petani belum mengenal Teknologi pengolahan air gambut menjadi air bersih.

Metode yang dilakukan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan praktek yaitu dengan mendesain sistem
teknologi pasir lambat yang dilakukan di desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar , khususnya
yang berkaitan dengan permasalahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam hal pengolahan air
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gambut menjadi air bersih di desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penyuluhan diarahkan
melalui sosialisasi teknologi pasir lambat untuk pengelolaaan air gambut menjadi air bersih desa Teratak Buluh
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
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PEMBINAAN PROFESIONAL GURU-GURU KIMIA/IPA DI KECAMATAN
TANDUN ROKAN HULU MELALUI LESSON STUDY AS LEARNING
COMMUNITY (LSLC) UNTUK MENYONSONG PEMBELAJARAN ABAD-21

Maria Erna*, Erviyenni, Rasmiwetti, dan Sri Haryati
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
* mariaerna@unri.ac.id

Kegiatan pengabdian ini penting dilakukan untuk menyonsong pembelajaran abad-21 dengan pola pembelajaran
digital yang memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kreatif, partisipasif, beragam dan menyeluruh.
Fungsi guru tidak hanya sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan satu-satunya, tetapi lebih menekankan
sebagai mentor, fasilitator, motivator bahkan inspirator mengembangkan imajinasi, kreatifitas, karakter serta team
worksiswa yang dibutuhkan pada masa depan. Kemampuan guru yang dibutuhkan di abad 21, seperti berpikir kritis,
kreativitas, komunikasi, kolaborasi, hingga pemecahan masalah. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad-21
adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media.
Pada kegiatan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kemampuan khususnya berpikir kritis, kreatif dan pemecahan
masalah guru melalui penerapan Lesson Study as Learning Community (LSLC). Mulnix (2010) menjelaskan
bahwa berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang harus dikuasai, dapat membentuk dan dipraktekkan untuk
mampu melihat hubungan antara berbagai sumber yang ada di lingkungan sehari-hari. LSLC merupakan sistem
pembinaan guru dengan cara membentuk komunitas belajar dengan prinsip belajar sepanjang hayat/seumur
hidup secara konsisten dan sistematis untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru dituntut selalu meng-update
pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli agar
dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka.
Metode pembinaan professional guru dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. Pembinaan profesional
guru-guru kimia/IPA akan dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan melalui tahap-tahap Lesson Study,
yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (see). Metode kegiatan ini melakukan sosialisasi LSLC,
materi pembelajaran abad-21 dan menerapkan LSLC dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa,
Kegiatan plan adalah guru berkolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat dalam menyiapkan instrumen
pembelajaran. Sedangkan kegiatan do adalah seorang guru mengimplementasikan pembelajaran dalam kelas, yang
lain mengamati, dan mencatat pertanyaan dan pemahaman siswa. Kegiatan see adalah guru-guru berkumpul dan
melakukan tanya jawab tentang pembelajaran yang dilakukan, merevisi dan menyusun pembelajaran berikutnya
berdasarkan hasil diskusi.
Hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan memperlihatkan dari 24 peserta yang mengisi angket terdapat 18 peserta
(75%) yang mempunyai sikap Sangat Tinggi, 4 peserta (16,7%) kategori Tinggi dan 2 peserta (8,3%). Kemudian
dari hasil validasi pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) terlihat produk media pembelajaran
Termokimia yang dibuat termasuk kedalam kategori valid dengan nilai 3,555 (88,878%). Hasil pembinaan
kompetensi guru melalui penerapan LSLC mengalami peningkatan baik kompetensi pedagogik maupun professional.
Hasil ini teramati pada pelaksanaan open lesson menggunakan lembar observasi.
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Guru kimia di Tandan yang bergabung dalam komunitas belajar sebelum pembelajaran telah melakukan lesson
plan yaitu membuat rencana pembelajaran dan soal evalusi secara kolaboratif dengan berdiskusi secara daring
dengan dosen tim pengabdian. Kemudian dilakukan open lesson dengan diawali guru model menjelaskan model,
metode dan materi yang dilakukan, Guru sudah mengawali pembelajaran dengan pengucapan salam dan penjelasan
penggunaan e-LKPD yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa di tiap kelompok terbentuk. Peserta didik
terlihat antusias menggunakan e-LKPD ini dalam kelompoknya, terbukti dengan terlihatnya pembelajaran yang
mencerminkan proses saintifik.
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini perlu ditindaklanjuti agar kegiatan LSLC ini menjadi sistem pembelajaran
yang dijadwalkan secara rutin setiap tahun oleh setiap kepala sekolah. karena terbukti dapat meningkatkan
kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional.
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MATERI DASAR OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) BIDANG
MATEMATIKA BAGI GURU MATEMATIKA TINGKAT SD SE-KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

Mashadi*, M.D.H. Gamal, Sri Gemawati, Hasriati, dan Leli Deswita
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
* mashadi.mat@gmail.com

Kegiatan Pelatihan Materi Olimpiade Sains nasioal Bidang Matematika Bagi Guru Matematika Tingkat Sekolah
Dasar (SD) se Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah kegiatan kerjasama antara Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
Kepulauan Meranti dengan Prodi S1 Matematika FMIPA Universitas Riau. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SD
Negeri 10 Selatpanjang dengan peserta yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) terdiri dari 9 Sekolah
yaitu SDN 010 Selatpanjang, SDN 024 Selatpanjang, SDN 026 Selatpanjang, SDN 011 Selatpanjang, SD Permata,
SD Patria Darma, SDN 019 Selatpanjang, SDN 010 Lukun, SDN 006 Lukun.
Pelatihan ini dihadiri sekitar 30 orang guru SD bidang matematika dan siswa sebnayak 19 Orang se-Kabupaten
Kepulauan Meranti. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan
dalam pengembangan pemahaman konsep matematika pada pelajaran matematika tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan
pengabdian masyarakat ini dilakukansebanyak 2 kali kedatangan. Kedatangan pertama pada tanggal 21-23
September 2018. Guru-guru peserta pelatihan sangat antusias dikarenakan belum permah mengikuti pelatihan
dasar olimpiade.
Target dari pelatihan pada kedatangan pertama adalah guru dapat membina salah satu siswanya untuk dapat
menjadi siswa olimpiade. Guru tersebut diberikan waktu selama 1 bulan untuk membina siswanya. Pembinaan ini
dilakukan untuk melihat bagaimana keberhasilan guru dalam membina siswa tersebut.
Kedatangan kedua yaitu pada tanggal 19-21 Oktober 2018, pelatihan ini dikhususkan pada siswa yang telah dibina
gurunya disekolah untuk melihat sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi olimpiade yang telah diberikan.
Pada saat pelatihan, siswa didampingi gurunya untuk mendampingi muridnya agar lebih mudah memahami materi
yang diberikan Instruktur. Setelah diberi pelatihan, siswa tersebut diberikan soal olimpiade dasar sebanyak 10 soal.
Dari soal tersebut dapat dinilai mana siswa yang paham dan siswa yang kurang paham dengan materi olimpiade.
Kemudian pada hari berikutnya Instruktur menjelaskan pembahasan soal tes yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Setelah pembahasan soal, diumumkan para pemenang. Pemenang dari test ini adalah Harapan III, Harapan II,
Harapan I sampai Juara 3, Juara 2 dan Juara 1.
Target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini berupa Modul yang berbentuk paket pembelajaran materi OSN.
Paket pembelajaran ini dapat digunakan oleh seluruh guru SD di Kabupaten Kepulauan Meranti.
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PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA PASIRAN KECAMATAN BANTAN,
KABUPATEN BENGKALIS MELALUI PEMBUATAN PAKAN IKAN PATIN
YANG DIPERKAYA DENGAN KUNYIT

Morina Riauwaty S, Windarti, Henni Syawal, dan Adelina
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* morinariauwaty@yahoo.co.id

Desa Pasiran merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Bantan Kecamatan Bengkalis. Selama ini
masalah yang sering dihadapi masyarakat desa Pasiran adalah rendahnya hasil budidaya ikan yang disebabkan
karena adanya serangan penyakit bakterial pada usaha budidaya ikan patin di kolam. Masyarakat setempat belum
menggunakan teknik pengendlian penyakit yang disebabakan bakteri karena keterbatasan pengetahuan. Petani ikan
patin di desa Pasiran belum menggunakan pakan yang diperkaya dengan kunyit dan masih bergantung dari pellet
buatan pabrik yang harganya mahal. Solusi untuk mengatasi kegagaalan usaha budidaya patin di desa Pasiran ini
dapat dilakukan dengan membuat pakan sendiri yang dicampurkan kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh
ikan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 19 September 2018
di Desa Pasiran Kecamatan Bantan, Kabupaten Benkalis, Provinsi Riau. Tujuan dari program ini adalah untuk
memberdayakan masyarakat Desa Pasiran dalam membuat pakan ikan patin yang diperkaya dengan kunyit. Metode
yang digunakan adalah persiapan, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi program. Kegiatan pengabdian
ini dihadiri sebanyak 30 orang yang terdiri dari 19 kali-laki dan 11 wanita. Hasil dari program ini adalah kelompok
petani ikan patin memiliki potensi yang besar untuk membuat pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan tanaman
alami yang ada di desa tersebut. Tanaman kunyit yang digunakan untuk pakan ikan sudah diketahui kemampuannya
dalam menghambat pertumbuhan bakteri aeromonas yang sering menyerang ikan-ikan budidaya. Analisa proksimat
pellet ikan yang diperkaya dengan kunyit diketahui memiliki kandungan kadar protein 35%. Buku tentang teknologi
pembuatan pakan ikan yang diperkaya dengan kunyit dapat digunakan masyarakat untuk membantu pembuatan
pellet ikan patin yang diperkaya dengan kunyit. Masyarakat desa Pasiran telah dapat membuat pellet ikan secara
mandiri dengan pencapaian materi praktek sebesar 87% dari jumlah total peserta yang hadir. Hasil pendampingan
dari Tim menunjukkan bahwa kendala yang masih dihadapi adalah kadar pH air yang rendah dan keterbatasan
benih ikan serta belum ada yang mengelola pemasaran ikan konsumsi. Hasil monitoring dan evaluasi diketahui
bahwa petani ikan patin desa Pasiran kerkeinginan membuat pakan ikan sendiri yang diperkaya dengan kunyit untuk
mengurangi biaya produksi dan program ini sangat baik dan dapat dilanjutkan..
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IPTEKS PEMBUATAN PRODUK PAPAN KOMPOSIT SERAT TANDAN
KOSONG SAWIT BAGI MASYARAKAT KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Muftil Badri M*, Dodi Sofyan Arief, Anita Susilawati, dan M. Dalil
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* muftilbadri@gyahoo.com

Analisis situasi yang berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah tandan kosong sawit di Kecamatan Pangean
sebagai berikut (1) Perkebunan di Pangean sebagian besar adalah kelapa sawit sehingga menghasilkan limbah sawit
yang melimpah. Tandan kosong sawit belum dimanfaatkan terdapat di beberapa desa, seperti: Sukaping dan Sako.
(2) Adanya karang taruna desa di Kecamatan Pangean yang berpotensi sebagai sumber daya untuk pengembangan
teknologi bermanfaat dari limbah tandan kosong sawit. (3) Produk papan komposit dengan serat tandan kosong
sawit dapat dimanfaatkan sebagai produk alternatif bagi masyarakat desa di Kecamatan Pangean, seperti produk
papan komposit.
Tujuan kegiatan pengabdian yaitu: (1) Menghasilkan desain inovasi teknologi untuk menghasilkan produk papan
komposit, seperti papan komposit dengan serat tandan kosong sawit (inovasi teknologi hasil riset) metode hand
lay up. (2) Masyarakat desa mengetahui dan memahami teknologi pembuatan produk papan komposit melalui
sosialisasi inovasi teknologi manufaktur produk papan komposit serat tandan kosong sawit. (3) Memperoleh
teknologi manufaktur hand lay up untuk menghasilkan produk papan komposit serat tandan kosong sawit. Selain
menghasilkan produk yang bermanfaat, teknologi yang dihasilkan juga mudah dioperasikan oleh masyarakat.
Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu: laporan akhir, artikel ilmiah yang yang dipublikasikan
pada seminar internasional (5th International Conference on OMAse 2018), dan teknologi tepat guna (peralatan
hand lay up untuk pembuatan produk papan komposit dengan serat tandan kosong sawit).
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PEMBUATAN PETA CITRA MELALUI PENGINDERAAN JAUH
MENGGUNAKAN PESAWAT TERBANG TANPA AWAK (PTTA) DI DESA
PETAI BARU, KECAMATAN SINGINGI, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
PROVINSI RIAU

Musthafa Akbar*, Herisiswanto, Romi, dan Yohanes
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* akbarmst@gmail.com

Desa Petai Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi,
Provinsi Riau. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 10,5 km2. Desa Petai Baru berada di area yang dikelilingi oleh
hutan dan perkebunan kelapa sawit dengan jenis tanah kuning berpasir. Jarak dari Kota Pekanbaru ke Desa Petai
Baru, Kecamatan Singingi lebih kurang 200 km.
Desa Petai Baru menjadi desa yang paling maju dibandingkan desa – desa tetangganya. Hal ini dapat dilihat dari
keberadaan fasilitas publik yang tersedia di desa ini. Dengan memanfaatkan dana desa bantuan pemerintah pusat,
pertumbuhan penggunaan lahan untuk fasilitas publik seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan dan olahraga
di Desa Petai Baru berkembang cukup pesat. Selain itu, penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa
Petai Baru juga berkembang cukup pesat.
Pertumbuhan penggunaan lahan ini perlu didukung dengan perencanaan tata ruang yang baik. Jika tidak didukung
dengan rencana tata ruang yang baik, akan mengakibatkan ketidakteraturan bangunan, keadaan drainase yang
kurang baik dan akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan (mobil) pada pemukiman padat penduduk.
Dalam mendukung upaya perencanaan tata ruang yang baik, data dukung terkait peta citra beresolusi tinggi yang
bersifat real time perlu dibuat. Selain untuk mendukung perencanaan tata ruang, peta citra resolusi tinggi juga
dapat dimanfaatkan untuk memperjelas batas–batas Desa Petai Baru dengan Desa tetangganya. Untuk itu, tim
dosen dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau berencana melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam
bentuk pembuatan peta citra resolusi tinggi melalui penginderaan jauh menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak
(PTTA) di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam pelaksanaanya,
kegiatan pengabdian masyarakat ini direncanakan melibatkan mahasiswa kukerta Universitas Riau, perangkat desa
dan masyarakat setempat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi,
bertujuan untuk menghasilkan peta citra resolusi tinggi melalui foto udara. Kegiatan diawali dengan mengadakan
survey awal ke lokasi pengabdian yang bertujuan untuk menggali permasalahan terkait perencanaan tata ruang
dan ketersediaan peta citra di Desa Petai Baru. Diskusi awal ini juga ditujukan untuk mengkoordinasikan encana
pelaksanaan kegiatan, menggali potensi keterlibatan mitra serta pihak lainya.
Setelah didapatkan data – data yang diperlukan, kegiatan dilanjutkan dengan mempersiapkan peralatan pendukung
dan pembuatan wahana pesawat terbang tanpa awak. Kegiatan pembuatan wahana pesawat terbang tanpa
awak Atha Mapper 2150 dilakukan berdasarkan desain dari tim robot terbang serindit aero. Proses pembuatan
wahana pesawat terbang tanpa awak ini, diawali dengan melakukan pencetakan bagian badan (fuselage) pesawat
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terbang tanpa awak menggunakan material fiberglass composite. Selanjutnya pembuatan bagian sayap dan ekor
wahana pesawat terbang tanpa awak dilakukan dengan menggunakan material hardfoam. Setelah seluruh bagian
airframe berhasil diproduksi, tahapan berikutnya yaitu dilakukan perakitan dan installasi bagian airframe, perangkat
elektronik dan perangkat pemetaan pada wahana pesawat terbang tanpa awak. Berikut ditampilkan gambar 1 hasil
pembuatan wahana pesawat terbang awak.

Terakhir, wahana pesawat terbang tanpa awak dilakukan uji terbang terkait kelayakan wahana dalam menjalankan
misi pemetaan melalui foto udara. Berdasarkan uji terbang yang dilakukan di lapangan gedung gasing Universitas
Riau, wahana pesawat terbang mampu menjalankan misi pemetaan melalui foto udara pada ketinggian 150 meter
dari atas permukaan tanah. Berikut ditampilkan gambar 2 proses uji terbang wahana pesawat terbang awak.

Kegiatan pengambilan data foto udara di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus
2018 dengan bantuan mahasiswa kukerta tematik Universitas Riau dan perangkat Desa Petai Baru. Mahasiswa
kukerta bertugas untuk merekomendasikan lokasi yang cocok untuk wahana pesawat terbang tanpa awak dalam
melakukan proses take off dan landing. Selain itu mahasiswa juga bertugas dalam menertibkan anak-anak yang
kebetulan datang ke lokasi untuk melihat pesawat terbang tanpa awak dalam menjalankan misi pemetaan melalui
foto udara. Berikut ditampilkan gambar 3 Proses persiapan pengambilan data foto udara dilokasi pengabdian.
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Proses pengambilan data citra foto udara dilakukan dengan menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)
yang dilengkapi dengan kamera 25 Mega pixel. Selama melaksanakan misi pencitraan jarak jauh, Pesawat terbang
Tanpa Awak (PTTA) terbang secara autonomous pada ketinggian tetap sebesar 150 meter diatas permukaan laut.
Dari hasil pengambilan foto udara di Desa Petai Baru, didapat 150 buah foto udara dengan citra resolusi tinggi. Foto
ini kemudian diolah menggunakan software agisoft photo scan agar dihasilkan sebuah peta berbentuk ortophoto
dengan citra resolusi tinggi. Peta ini kemudian diprint pada banner dan diserahkan kepada Kepala Desa Petai Baru.
Selain dalam bentuk banner, Peta citra ini juga diserahkan dalam bentuk soft file. Berikut ditampilkan gambar 4
salah satu hasil photo udara di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil dari foto udara kemudian dilakukan proses orthomosaic pada software agisoft photoscan. Proses orthomosaic
ini menghasilkan output berupa gabungan seluruh foto udara yang ada, menjadi kesatuan utuh peta dengan citra
resolusi tinggi. Peta citra resolusi tinggi pada Desa Petai Baru ini mengandung koordinat GPS, sehingga data peta
citra dalm format KML, bisa dioverlay pada software google earth. Berikut ditampilkan Gambar 5 peta citra resolusi
tinggi pada wilayah Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi.
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Hasil dari peta citra resolusi tinggi ini kemudian di cetak pada banner dan disimpan datanya pada flashdisk untuk
diserahkan kepada Kepala Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi. Proses penyerahan peta foto udara ini juga
melibatkan dosen DPL kukerta tematik Unversitas Riau di Desa Petai Baru. Berikut ditampilkan Gambar 6 proses
penyerahan data foto udara kepada Kepala Desa Petai Baru.

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Desa Petai Baru maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di Desa Petai Baru yang dilaksanakan oleh tim pengabdian berhasil mencapai
tujuanya. Hal ini terlihat dari data foto udara yang berhasil didapat oleh tim pengabdian melalui penginderaan jauh
menggunakan pesawat terbang tanpa awak atha mapper 2150. Data foto udara ini berhasil diolah menggunakan
software agisoft photoscan agar dihasilkan output berupa kesatuan foto udara dalam bentuk petac citra resolusi
tinggi di wilayah Desa Petai Baru. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga menghasilkan satu
buah artikel ilmiah yang akan disubmit pada jurnal pengabdian kepada masyarakat.
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PEMETAAN MELALUI FOTO UDARA PADA LAHAN MARGINAL (TIDUR)
YANG BERPOTENSI UNTUK DIJADIKAN LAHAN PERKEBUNAN DI DESA
BINAMANG, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR,
PROVINSI RIAU

Nazarudin*, Asral, Warman Fatra, dan Awaludin Martin
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* nazaruddin@eng.unri.ac.id

Desa Binamang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII KotoKampar. Desa ini memiliki luas
wilayah sebesar 1.028 km2. Desa ini berada di area perbukitan dengan jenis tanah kuning berbatu kerikil. Desa
binamang berbatasan langsung dengan kelurahan Batu Bersurat yang merupakan Ibu Kecamatan XIII Koto Kampar.
Jarak dari kota Pekanbaru ke Desa Binamang, Kecamatan XIII Koto Kampar lebih kurang 110 km.
Desa binamang terbagi menjadi empat dusun, delapan Rukun Warga (RW) dan enam belas Rukun Tetangga (RT).
Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 928 jiwa, yang terdiri dari 491 laki – laki dan dan 437 perempuan.
Sebanyak 50 jiwa buta aksara, tamat SMP 300 orang, tamat SMA 200 orang, tamat akademi 50 orang, sarjana 50
orang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan dan rawan pangan. Pendapatan perkapita
masyarakat di Desa Binamang rata – rata dibawah Rp 1.500.000/bulan.
Sebagian besar penduduk desa binamang bekerja di bidang pertanian/perkebunan. Komoditas perkebunan yang
paling banyak ditanami yaitu karet dan kelapa sawit. Luas area yang ditanami karet dan kelapa sawit di desa
Binamang masing – masing sebesar 429 hektar dan 138 hektar (BPS Kab. Kampar:2017). Wilayah Desa Binamang
berpotensi untuk dikembangkan area perkebunanya.
Selain cocok untuk ditanami komoditas kelapa sawit dan karet, desa Binamang juga cocok dikembangkan
perkebunanya pada komoditas coklat, gambir dan gaharu. Hal ini juga didukung oleh jumlah lahan marginal (tidur)
yang belum dimanfaatkan di Desa Binamang juga masih banyak. Akan tetapi, sebagian lahan marginal ini merupakan
kawasan resapan danau PLTA Koto Panjang. Perlu di lakukan pemetaan dan klasifikasi secara jelas dan terperinci
terhadap lahan marginal (tidur) yang potensial dijadikan lahan perkebunan/pertanian dan lahan marginal yang
merupakan kawasan resapan danau PLTA Koto Panjang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan/konflik
dikemudian hari. Selain itu, data pemetaan ini juga berguna untuk dijadikan data informasi bagi calon investor yang
berniat menanamkan dananya pada bidang perkebunan di Desa Binamang.
Berdasarkan pada permasalahan diatas, Tim dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau melaksanakan kegiatan
pengabdian di Desa Binamang dalam bentuk pembuatan peta lahan marginal (tidur) yang potensial dijadikan lahan
perkebunan/pertanian. Peta ini dilengkapi dengan sistem informasi geospasial. Kegiatan pemetaan ini dilakukan
dengan menggunakan metode pemotretan udara melalui Pesawat Terbang Tanpa Awak dari ketinggian 250 meter
diatas permukaan tanah. Dengan metode tersebut, seluruh area lahan marginal (tidur) yang ada di desa Binamang
dapat dipotret dengan cepat. Data berupa foto udara kemudian diolah menggunakan software agisoft photoscan.
Hasilnya di validasi dengan perangkat desa dan stakeholder terkait agar didapatkan peta lahan lahan marginal
(kosong) dengan dilengkapi sistem informasi geospasial. Peta lahan marginal (kosong) ini, selain dapat digunakan
oleh perangkat desa dan perangkat kecamatan, dalam menginventarisir lahan marginal (tidur) yang potensial
dijadikan area perekebunan, juga dapat dijadikan sebagai data acuan untuk merencanakan pengembangan area
perkebunan/pertanian di Desa Binamang.
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Kegiatan tahap awal pengabdian dilakukan dalam bentuk survey awal ke lokasi beserta diskusi/shearing dengan
calon desa mitra. Diskusi awal ini selain bertujuan untuk menggali permasalahan terkait kondisi umum masyarakat
dan potensi pengembangan area perkebunan di Desa Binamang, juga ditujukan untuk mengkoordinasikan rencana
pelaksanaan kegiatan, menggali potensi keterlibatan mitra serta pihak lainya
Selanjutnya dilakukan dilakukan pembuatan wahana pesawat terbang tanpa awak yang akan digunakan sebagai
wahana yang akan menjalankan misi pemetaan melalui foto udara. Kegiatan diawali dengan melakukan pencetakan
bagian badan pesawat terbang tanpa awak. Proses pencetakan badan pesawt terban tanpa awak dilakukan
dengan metode hand layup. Serat kaca berbentuk kain dengan densitas 130 gsm digunakan sebagai material
utama pembentuk badan pesawat. Serat kaca ini dipadu dengan resin epoxy dengan perbandingan massa 1:1,
agar dihasilkan badan pesawat terbang tanpa awak yang kuat namun tetap ringan. Setelah bagian badan pesawat
terbang tanpa awak selesai dicetak, proses dilanjutkan dengan pendempulan dan pengecatan. Proses ini merupakan
tahapan terakhir dari pembuatan bagian badan pesawat terbang tanpa awak. Proses pendempulan dan pengecatan
ini memakan waktu sebanyak 7 hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Berikut ditampilkan gambar 1 hasil akhir
dari pembuatan badan pesawat terbang tanpa awak.

Pembuatan bagian sayap dan ekor wahana pesawat terbang tanpa awak, dilakukan dengan menggunakan material
foam core composite. Material ini dipilih karena pertimbangan massa yang ringan namun tetap kuat untuk menahan
beban aerodinamik yang bekerja pada saat wahana terbang diudara. Proses pembuatan bagian sayap sama persis
dengan proses pembuatn ekor wahana pesawat terbang tanpa awak.
Proses ini diawali dengan membentuk material foam tipe keras menggunakan hot wire. Setelah badan, sayap dan
ekor berhasil diproduksi, proses penyatuan ketiga bagian airframe pesawat terbang tanpa awak dilakukan dengan
menggunakan msambungan baut, mur, lem bakar, aluminium spar dan aluminium hollow. Terakhir dilakukan
installasi perangkat elektronik pada wahana pesawat terbang tanpa awak. Berikut ditampilkan gambar 2 hasil
pembuatan pesawat terbang tanpa awak.
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Setelah wahana pesawat terbang tanpa awak berhasil diproduksi berdasarkan desain yang telah ada, selanjutnya
dilakukan proses uji terbang wahana pesawat terbang tanpa awak dalam melakukan misi aerial mapping. Proses uji
terbang ini dilakukan dengan dua mode terbang. Pada saat takeoff dan landing, wahana terbang menggunakan mode
manual yang dikendalikan langsung oleh pilot melalui remot control. Pada saat terbang pada kondisi jelajah pada
ketinggian 150 meter, wahana terbang pada mode autonomous yang koordinat terbangnya dipandu oleh perangkat
GPS Kegiatan pemotretan udara diawali dengan tahapan installasi perangkat airframe dan perangkat elektronik
wahana. Proses ini menghabiskan waktu selama 1 jam lebih dilokasi pengabdian. Selanjutnya dilakukan proses
upload jalur terbang yang direncanakan pada modul flight controller wahana. Setelah selesai, proses preflight check
dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur sedikitpun yang terjadi pada wahana pesawat terbang
tanpa awak. Berikut ditampilkan gambar 3 tim di lokasi pengabdian sesaat setelah dilakukan proses preflight check.

Setelah selesai dilakukan proses preflight check, selanjutnya wahana dilepas landaskan dengan mode hand launch.
Take off mode hand lauch dpilih karena di lokasi pengabdian tidak terdapat landasan memadai bagi wahana
untuk takeoff menggunakan roda pendarat. Pada saat take off, wahana dikontrol secara manual sampai mencapai
ketinggian 250 meter dari atas permukaan tanah. Ketinggian ini diketahui dari sensor yang terdapat pada wahana,
dimana datanya dikirim langsung pada ground control. Setelah wahana mencapai ketinggian yang diinginkan, mode
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terbang wahana dialihkan pada mode autonomous. Pada mode inilah wahana melakukan proses pemotretan udara
secara otomatis sesuai dengan posisi koordinat yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ditampilkan gambar 4
proses take off wahana pesawat terbang tanpa awak.

Kegiatan pengabdian di Desa Binamang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, menghasilkan foto udara
pada lahan marginal yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian atau lahan perkebunan. Foto udara ini diolah
menggunakan software mosaic global mapper, agisoft dan arcmap. Output dari proses pada ketiga software ini yaitu
dihasilkan sebuah peta foto udara dengan resolusi tinggi pada lahan marginal di Desa Binamang, Kecamatan XIII
Koto Kampar. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui media peta foto udara yang telah diinjeksi dengan
koordinat gps, didapat luas lahan marginal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan perkebunan di
Desa Binamang yaitu seluas 40 hektar. Hasil ini bisa menjadi acuan bagi stakeholder terkait dalam merencanakan
pengembangan area perkebunan di Desa Binamang. Hasil peta foto udara juga bisa dimanfaatkan bagi pengambil
kebijakan setempat dalam merencanakan tata ruang wilayah Desa Binamang.
Peta foto udara ini kemudian di cetak pada banner dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Hasil
cetakan dan data softcopynya kemudian diserahkan kepada Kepala Desa Binamang disertai dengan penjelasan
penggunaan peta dalam format KML agar bisa di masukan pada software google earth. Penjelasan juga disertai
dengan petunjuk cara melakukan proses editing keterangan (legenda) pada peta. Berikut ditampilkan Gambar 5
Hasil pengolahan foto udara area Desa Binamang.
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Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di Desa Binamang maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Kegiatan
pengabdian di Desa Binamang dalam bentuk pembuatan peta foto udara pada lahan marginal, menghasilkan foto
udara dengan resolusi tinggi sebanyak 134 buah. Foto udara ini berhasil diolah menggunakan software agisoft
photoscan dengan output berupa kesatuan foto udara dalam bentuk peta citra resolusi tinggi pada lahan marginal di
Desa Binamang. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui media peta foto udara yang telah diinjeksi dengan
koordinat gps, didapat luas lahan marginal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan perkebunan di Desa
Binamang yaitu seluas 40 hektar.
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PROGRAM PENYAMBUNGAN JARINGAN INTERNET DAN PEMBUATAN
WEBSITE DI PONDOK PESANTREN MARKIZ DAARUL QUR’AN
KECAMATAN LIPATKAIN KABUPATEN KAMPAR KIRI

Nurhalim*, Ery Safrianti, Feranita, Iswadi HR, Salhazan Nasution, dan Linna Oktaviana Sari
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* nurhalim@lecturer.unri.ac.id

Koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain berasal dari ponsel yang dihubungkan ke komputer.
Internet hanya dapat digunakan oleh 1-3 unit komputer saja, semakin banyak komputer yang terhubung maka
semakin lambat koneksi internet yang didapatkan. Sering kali koneksi menjadi sangat lambat atau bahkan putus
saat digunakan oleh lebih dari 2 unit komputer. Selain itu jangkauan sinyal dari personal wifi hanya berjarak
beberapa meter saja sehingga penggunaan internet kurang fleksibel dan hanya terbatas pada tempat tertentu. Web
pesantren sudah tersedia namun perlu penyuluhan tentang pengisian konten bagi ustadz pengelola web pesantren
tersebut.
Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penerapan IPTEKS kepada masyarakat. Agar berhasil, kegiatan
pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode atau langkah-langkah sebagai yaitu kegiatan pemasangan
jaringan internet, kegiatan pelatihan pembuatan website dan marketing online, penyusunan Laporan Kegiatan Pada
awalnya, koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain berasal dari ponsel yang dihubungkan ke
komputer. Satu ponsel (smartphone) yang terkoneksi dengan Internet melalui kartu GSM yang dihubungkan ke
komputer dan atau laptop dengan menggunakan kabel dan personal wifi (tethering). Dengan metode ini maka
internet hanya dapat digunakan oleh 1-3 unit komputer saja, semakin banyak komputer yang terhubung maka
semakin lambat koneksi internet yang didapatkan.
Sering kali koneksi menjadi sangat lambat atau bahkan putus saat digunakan oleh lebih dari 2 unit komputer. Selain
itu jangkauan sinyal dari personal wifi hanya berjarak beberapa meter saja sehingga penggunaan internet kurang
fleksibel dan hanya terbatas pada tempat tertentu.
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Kecepatan Internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain juga tidak stabil karena kondisi lapangan dan
ketersediaan sinyal dari provider Internet. Untuk mendapatkan kualitas Internet yang baik untuk menunjang kegiatan
di lingkungan pesantren diperlukan jaringan 4G LTE. Di lokasi pesantren, hanya provider Telkomsel yang memiliki
jaringan 4G LTE, namun jaringan 4G tersebut juga tidak merata di seluruh area pesantren dan kualitas masih belum
stabil, bergantung pada kualitas sinyal dari provider Telkomsel.
Langkah yang dilakukan adalah pemasangan alat berupa WiFi khusus dan dilengkapi dengan modem yang
mendukung sinyal 4G LTE. Modem 4G LTE tersebut dihubungkan dengan perangkat WiFi, sinyal yang ditangkap
oleh modem kemudian diteruskan melalui perangkat WiFi ke lokasi sekitar pesantren. Pemasangan perangkat WiFi
dilakukan di dinding bagian atas Musholla yang berada di tengah-tengah lokasi pesantren.

Pemilihan Musholla sebagai lokasi pemasangan perangkat WiFi dilakukan setelah melakukan survey ke beberapa
lokasi yang ada di pesantren. Lokasi Musholla dipilih karena berada di tengah-tengah pesantren, sinyal dari WiFi
dapat menjangkau kantor pesantren, aula dan ruangan belajar. Pemasangan perangkat WiFi dan modem dilakukan
di dinding bagian atas Musholla, tujuannya untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik terutamanya 4G LTE.
Selain memasang perangkat WiFi, tim pengabdian juga melakukan pemasangan instalasi listrik untuk membantu
operasional pesantren.
Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipat kain memiliki website yang dikelola oleh pengurus pesantren. Namun desain
dan isi konten masih terbatas, oleh karena itu tim pengabdian Jurusan Teknik Elektro UNRI memberikan pelatihan
dan penyuluhan tentang pengelolaan website. Pelatihan dilakukan di salah satu ruangan di pesantren yang dihadiri
oleh beberapa orang pengurus pesantren yang menjadi pengelola website pesantren tersebut. Materi terkait
pelatihan adalah tentang bagaimana mengelola konten, membuat desain web menjadi lebih menarik, pengelolaan
sosial media dan juga manajemen keamanan web. Selain itu untuk membantu pengelolaan web dan menunjang
pembuatan desain web yang membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, maka Tim Pengabdian juga
memberikan laptop sebagai sarana untuk mendesain dan mengelola web Pesantren.
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Saat ini, Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain telah memiliki jaringan internet dan dapat digunakan oleh lebih
dari 15 perangkat secara bersamaan. Oleh karena itu penggunaan internet menjadi lebih fleksibel, karena dapat
dilakukan dari beberapa lokasi di sekitar pesantren. Dari hasil pengujian, koneksi internet di Pesantren Markiz
Darul Qur’an Lipatkain adalah cukup baik (4G LTE) dengan kecepatan akses download rata-rata di atas 4Mbps
dan kecepatan upload rata-rata di atas 9 Mbps, namun kondisi ini bergantung kepada kualitas sinyal dari provider
internet.
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EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Pedia Aldy*, Yohannes Firzal, Gun Faisal, dan Andre Novan
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* aldypedia@lecturer.unri.ac.id

Desa Pulau Gadang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Pr opinsi
Riau. Desa ini terletak di pinggir Waduk PLTA Koto Panjang dibatasi dengan jalan lintas Riau-Sumatera Barat. Desa
Pulau Gadang menjadi salah satu pusat wisata di XIII Koto Kampar karena PLTA Koto Panjang berada di wilayah
Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata perlu dilakukan, membuka
keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata. Ekowisata
berbasis masyarakat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. Secara
sumber alam, produk wisata di Desa Pulau Gadang sudah beragam, namun belum direncanakan dengan baik dan
menarik. Permasalahan perencanaan dan pengembangan menjadi kendala utama masyarakat di Desa Pulau Gadang
Ekowisata merupakan perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati danmempelajari
mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal
dan mendukung pelestarian alam (Satria, 2009).
Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Masyarakat
memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata,
sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat
lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.
Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi
kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos
transportasi; homestay; menjual kerajinan, dll. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan
dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga
antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.
Metode dalam pengabdian ini yaitu metode observasi, diskusi dan pendampingan serta perencanaan secara
langsung. Observasi dilakukan untuk mendata permasalahan yang ada di kawasan. Pendampingan dilakukan dalam
proses perencanaan dan pengembangan kawasan ekowisata.
Penyelesaian masalah dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Gadang ini terdiri dari
beberapa tahap, yaitu: Observasi masalah melihat apa yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di
kawasan tersebut. Selain itu, potensi pariwisata menjadi bagian observasi sebagai pengembangan selanjutnya.
Diskusi melibatkan Kepala Desa dan Ketua Kelompok Sadar Wisata. Berdiskusi diharapkan dapat memperoleh
informasi permasalahan yang akan diselesaikan dan potensi yang akan dikembangkan. Selain itu, keinginan dari
masyarakat akan tertuang dalam diskusi sehingga tim pengabdian dapat menyatukan persepsi dalam pengembangan
pariwisata di kawasan tersebut. Survey kawasan yang cukup luas sehingga tim pengabdian melakukan survey
dengan bantuan alat drone.
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Pendampingan Perencanaan, Setelah mendapat informasi permasalahan, potensi, dan gambaran kawasan, tim
pengabdian mulai dalam tahap perencanaan. Perencanaan dibuat secara bertahap disebabkan kawasan perencanaan
yang begitu luas. Tahap awal adalah mengembangkan kawasan Dermaga Tepian Mahligai sebagai pintu masuk ke
kawasan Danau Buatan PLTA di kawasan Pulau Gadang, Kampar.
Tahap ini dimulai dari pertemuan dan berdiskusi dengan perangkat desa yang diwakili oleh sekretaris desa.
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan kelompok Sadar Wisata Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar. Tahap diskusi diinformasikan bahwa kelompok Sadar Wisata lebih menginginkan untuk
mengembangkan wisata di seberang desa yang sekarang. Hal ini disebabkan potensi kawasan yang terdiri dari
danau buatan PLTA dan alamnya yang mendukung. Tetapi tidak juga meninggalkan kawasan desa yang memang
mempunyai potensi pengembangan wisata dari sektor perikanan darat. Hasil diskusi menentukan pengembangan
kawasan wisata dengan perencanaan kawasan dimulai dari kawasan danau buatan. Kunjungan awal dimulai pada
tanggal 05 Juli 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar.
Dengan ekowisata diharapkan dapat mengembangkan kawasan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar kawasan pengembangan wisata.
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PEMBERDAYAAN KELUARGA SADAR HIPERTENSI (GADARSI) DALAM
MENCEGAH TERJADINYA HIPERTENSI DAN KOMPLIKASI AKIBAT
HIPERTENSI YANG TIDAK TERKONTROL

Reni Zulfitri*, Ganis Indriati, Yufitriana Amir, dan Fathra Annis Nauli
Fakultas Keperawatan, Universitas Riau
* renz_emi@yahoo.com

Hipertensi adalah salah satu jenis penyakit tidak menular yang bersifat kronis, berlangsung sepanjang hayat dan
bersifat silent killer, dengan angka prevalensi yang sangat tinggi khususnya pada usia dewasa dan lansia Hal yang
menjadi persoalan adalah berbagai hasil studi menunjukkan bahwa tingginya prevalensi hipertensi tersebut diiringi
dengan tingginya kondisi hipertensi yang tidak terkontrol di dunia, termasuk di Indonesia khususnya di Provinsi Riau,
yaitu lebih dari 50% (Guessous et al., 2012; Cornwell and Waite, 2012; dan Kemenkes RI, 2013). Kondisi itu dapat
meningkatkan kejadian komplikasi akibat hipertensi yang tidak terkontrol, seperti: penyakit stroke dan jantung yang
menjadi penyebab kematian utama pada penderita. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa keluarga merupakan
support system utama bagi penderita penyakit kronis dalam mengontrol kesehatannya. Oleh karena itu, penting
sekali dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tentang pemberdayaan keluarga sadar hipertensi (GADARSI)
dalam mencegah terjadinya komplikasi akibat kondisi hipertensi yang tidak terkontrol. Tujuan dilakukannya kegiatan
pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat khususnya keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan
hipertensi dapat diberdayakan dan mandiri dalam mencegah terjadinya komplikasi akibat kondisi hipertensi yang
tidak terkontrol. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan
Hilir dari bulan Juli sampai dengan September 2018. Beberapa strategi kegiatan yang dilakukan adalah: pendidikan
kesehatan, proses kelompok, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan keluarga, menjalin kemitraan dengan
menggunakan media sederhana dan komunikatif, seperti: lembar balik bergambar, leaflet, alat peraga, modul, dan
panduan monitoring evaluasi gaya hidup. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan peran serta aktif
keluarga yang positif sebesar: 89,86% (Pre test: 28,6% dan post test 54,3%) dan terjadi peningkatan gaya hidup
sehat sebesar: 91,08% (Pre test: 31,4% dan post test: 60%). Dengan demikian penting sekali upaya pemberdayaan
keluarga dalam meningkatkan gaya hidup sehat penderita hipertensi di rumah.
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PENYULUHAN TEKNIK PENGEMASAN IKAN ASAP DAN POLA
PEMBIAYAAN USAHANYA BAGI KELUARGA NELAYAN DI KECAMATAN
LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Ridar Hendri*, Eni Yulinda, Hazmi Arief, dan Kusai
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* ridar.hendri@lecturer.unri.ac.id

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah salah satu daerah penghasil ikan asap di Provinsi Riau. Hal ini
disebabkan daerah ini terletak di pertemuan dua muara sungai, yakni sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan yang
kaya akan populasi ikan.
Sebagian besar produk ikan asap Langgam dijual ke luar daerah dalam Provinsi Riau. Namun produk tersebut belum
dikemas dengan baik sehingga kurang menarik dan harga jualnya di pasaran relatif rendah. Hal ini menyebabkan
pendapatan keluarga nelayan dan produsen ikan asap menjadi terbatas.
Selain itu, usaha produksi ikan asap di Kecamatan Langgam belum digarap secara profesional. Hal ini diakibatkan
keterbatasan keluarga nelayan dan para produsen ikan asap dalam memahami pola pembiayaan usaha berskala
mikro, kecil dan menengah.
Karena itu kami mengganggap perlu dilakukan penyuluhan teknik pengemasan ikan asap dan pola pembiayaan
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Ikan Asap di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni-September 2018.
Metode penyuluhan ialah presentasi, ceramah dan praktek/peragaan. Dengan penyuluhan ini diharapkan keluarga
nelayan dan para produsen ikan asap di Kecamatan Langgam, dapat menerapkan materi yang telah disuluhkan
dalam rangka meningkatkan kualitas kemasan ikan asap di daerah itu. Sekaligus dapat memahami cara membiayai
suatu usaha mikro, kecil dan menengah.
Identitas peserta yang mengikuti penyuluhan ini semuanya ialah para nelayan dan istri-istri nelayan atau pelaku
usaha pengasapan ikan di Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kerinci. Secara keseluruhan, keadaan peserta
berdasarkan kelompok umur, bervariasi mulai dari pemuda hingga orangtua.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, berguna untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi nelayan dan istri-istri nelayan di Kecamatan Langgam dan
sekitarnya dalam hal pengemasan ikan salai dan pola pembiayaannya.
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Ikan salai merupakan salah satu produksi ikan terbesar di daerah ini. Saat saat tertentu produksi ikan sangat
melimpah, sehingga ikan dikhawatirkan akan membusuk sebelum terjual habis sehingga dilakukan pengasapan
ikan. Nilai jual ikan yang telah diasapkan lebih tinggi, tetapi untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual ikan
salai tetap terjaga, maka kami tim pengabdian pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Riau, memberikan
alternatif yakni menyuluhkan teknik pengemasan ikan asap dengan bahan dasar plastik.

167

Pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan Langgam dan Sekitarnya disambut antusias nelayan dan istri mereka, serta
berlangsung lancar. Para peserta sudah memahami manfaat pengemasan ikan asap dengan bahan dasar plastic
untuk pemasaran di masa depan Sebagian peserta penyuluhan sudah bisa melakukan praktek penyablonan pada
plastik kemasan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya penyuluh perikanan, sebaiknya mensosialisasikan pentingnya fungsi
pengemasan pada produk makanan ikan asap. Para nelayan pelalawan dan istrinya yang memproduksi ikan asap
perlu diberikan bantuan modal dan peralatan kemasan untuk meningkatkan nilai tambah produksi mereka.
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PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENCEGAHANDAN PENGOBATAN TUBERCULOSIS (TB)–DIABETES
MELITUS (DM) MELALUI PELATIHAN KADER KESEHATAN DI KEC.
SENTAJO RAYA KAB. KUANTAN SINGINGI

Rita Endriani*, Elda Nazriati, dan Ligat pribadi
Fakultas Kedokteran, Universitas Riau
* rita_endriani_fkunri@yahoo.com

PENDAHULUAN
Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium
tuberculosis. Penyakit TB termasuk dalam sepuluh besar penyebab kematian di dunia. Saat ini Indonesia masih
merupakan negara peringkat ke dua tertinggi dalam kasus TB setelah India. Prevalensi TB paru yang didiagnosis
tenaga kesehatan di Provinsi Riau sebesar 0,1%. Prevalensi TB paru tertinggi terdapat di kabupaten Kuantan
Singingi (0,4%).
Diabetes melitus (DM) adalah salah satu penyakit tidak menular kronis dan menjadi masalah kesehatan di
masyarakat. Penderita DM kemungkinan mengalami TB tiga kali lebih tinggi untuk menderita TB aktif. Penderita TB
dengan komorbid DM lebih berisiko mengalami kegagalan terapi dibandingkan dengan yang tanpa DM.
Upaya pencegahan dan pengobatan TB-DM dapat dilakukan melalui peran aktif masyarakat berupa kader kesehatan,
penderita TB, keluarga penderita TB. Kader kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan yang
ada di masyarakat dan mempunyai peran penting terutama dalam menyebarluaskan program-program kesehatan
di masyarakat. Kader kesehatan yang ada harus mampu memantau, mempromosikan pencegahan dan pengobatan
TB-DM di masyarakat. Keluarga memegang peranan penting dalam penanganan, pencegahan dan pemantauan
(screening) TB-DM. Semuanya bersatu dalam wadah yang disebut Pos TB.
Pos TB merupakan unit pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk
masyarakat dengan dukungan teknis secara lintas program dan lintas sektor. Salah satu peran penting Pos TB
adalah membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengobatan TBDM di masyarakat.
Kecamatan Sentajo Raya termasuk wilayah kerja Puskesmas Sentajo Raya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kuantan singingi tahun 2013 jumlah penderita TB sebanyak 24 orang yang terdiri dari laki-laki 13 orang (54%)
dan wanita 11 orang (45,83%). BTA (+) pada laki-laki 54% dan wanita 44,44%. Dari data ini dapat dilihat
penderita TB masih tinggi, belumadanya kader TB dan pos TB. Kader yang ada di desa di wilayah kerja puskesmas
ini merupakan kader kesehatan yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang TB-DM sehingga desa tersebut
belum mempunyai kader TB. Selain itu upaya yang dilakukan oleh kader dan pemberdayaan masyarakat juga masih
belum optimal.

169

PEMBAHASAN
Kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa pelatihan kader kesehatan yang bertempat di aula kantor camat Sentajo
Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan peserta kader kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sentajo
sebanyak 30 orang, staf puskesmas, mahasiswa Kukerta. Acara pelatihan kader dimulai dengan pendaftaran peserta
disertai pembagian seminar kit yang berisi modul dan materi pelatihan. Setelah peserta lengkap acara dimulai
dengan acara pembukaan yang dibuka oleh Camat Sentajo Raya yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan. Acara
selanjutnya berupa pre test sebelum penyampaian materi oleh 2 narasumber, pelatihan kader, diikuti oleh diskusi
dan post test. Pelantikan kader kesehatan menjadi kader TB dengan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh
Kepala Puskesmas dan di lanjutkan dengan penentuan Pos TB perdana di kecamaatn Sentajo Raya yaitu desa Pulau
Kopung Sentajo. Acara diakhiri dengan pembagian door price, penutupan oleh kepala Puskesmas dan foto bersama.
Seluruh rangkaian acara terlaksana dengan baik karena dibantu oleh mahasiswa Kukerta yang ada di Kecamatan
Sentajo Raya.
Pada kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan 7 September 2018 di desa Pulau Kopung kecamatan
Sentajo Raya dengan hasil sebagai berikut: pos TB sudah terbentuk bertempat di suatu rumah yang bernama Pojok
Kegiatan Kependudukan Desa Pulau. Kopung. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pengabdian, Kepala Desa, ketua PKK,
kader TB yang sudah mendapat pelatihan sebanyak 5 orang serta perawat dan pemegang program TB di Puskesmas
Sentajo Raya. Kegiatan berupa diskusi tentang jumlah kader dan legalitas kader berupa SK dari Kades, pos TB,
kegiatan yang akan dijalankan dan cara menjalankan kegiatan. Pada akhir kegiatan juga diserahkan 1 (satu) lusin
buku tulis dan 1 kotak pulpen untuk mencatat kegiatan kader, kartu sebagai PMO, banner tentang TB sebanyak 2
buah dan dilajutkan foto bersama.

KESIMPULAN
Kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa: peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan di
kecamatan Sentajo Raya, pembentukan kader TB dan pembentukan Pos TB Desa.
Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah daerah Kecamatan
Sentajo Raya, Puskesmas Sentajo Raya, Kepala Desa Pulau Kopung dan masyarakat. Mereka berharap kegiatan
dan kerjasama yang sudah terljalin ini antara Universitas Riau dengan Pemerintah daerah dapat dilanjutkan. Pada
kegiatan ini tidak ada hambatan yang ditemui.
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EDUKASI MASYARAKAT NELAYAN DESA TELUK PAMBANG DALAM
MERAWAT DAN MEREPARASI KAPAL UNTUK MEMPEROLEH UMUR
KAPAL YANG MAKSIMAL

Ronald Mangasi Hutauruk, Pareng Rengi, Isnaniah, Arthur Brown, Cristia Dharma Putra Capah, dan Robintara
Fakultas Perikanan dan kelautan, Universitas Riau
* ronald.mhutauruk@gmail.com

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Teluk pambang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis di mana
objek pengabdian adalah masyarakat nelayan desa setempat dengan berfokus pada demo merawat kapal perikanan
dengan teknik pelapisan dari bahan yang lebih murah dari pelapisan yang biasa digunakan seperti menggunakan
fiberglass. Dengan melakukan pelapisan dari bahan epofil yang dicampur dengan berbagai bahan kimia lainnya,
kapal yang telah berusia 10 tahun, masa pakainya masih bisa diperpanjang hingga 8-10 tahun ke depan. Berbeda
dengan kapal tanpa perlakuan di mana hanya mampu bertahan paling lama 15 tahun dengan catatan kayu yang
digunakan memiliki kualitas yang sangat baik. Sementara itu, pelapisan dengan fiberglass juga baik, namun harganya
lebih mahal dan cara kerjanya jauh lebih rumit. Walaupun demikian, teknik pelapisan dengan kedua cara ini masih
belum dikenal oleh masyarakat Desa teluk Pambang.
Karena informasi untuk memperbaiki kualitas kapal dengan teknik ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat
nelayan, maka kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat nelayan mampu memiliki kapal dengan
produktivitas operasi yang lebih lama (life time yang lebih lama). Apabila nelayan menerapkan teknik pelapisan ini,
diharapkan performa kapal jauh lebih baik, dan biaya untuk operasional kapal menjadi lebih rendah.
Sebuah fenomena yang saat ini terjadi adalah nelayan sering mengabaikan perawatan lambung kapal yang justru
menjadi penentu dalam ketahanan kapal dalam beroperasi. Biasanya nelayan hanya menerapkan perbaikan yang
kadang-kadang dilakukan di galangan kapal. Namun bila kerusakan yang dialami ringan, nelayan mereparasi sendiri
dengan pengetahuan dan peralatan yang terbatas. Perbaikan yang dilakukan juga masih menerapkan metode
konvensionalyaitu membongkar lambung yang rusak, namun mengabaikan kondtruksi lain yang belum mengalami
kerusakan. Padahal seluruh bangunan kapal memerlukan treatmen khusus untuk membuatnya lebih baik.
Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah mengedukasi nelayan bagaimana cara melakukan perawatan kapal
sendiri untuk memperoleh umur yang lebih lama ketika digunakan untuk beroperasi. Melalui kegiatan pengabdian
ini akan dilakukan demo perawatan kapal dengan teknik coating pada lambung kapal untuk menambah daya tahan
konstruksi kapal akibat faktor fisika dan kimia yang dialami saat berada di perairan.
Pada kegiatan penelitian sebelumnya yaitu INSINAS RISTEK yang didanai tahun 2017, tim yang terlibat dalam
pengabdian ini telah mengembangkan penggunaan kayu fast growing species seperti kayu akasia yang dilapisi
(coating) dengan cairan kimia epofil untuk memperkuat material kayu pada bangunan baru kapal kayu tradisional.
Saat itu tema risetnya adalah penerapan teknologi kayu komposit pada kapal nelayan skala kecil 3-5 GT dalam
mendukung ketersediaan material kapal kayu. Walaupun kapal tersebut terbuat dari material kayu dari kelas awet
III dan kelas kuat III (tidak cocok digunakan sebagai material kapal), namun kapal tetap mampu memiliki umur
yang lebih lama saat beroperasi di perairan. Pelapisan yang diterapkan pada seluruh lambung kapal tersebut telah
terbukti memperkuat material kayu melalui validasi pada beberapa pengujian (destructive test) di laboratorium.
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Teknik pelapisan ini sebenarnya tidak hanya fokus diaplikasikan pada kapal-kapal baru (new building) namun juga
sangat bisa diterapkan pada kapal-kapal yang telah berumur yang sebelumnya belum mengalami pelapusan untuk
memperpanjang masa pakai (life time) kapal tersebut. Dengan melakukan pelapisan, kapal yang telah berusia 10
tahun, masa pakainya masih bisa diperpanjang hingga 8-10 tahun ke depan. Berbeda dengan kapal tanpa perlakuan
dimana kapal tersebut hanya mampu bertahan paling lama 15 tahun dengan catatan kayu yang digunakan memiliki
kualitas yang sangat baik. Dengan demikian, dapat dihitung berapa banyak manfaat yang telah dihasilkan melalui
teknik pelapisan/coating pada kapal nelayan.
Namun sayangnya, informasi untuk memperbaiki kualitas kapal dengan teknik ini masih belum banyak diketahui
oleh masyarakat nelayan, terutama nelayan di Provinsi Riau khususnya di Desa teluk Pambang, Bengkalis. Hal
ini menyebabkan umur kapal yang biasa digunakan tidak mampu bertahan lebih lama dalam melakukan operasi
penangkapan. Padahal, seperti diketahui, biaya terbesar dari sebuah investasi usaha penangkapan terletak pada
bangunan kapal itu sendiri. Apabila kapal sudah rusak, maka investor harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak
untuk melanjutkan usaha penangkapan tersebut dengan membeli kapal baru.
Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini akan mengedukasi nelayan bagaimana cara melakukan perawatan kapal
sendiri untuk memperoleh umur yang lebih lama ketika digunakan untuk beroperasi. Melalui kegiatan pengabdian
ini telah dilakukan demo perawatan kapal dengan teknik coating pada lambung kapal untuk menambah daya
tahan konstruksi kapal akibat faktor fisika dan kimia yang dialami saat berada di perairan. Sebagai objek kegiatan
pengabdian adalah desa nelayan di Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
Pada dasarnya badan kapal terdiri dari komponen-komponen kontruksi yang letaknya arah melintang dan memanjang,
sistem kontruksi melintang merupakan kontruksi dimana beban yang bekerja pada kontruksi diterima oleh pelat
kulit dan diuraikan pada hubungan-hubungan kaku atau balok-balok memanjang dari kapal dengan pertolongan
balok-balok yang melintangi kapal. Sebagai tumpuan kaku untuk balok-balok melintang dasar (wrang, floor) ialah
lambung kapal,dinding-dinding sekat memanjang, dan penumpu tengah (centre girder). Kontruksi lambung kapal
sebagai bagian dari sistem rangka kontruksi kapal secara keseluruhan, disamping berfungsi sebagai dinding sisi
kapal yang menahan tahanan air dari samping, juga berfungsi sebagai penerus gaya-gaya yang diterima geladak
untuk disalurkan ke kontruksi kerangka dasar terutama pada sistem rangka kontruksi melintang. Untuk itu plat
lambung (side plate) termasuk juga lajur atas (sheer strake) diperkuat dengan penegar-penegar vertical yang disebut
gading (frame), juga pembujur sisi (side longitudinal) dan senta (side stringer).
Seringnya terjadi kerusakan terhadap kapal yang menggunakan bahan kapal dari kayu karena pengaruh pelapukan
kayu khususnya pada bagian kulit lambung kapal, faktor perusak kayu dibagi menjadi 2 yaitu faktor luar dan faktor
dalam, faktor luar berkaitan dengan kondisi lingkungan dimana kayu tersebut digunakan, sedangkan faktor dalam
adalah pengaruh komponen kimia dari kayu yang bersangkutan. Faktor yang sangat mempengaruhi ketahanan kapal
kayu adalah faktor dari luar lingkungan yaitu air laut sehingga menyebabkan pelapukan pada kapal kayu.
Kebanyakan nelayan masih ingin menggunakan kapal kayu dibandingkan kapal dengan jenis bahan lain seperti
fiber, namun masalahnya kayu sering cepat mengalami kerusakan akibat pelapukan seperti penelitian Tamba
(2005) peningkatan kadar garam dalam kayu sebesar 0,6 % s/d 2,5% sehingga akibat meningkatnya kadar garam
ini menyebabkan penurunan kekuatan kayu. Saat ini, hampir semua kapal nelayan, yang sebelumnya dibuat dari
kayu, telah dibuat dengan bahan komposit skin GFRP (glass fiber reinforced plastic). Lapisan komposit polyester
baik dengan serat gelas atau tanpa serat gelas dapat menghalangi penyerapan air pada kayu yang dilapisinya serta
meningkatkan kekuatan dari kayu yang akan dijadikan bahan baku pada pembuatan perahu nelayan sekitar ± 20%.
Kemudian penelitian yang dilakukan Sunardi dan Maizar (2016) juga menunjukan Laminasi fiberglass pada kapal
kayu mampu meningkatkan kekuatan konstruksi kapal kayu dan mencegah merembesnya air ke dalam lambung
kapal. Adapun langkah-langkah kegiatan adalah:
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Mengidentifikasi kerusakan lambung
Beberapa kerusakaan pada kapalyang sering terjadi adalah pelapukan, patah dan retak. Perbaikan dapat dilakukan
bagian sebagian atau pada seluruh lambung kapal (overhaul). Pada kegiatan ini perbaikan/perawatan yang dilakukan
adalah pada kapal yang telah dioperasikan/kapal existing dan pada kapal yang pada permukaannnya ditemukan
sambungan, permukaan yang tidak rata dan lobanglobang.

Persiapan Pada Kapal
Kapal didok/dibawa ke darat dan seluruh permukaan lambung kapal diamplas. Kapal harus dalam kondisi kering
baru kemudian dilakukan treatment pada seluruh lambung kapal. Biasanya harus dihindari jumlah kadar air yang
terdapat di dalam material kayu. Kadar air di laminasi idealnya 15-20% di dalam kayu.Basah yang terjadi pada
kapal bukan karena getah kayu.

Persiapan coating
Dibuat dempul dari bahan epofil dengan campuran 1 : 1 hingga berwarna abu-abu dan tidak encer. Dempul hasil
pencampuran akan kering 3 hingga 4 jam tetapi lebih baik ditunggu satu hari supaya dapat dilakukan treatment
khusus. Kemudian dempul hasil epoxy dan resin tersebut dilapisi ke badan kapla dengan menggunakan rol dan
kuas.

Pelapisan/coating
Sebelum dilakukan pelapisan, maka lambung kapal dibersihkan dengan menggunakan amplas.
Pelapisan dinding dan lambung di atas garis air
Lambung kapal di atas garis air akan dilapisi dengan C’ketz epocoat yang terdiri dari C’ketz 2K Epocoat UVR dan
C’ketz 1K Acrycoat

Pelapisan lambung di bawah garis air
Untuk menghindari lambung kapal ditumbuhi teritip dan binatang laut lainnya, maka bagian bawah lambung kapal
yang terkena air dilapisi dengan C’ketz antifouling. Dengan pelapisan ini, maka maka soft fouling dan hard fouling
dapat ditanggulangi dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

Pelapisan lantai kapal
Untuk menambah estetika, mencegah permukkan yang licin serta mempermudah dibersihkan maka lantai kapal
dapat dilapisi dengan cairan C’ketz floordeck UVR untuk lantai luar dan C’ketz floordeck IDR untuk lantaiu dalam.

Penutupan lubang
Lambung kapal yang memiliki lubang dan permukaan yang tidak rata ditutup dengan menggunakan C’ketzEpofil
100 untuk kondisi kering dan C’ketz Epofil 160 untuk kondisi basah. Untuk menambah daya tahan terhadap air,
penghematan topcoat serta daya rekat topcoat maka body kapal harus dilapisi C’ketz Epoliq.

Pengecatan
Setelah pelapisan selesai maka dilakukan pengecatan pada seluruh lambung kapal.
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PELAKSANAAN
Kebanyakan nelayan menangkap ikan berlayar dengan kapal kayu. Setelah dua tahun lamanya kapal kayu yang
digunakan nelayan berlayar menangkap ikan mulai lapuk dan bocor, sehingga nelayan sulit berlayar dan kapal kayu
di dibarkan di pinggir pantai. Pelapukan ini disebabkan oleh kadar garam air laut dan penempel nya biota laut.
Dengan demikian tujuan sosialisasi ini adalah agar kapal kayu ke depannya menjadi tahan lama dan tidak mudah
rusak dengan melakukan treatmen di awal pada lambung kapal. Treatment tersebut seperti dijelaskan sebelumnya
adalah dimulai dari pendempulan, pemberian cat dasar, pemberian lapisan top coat dan floor deck dengan penjelasan
sebagai berikut.

Dempul (EPOFILL)
Epofill terdiri dari dua part, part A dan part B. Kedua part di campur dengan perbandingan 1:1 aduk hingga
tercampur rata. Permukaan yang akan didepul dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu lalu epofill diaplikasikan
dengan menggunakan kapi atau kuas, lapisi pada permukaan kapal kayu yang tidak rata ataupun berlubang. Epofill
akan kering sesetelah satu jam dan mengeras setelah tiga jam. Setelah mengeras sempurna kapal kayu dapat
dilapisi lapisan selanjutnya.

Lapisan Pertama (Reinforce Bond)
Reinforce bond terdiri dari dua part, part A dan part B. Kedua part di campur dengan perbandingan 2:1 aduk hingga
tercampur rata. Reinforce bond diaplikasikan dengan menggunakan roll, dan juga lembaran fiber cloth ditempelkan
bersamaan dengan mengaplikasikan reinforce bond. Reinforce bond akan kering sesetelah satu jam dan mengeras
setelah tiga jam. Setelah mengeras sempurna kapal kayu dapat dilapisi lapisan selanjutnya.

Lapisan Kedua Cat dasar (Epoliq)
Epoliq terdiri dari dua part, part A dan part B. Kedua part di campur dengan perbandingan 4:1 aduk hingga
tercampur rata. Epoliq di aplikasikan dengan menggunakan roll keselutuh permukaan kapal. Reinforce bond akan
kering sesetelah satu jam dan mengeras setelah tiga jam. Setelah mengeras sempurna kayu dapat dilapisi lapisan
selanjutnya.

Lapisan Ketiga, Top Coat (Anti Fouling untuk bagian di bawah garis air dan Polyurethane untuk bagian
di atas garis air)
Anti fouling terdiri dari dua cairan, resin dan powder aktif. Kedua cairan dicampur dengan menuangkan powder aktif
sedikit demi sedikit dalam cairan resin sambil diaduk dengan perbandingan 4:1 hingga tercampur rata. Permukaan
kayu dibersihkan lebih dahulu lalu anti fouling di aplikasikan dengan menggunakan roll keselutuh permukaan kapal
di bawah garis air dan Polyurethane untuk bagian di atas garis air. Anti fouling dan polyurethane akan kering setelah
tiga jam dan mengeras setelah duabelas jam.

KETERCAPAIAN SASARAN PROGRAM
Tempat dilaksanakannya pengabdian masyarakat disana umumnya berprofesi sebagai nelayan, peserta yang hadir
dalam pengabbdian berjumlah 19 orang. Dari hasil presentasi kegiatan masyarakat nelayan memandang program
ini sangat bermanfaat untuk nelayan di sana, masyarakat juga sangat berharap agar kapal yang mereka gunakan
dapat diberikan bantuan dana untuk perbaikan demi memajukan usaha nelayan dan keberlanjutan usahanya di
Desa Pambang Pesisir. Peserta juga cukup tertarik untuk mengaplikasikan hasil dari kegiatan untuk kapal mereka.
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Selama ini masalah yang dialami oleh nelayan adalah seringnya penggantian lambung kapal atau overhaul akibat
bahan yang digunakan terserang oleh pelapukan akibat bersentuhan dengan air. Ketercapaian sasaran pada program
ini hampir 90% karena masyarakat nelayan sangat terbantu dan tercerahkan dalam merepasi dan memperbaiki
lambung kapal dengan metode laminasi untuk memperoleh umur kapal yang tinggi.

175
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PENDAHULUAN
Dari hasil wawancara dengan sejumlah nelayan yang ada di Kelurahan Sungai Apit diketahui bahwa saat ini
kehidupan nelayan semakin sulit. Hal ini diakibatkan semakin menurunnya hasil tangkapan ikan dari tahun ketahun.
Kendala yang dihadapi dalam menangkap ikan diantanya adalah: 1). Kondisi armada dan alat tangkap yang tidak
layak; 2). Daerah penangkapan ikan sudah semakin jauh, 3). Tidak seimbangnya hasil tangkapan dengan besarnya
biaya operasional. Melihat sangat terbatasnya kemungkinan mengembangkan perikanan tangkap di kelurahan ini,
maka nelayan perlu diberi mata pencaharian alternatif/tambahan yaitu budidaya ikan.
Usaha budidaya ikan di Kelurahan Sungai Apit sudah mulai dilakukan oleh nelayan khususnya air tawar masih
didominasi pada budidaya ikan dikolam (kolam tanah, semen dan plastik). Mereka melakukannya merupakan usaha
sambilan untuk menambah pendapatan sehari-hari. Keterbatasan lahan yang dimiliki serta ketersediaan air tawar
merupakan kendala yang dihadapi untuk budidaya ikan air tawar terutama untuk ikan lele. Berdasarkan hal tersebut
untuk membantu meningkatkan kemampuan petani ikan dalam pemeliharan ikan dilahan yang terbatas dan air
yang terbatas maka dicoba untuk melakukan inovasi ilmu pengetahuan melalui kegiatan pelatihan pemeliharan ikan
lele dengan teknik bioflok. Budidaya ikan dengan teknologi bioflok tergolong baru, dengan demikian masyarakat
nelayan di Kelurahan Sungai Apit belum memahami. Jika teknologi ini sudah dipahami dan dilaksanakan akan
dapat menambah jenis matapencaharian keluarga yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga.
Permasalahan yang dihadapi nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan dengan teknologi bioflok adalah nelayan
belum mengetahui dan memahami bagaimana budidaya ikan dengan teknolgi bioflok. Ini bisa dimengerti mengingat
keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan Pelatihan tentang
teknologi bioflok kepada masyarakat nelayan di desa ini sehingga mereka mempunyai matapencaharian alternatif
selain sebagai nelayan.
Tujuan dari kegiatan Pelatihan Pengembangan Matapencaharian Alternatif Bagi Nelayan Melalui Kegiatan Budidaya
Ikan dengan Teknologi Bioflok di Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah:
1. Memberikan pengetahuan praktis kepada nelayan tentang teknik budidaya ikan lele dengan menggunakan
sistim bioflok.
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2. Dengan dikuasai dan diterapkannya pengetahuan tentang teknik budidaya ikan lele dengan menggunakan
sistim bioflok, maka diharapkan para nelayan mempunyai mata pencaharian sambilan untuk meningkatkan
pendapatan mereka.
Masyarakat sasaran merupakan khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah nelayan sebanyak 20 (dua
puluh) orang.

Teknik Penyelesaian Masalah
Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadap oleh masyarakat sasaran dilakukan kegiatan Pelatihan dengan
menggunakan metode ceramah yaitu penyampaian teori tentang teknologi bioflok dan praktek langsung pembuatan
wadah dan pemeliharaan ikan. Selama penyampaian materi dan praktek, maka kepada para peserta diberikan
kesempatan untuk tanya jawab (diskusi).
Kegiatan pelatihan budidaya ikan lele dengan teknologi bioflok yang dilakukan dimulai dengan penyampaian dan
penjelasan seluruh materi di dalam ruangan dengan menggunakan fasilitas LCD. Materi Pelatihan yang disampaikan
sesuai dengan yang disajikan pada metode kegiatan. Setelah penyampaian materi diberikan kesempatan kepada
peserta untuk bertanya (diskusi) tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi Ppelatihan dan permasalah yang
dihadapi selama melakukan usaha budidaya ikan.
Setelah penyampaian materi pelatihan dan diskusi, maka kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan praktek pembuatan
bak pemeliharaan ikan lele, dimana wadah yang digunakan adalah bak plastik bulat dengan diameter 1,75 m.
Untuk menopang bak digunakan besi wermesh 6 inchi. Bak pemeliharaan menggunakan wadah/bak plastik khusus
berangka besi yang telah digunakan orang untuk pemeliharaan ikan lele dengan padat tebar tinggi, yaitu 500 ekor/
m3. Daya tahan plastik ini mencapai 3 tahun jika dipakai secara terus menerus. Bak pemeliharaan yang dipakai
mempunyai volume 2 ton sebanyak 1 unit. Bak dilengkapi dengan aerasi yang berasal dari blower. untuk manambah
kelarutan oksigen serta untuk menggerakkan air di wadah pemeliharan sehinga kotoran ikan tidak menumpuk
didasar.
Selanjutnya dilakukan pembuatan starter dengan cara mencampurkan 150 cc molase ditambah 10 cc probiotik
kedalam satu liter air. Kemudian dimasukan campuran tersebut kedalam wadah (bak plastik), lalu dilakukan
pengadukan dengan menggunakan aerasi terus menerus untuk membuat blooming probiotik Bacillus dengan
kandungan oksigen yang tinggi yaitu sekitar 4 ppm sampai 6 ppm selama satu minggu. Kondisi seperti ini dibiarkan
selama satu minggu, kemudian baru dimasukkan benih ikan lele.
Benih lele terlebih dahulu diadaptasi dengan pakan uji selama tiga hari, pakan diberikan dua kali sehari yaitu pada
pagi dan sore hari. Penebaran benih dilakukan pada pagi hari pada dengan kepadatan 500 ekor. Benih ikan yang
ditebar berukuran 5 – 7 cm. Setiap lima hari ditambahkan probiotik sebanyak 10 cc. Pemberian pakan dilakukan 3
kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 08.00, siang hari pukul 13.00 dan sore sekitar pukul 17.00. Pakan
yang diberi berupa pellet dengan kandungan protein tinggi sekitar 30 – 40 % yang diberikan setiap hari sebanyak
3 – 5% dari berat ikan yang dipelihara. Pakan diberikan dengan cara ditabur merata agar setiap ekor ikan memiliki
peluang yang sama untuk mendapatkan makanannya.

Alat Ukur Ketercapaian
Untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan, dilakukan evaluasi. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah: 1). Evaluasi
Proses dan 2). Evaluasi Peningkatan Pengetahuan. Evaluasi proses dilakukan selama proses Pelatihan berlangsung,
mulai dari penyajian materi (tiori) sampai kegiatan praktek. Disini dilihat keseriusan peserta mengikuti serangkaian
kegiatan tersebut dan diskusi-diskusi yang berkembang. Evaluasi peningkatan pengetahuan dilakukan dengan
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memberikan pre-test dan post-test. Hasil dari pre test dibandingkan dengan post test, apakah ada penambahan
pengetahuan atau sebaliknya. Peningkatan pengetahuan ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
Masyarakat sasaran merupakan masyarakat tempatan yang mempunyai matapencaharian utama sebagai nelayan.
Banyak persoalan yang dihadapi sebagai nelayan. Kegiatan penangkapan ikan tidak bisa dilakukan setiap waktu,
akibat sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Jika tidak musim angin, mereka bisa menangkap ikan. Namun jika
cuaca tidak baik, maka kegiatan penangkapan ikan tidak bisa dilakukan. Pada saat cuaca baikpun hasil tangkapan
cendrung menurun dari waktu kewaktu, sehingga pendapatan nelayan cendrung menurun. Di sisi lain kebutuhan
biaya hidup rumah tangga terus meningkat akibat kenaikan berbagai kebutuhan pangan.
Kegiatan budidaya ikan di Kelurahan Sungai Apit sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, terutama budidaya
ikan air tawar tawar seperti ikan nila, gurami dan lele. Kegiatan budidaya dilakukan dengan menggunakan wadah
budidaya berupa kolam tanah, kolam plastik dan kolam semen. Namun dalam perjalanannya budidaya ikan di desa
ini mengalami kendala, yaitu keterbatasan lahan, keterbatasana air tawar dan sangat terbatasnya modal usaha.
Oleh karena itu dengan pengembangan teknologi bioflok persoalaan ini dapat diatasi. Dengan demikian kegiatan
budidaya di desa ini dapat berkembang.

Potensi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Di lihat dari potensi pengembangan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang perikanan khususnya untuk
pengembangan budidaya dengan teknologi bioflok potensinya cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
hal, diantarnya jalur transportasi yang lancar baik menghubungkan dengan ibu kota kabupaten maupun provinsi,
potensi pasar yang besar, potensi lahan pekarangan yang memadai, sumber air tawar yang tersedia dan dukungan
masyarakat yang sangat besar terhadap kegiatan budidaya.
Dengan lancarnya arus tranportasi dari ke ibu kota kabupaten dan provinsi akan mempermudah arus transportasi
faktor-faktor produksi seperti benih, pakan dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan budidaya. Disamping itu juga
akan mempermudah proses pengangkutan hasil panen ke pusat-pusat konsumen sehingga kendala pemasaran
dapat dihindari.

Solusi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka solusi pemberdayaan yang harus dilakukan
adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Setelah kegiatan ini
dilakukan sebaiknya harus ada tindak lanjut berupa usaha pendampingan. Kegiatan pendampingan sangat penting
untuk mengantisipasi jika masyarakat sasaran menghadapi suatu permasalahan dalam budidaya dengan teknologi
bioflok akan lebih mudah untukberkonsultasi. Adanya pendamping diharapkan akan terjadi tranfer ilmu pengetahuan
dan teknologi dari pendamping kepada masyarakat sasaran. Keberadaan pendamping diperlukan minimal untuk
budidaya sebanyak 2-3 siklus produksi.

Tingkat Ketercapaian Sasaran
Setelah dilakukan penyampaian materi dan praktek pembuatan bak dan pemeliharaan ikan dengan teknik bioflok
dapat ketahui bahwa:
1. Apresiasi dari peserta pelatihan terlihat antusias terhadap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini terlihat dengan
banyaknya peserta yang menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan serta
keingintahuan mereka tentang budidaya ikan lele dengan teknik bioflok
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2. Setelah dilakukan penyampaian materi dan praktek pemeliharaan ikan lele dengan teknologi bioflok, peserta
mulai mengerti dan paham bahwa budidaya ikan lele dapat dikembangkan di desa mereka.
3. Dari hasil evaluasi juga diketahui telah terjadi penambahan pengetahuan peserta tentang budidaya ikan lele
dengan teknologi bioflok antara 65-85%.

KESIMPULAN
Masyarakat Kelurahan Sungai Apit terlihat berminat sekali untuk mengikuti kegiatan Pelatihan budidaya ikan lele
dengan teknologi bioflok terutama pembesaran ikan lele di kolam plastik bulat. Pembesaran ikan lele dengan teknik
bioflok dapat dilakukan ditempat sempit dan penggunaan air sedikit yang dapat dilakukan di bak terpal dengan
kepadatan yang tinggi dan diberi pakan secara maksimal yaitu 3 kali sehari. Dari hasil evaluasi juga diketahui telah
terjadi penambahan pengetahuan peserta tentang budidaya ikan lele dengan teknologi bioflok antara 65-85%.

Rekomondasi
Diharapkan kepada pihak terkait untuk mendukung usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat
baik bantuan ilmu dan teknologi maupun bantuan dana sehingga menambah motivasi untuk melakukan usaha
budidaya ikan kearah yang lebih baik.
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TEKNIK LAJU SEDIMENTASI PADA KOLAM TANAH PMK BUDIDAYA
IKAN PATIN INTENSIF DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR

Saberina Hasibuan*, Syafriadiman, Atria Martina, Henni Syawal, dan Rinaldi
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* sabe_rinahs@yahoo.com

Tanah kolam Podsolik Merah Kuning (PMK) merupakan tanah yang tersebar luas di Sumatera dan potensial sebagai
tanah dasar kolam. Penggunaan kolam tanah PMK sebagai pusat pembesaran ikan Patin (Pangasius sp.) terbesar
di Provensi Riau dikelola dengan pemberian pakan intensif. Penelitian ini telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun dari
2015-2017 dengan 3 (tiga) tahap yaitu: 1) persiapan analisis kandungan mineral tanah kolam PMK pada kolam
Budidaya ikan Patin intensif; 2) laju sedimentasi pada kolam budidaya ikan Patin intensif; dan 3) profil tanah dasar
kolam PMK pada kolam budidaya ikan patin intensif. Penelitian skala lapangan dilakukan pada sentra budidaya
ikan Patin di Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan skala laboratorium dilakukan pada Lab. Mutu
Lingkungan Budidaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Kolam tanah PMK dibagi atas
4 (empat) kategori yaitu kolam umur <5 tahun; kolam 6-10 tahun; 11-15 tahun; dan 16-20 tahun. Pengukuran
parameter kualitas tanah dasar kolam disusun berdasarkan kategori umur kolam untuk dilihat peningkatan kadar
dan intensitas mineral sekunder, laju sedimentasi dan gambaran profil tanah PMK pada kolam budidaya ikan Patin
intensif.
Kegiatan budidaya ikan Patin di desa Koto Mesjid tergolong intensif. Padat tebar ikan telah mencapai 50 ekor per
meter2, penggunaan pakan pellet hasil formulasi sendiri dan dibuat menggunakan bahan-bahan yang tergolong
murah seperti ikan asin untuk dijadikan tepung ikan, dan dedak. Pemberian pakan dalam jumlah besar berpotensi
pada penumpukan kadar bahan organik di dasar kolam. Laju sedimentasi pakan pada kolam tanah Podsolik
Merah Kuning (PMK) budidaya ikan Patin intensif perlu diketahui agar kegiatan budidaya dapat dilakukan secara
berkesinbungan. Penelitian yang mengidentifikasi laju pendangkalan tanah dasar kolam dan melakukan estimasi
dengan program masa produktivitas Kolam tanah PMK pada budidaya ikan Patin intensif. Hasil diperoleh dalam satu
kali masa tanam (3 bulan) adalah kolam yang berumur 6-10 tahun perlu dilakukan pengurasan sebelum dilakukan
penanaman ikan pada periode berikutnya. Jika tidak dikuras maka pendakalan kolam akan terjadi lebih cepat. Laju
rata-rata sedimentasi berdasarkan persamaan tersebut adalah 90.3431 mg/L/Minggu atau 12.906 mg/L/Hari. Pada
penyuluhan ini diberikan materi teknik pengukuran laju sedimentasi di kolam dengan batuan grab pengumpul.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan Tim terhadap 25 orang kelompok pembudidaya ikan
Patin secara intensif tentang Teknik Laju Sedimentasi Pada Kolam Patin Intensif Tanah PMK Pada Kolam Budidaya
Ikan Patin Intensif di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. Pengabdian ini bertujuan untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan pembudidaya serta mengajarkan teknik pengukuran padatan tersuspensi pada
alat perangkap yang dinyatakan dalam satuan ml/L. Setelah kegiatan penyuluhan ini diharapkan seluruh peserta
kelompok pelaku budidaya mampu menguasai dan menerapkannya dalam upaya memutuskan pengelolaan kolam,
sehingga produktivitas kolam dapat ditingkatkan.
Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya: Bagi
Peserta Penyuluh, dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan petani kelompok pembudidaya ikan Patin
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secara intensif, sehingga pembudidaya ikan Patin dapat melakukan usaha budidaya secara berkesinambungan
dan apabila usaha tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh akan dapat menambah penghasilan mereka; dan
apabila pengetahuan tentang Teknik Laju Sedimentasi Pada Kolam Tanah PMK Pada Kolam Budidaya Ikan Patin
Intensif di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar mampu dikuasai oleh peserta penyuluh maka usaha
budidaya dapat ditingkatkan produksi ikan patin secara komesial.
Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah cerah aktif, demostrasi kerja alat dan pemasangan
alat di kolam ikan Patin milik warga. Alat penjebak partikel tersuspensi dibuat dari plat besi tahan karat dan ditanam
di dasar kolam. Alat ini dilengkapi dengan botol sampel dan ditarik dengan tali (Gambar 3). Lama pengambilan
sampel partikel yang terjebak di botol dapat 24 jam atau 1 hari, 2 hari, 3 hari dan paling lama 1 minggu (7 hari).
Pengukuran sampel air yang mengandung partikel tersuspensi ini dilakukan secara insitu dan langsung dengan
menuangkan air sampel yang ada di botol ke tabung in off (berbentuk kerucut dan memiliki skala) serta diukur
dengan satuan ml/L. Adapun cara penggunaan alat adalah: (1) Setiap botol diberikan tali pada bagian atas yang
sudah diberi kawat untuk memudahkan dalam pengambilan sampel; (2) Pada bagian bawah botol diberi pemberat
agar posisi botol tetap tegak lurus; (3) Selanjutnya botol dipasangkan ke alat sesuai dengan ketinggian/kedalaman
yang diinginkan; (4) Alat dimasukkan ke dalam kolam hingga menyentuh dasar; dan (5) Setiap sudut alat di
tancapkan besi agar alat tidak tumbang atau berpindah posisi. Untuk pengambilan sampel, tarik terlebih dahulu
botol paling atas kemudia botol yang berisi sampel partikel tersuspens.
Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa aktivitas budidaya ikan Patin yang dilaksanakan secara intensif
menggunakan benih ikan patin ukuran 5–7 cm dengan padat tebar rata-rata 50 ekor/m2 yang dipelihara selama
3 bulan memiliki rata-rata FCR 1,8. Pelet yang digunakan selama pembesaran hingga mencapai 300 gram/ekor
adalah pelet buatan sendiri dengan kadar protein lebih kurang 25%. Tanah kolam PMK pada kolam Budidaya
ikan Patin intensif memiliki kandungan 41,66-67,29%, debu berkisar 21,22-30,48% dan lempung yang rendah
yaitu berkisar 11,49-28,68% dengan kelas tekstur antara debu berpasir sampai berdebu, warna tanah 6-7/2-3 YR
(Oranye-Coklat kuning kusam). Potensi perikanan di Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar telah memberikan
dampak yang luar biasa bagi pendapatan masyarakat. Total luas kolam Patin di Koto Mesjid telah mencapai 62
hektar. Hasil produksi mencapai enam ton perhari.
Pelatihan pendugaan laju sedimentasi pada kolam tanah budidaya ikan patin intensif di desa Koto Mesjid telah
menghasilkan cara pemantauan kualitas air kolam melalui pengukuran padatan tersuspensi menggunakan alat
perangkap padatan. Rata-rata padatan tersuspensi pada semua umur kolam adalah 19,5 ml/L perhari dan 129,25
ml/L per minggu. Berdasarkan data ini maka pengelolaan dasar kolam harus dilakukan setiap panen terutama
saat pengeringan kolam perlu pengurasan lumpur. Petani ikan Patin memiliki antusias sangat tinggi untuk
mempraktekkan alat pada kolam masing-masing. Adanya penyuluhan ini sangat bermanfaat dalam memberikan
bekal ilmu pengetahuan sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani ikan Patin dapat mengatur waktu
penggantian air kolam dengan mudah.
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STRATEGI PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA LAHAN GAMBUT
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN EKO-TEKNOLOGI PADA
MASYARAKAT PETANI DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Saktioto*, Defrianto, Riad Syech, Syahril, dan Joko Risanto
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
* saktioto@ieee.org

Penolakan terhadap pemanfaatan lahan gambut untuk pengembangan pertanian sering muncul baik dari dalam
negeri maupun dunia internasional. Tekanan pemanfaatan lahan gambut sering dihubungkan dengan kasus-kasus
kegagalan pengelolaan lingkungan karena pembukaannya memunculkan kebakaran besar yang kemudian diisukan
menimbulkan emisi GRK setara dengan negara Inggris. Kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang dapat
menimbulkan emist GRK Identifikasi yang ada di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
bahwa ada peristiwa kebakaran lahan yang hampir mengenai pemukiman penduduk di desa Rimbo Panjang Kec.
Tambang Kabupaten Kampar pada 24 Februari 2015. Bahwa adanya keluhan masyarakat di desa Rimbo Panjang
Kec. Tambang Kabupaten Kampar tentang kondisi lingkungan atau kabut asap. Penerapan Eko-Teknologi bisa
mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut di Provinsi Riau. Eko-Teknologi merupakan suatu teknologi
pengelolaan sumberdaya air di lahan gambut yang berwawasan lingkungan untuk mengontrol jumlah dan tinggi
muka air sehingga mampu menjaga kelembaban gambut untuk pertumbuhan tanaman yang optimal, meminimalkan
subsidensi dan bahaya kebakaran.
Desa Rimbo Panjang sebagai salah satu desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar secara geografis memiliki
kondisi dataran rendah dan didominasi dengan areal gambut. Areal gambut yang kering akan mudah terbuka
terbakar, dan jika terjadi kebakaran di lahan gambut maka sangat sulit padamnya. Gambar 1 adalah peristiwa
kebakaran lahan di desa Rimbo Panjang yang terjadi pada 24 Februari 2015. Berdasarkan identifikasi diatas maka
permasalahan yang ada di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yaitu:
1. Adanya peristiwa kebakaran lahan yang hampir mengenai pemukiman penduduk di desa Rimbo Panjang Kec.
Tambang Kabupaten Kampar pada 24 Februari 2015.
2. Adanya keluhan masyarakat di desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar tentang kondisi
lingkungan atau kabut asap.
3. Masyarakat petani belum mengenal Eko-Teknologi untuk penanggulangan kebakaran hutan.
Metode yang dilakukan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan praktek yaitu dengan mendesain sistem
teknologi ekohidro yang dilakukan di desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, khususnya
yang berkaitan dengan permasalahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam hal penanggulangan
kebakaran lahan gambut di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penyuluhan diarahkan
melalui sosialisasi teknologi ekohidro, penggunaan Eko-Teknologi untuk pengelolaaan lingkungan dengan demikian
kebakaran lahan gambut dapat dicegah.
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Tahapan di ruang kelas/aula Desa Rimbo panjang ini diawali dengan memberikan materi penyuluhan tentang
strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Masyarakat dengan antusias memperhatikan materi
penyuluhan yang disampaikan oleh tim pengabdian.
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PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 BAGI GURU SD
SE-KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK TAHUN 2018

Sehatta Saragih, Nahor M. Murani, Zuhri D, dan Suhermi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Sampai akhir tahun 2017, pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) di Kab. Siak untuk tingkat SD baru mencapai
40% dan tahun 2018 semua jenjang pendidikan harus melaksanakan K13. Implementasi K13 sudah berjalan 5
tahun maka seharusnya keterlaksanaanya di sekolah sudah optimal. Namun sampai saat ini, implementasi tersebut
belum optimal karena beberapa factor diantaranya ketidak mampuan guru dalam mengembangkan perangkat
dan media pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dalam K13. Berdasarkan hasil penelitian beberapa faktor
utama yang menjadi kendala pelaksanaan K13 yakni kurangnya pemahaman guru tentang tiga hal, yakni: sistem
penilaian, pembelajaran tematik, dan pendekatan saintifik (Faridah Alawiyah, 2014; Maisyaroh, dkk. 2014; Agnes
Tuti Rumiati, 2014; Siti Rokhanah, 2014).
Upaya pihak terkait dalam membekali guru untuk mengimplemnetasi K13 sampai saat ini baru mencapai tahap
mengenalkan K13, belum menyiapkan guru untuk terampil melaksanakannya. Sehubungan dengan hal ini, salah
satu cara membantu guru agar implemetasi K13 lebih baik adalah melakukan pendampingan mulai dari membuat
perangkat dan media pembelajaran, mengimplemetasikannya dalam proses pembelajaran dan merefleksinya. Dari
analisis situasi tersebut maka permasalahan yang akan dipecahkan melalui program ini dirumuskan sebagai berikut:
“ Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru SD di Kecamatan Kotogasib Kabupaten Siak Propinsi
Riau.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru sebagai masyarakat sasaran
terkait dengan K13 dalam mengembangkan perangkat dan media pembelajaran serta mengimpementasinya dalam
proses pembelajaran. Sejalan dengan tujuan maka bermanfaat kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam implementasi K13 terkait dengan mengembangkan perangkat dan media pembelajaran serta
mengimpementasinya dalam pembelajaran.
Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Kec. Koto Gasib Kab. Siak sebanyak 10 guru SD kelas
I. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus s/d 3 September 2018 bekerjasama dengan mahasiswa
KKN dilokasi yang sama, dengan tahapan : (1) tahap On Servis-1, bertujuan untuk guru masyarakat sasaran
dalam mengembangkan perangkat dan media pembelajaran; (2) In servis-1 bertujuan mendampingi guru dalam
mengimplementasikan pembelajaran dalam kelas; (3) tahap On Servis-2, bertujuan untuk merefleksi kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan dalam tahap In servis-1, dan (4) In servis-2 bertujuan mendampingi kembali guru
dalam pembelajran berdasarkan hasil perbaikan(refleksi) yang dilakaukan.
Dari gambaran umum masyarakat sasaran, diperoleh fakta bahwa secara umum peserta kegiatan ini berlatar
belakang pendidikan Sarjana Guru SD, dengan pengalaman mengajar antara 5 s/d 15tahun. dan sudah pernah
mengikuti diklat K13 baik ditingkat provinsi, Kabupaten dan selebihnya melalui KKG. Memperhatikan latar belakang
pendidikan khalayak sasaran dan pengalaman bekerja sebagi guru dan diklat yang sudah diikuti serta antusias
mereka selama mengikuti kegiatan ini terlihat bahwa secara umum khalayak sasaran memiliki potensi untuk
mengembangkan kemampuannya dan profesionalismenya mengimplementasikan K13.
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Berdasarkan analisis data, diperoleh fakta bahwa tingkat ketercapain program ini dari In servis-1 ke dari In servis-2,
yakni (1) adanya peningkatan kemampuan dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran sebesar 0,44 point,
kemampuan mengembangkan media pembelajaran sebesar 0,44 point. Dan kemampuan mengelola pembelajaran
sebesar 0,42 point. Hasil capaian program ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan implementasi kurikulum
yang diberikan berdampak positif terhadap kemampuan masyarakat sasaran dalam mengimplementasikan K13.
Meningkatnya kemampaun peserta yang mengikuti kegiatan pendampinagn implementasi K13 untuk tingkat SD seKecamatan Kotogasib dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran menunjukkan
bahwa kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme guru. Selanjutnya, keberhasilan ini juga
menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait seperti LPPM UR, dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak, Kantor
Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kotogasib memberikan dukungan atas kegiatan ini.
Mengacu pada hasil-hasil kegiatan pengabdian ini, maka maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan
implementasi K13, bagi guru SD kelas I dilingkungan Kantor Koordintaor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Kec Kotogasib pada tahun 2018 terlaksana dengan baik, dan terdapat peningkatan kemampuan guru dalam
mengambangkan perankat dan media pembelajaran serta pengelolaan pembelajaran berbasis K13.
Berdasarkan hasil program ini, maka direkomendasikan bahwa jika kegiatan sejenis dilaksanakan kembali, maka
disarankan sebaiknya kegiatan In servis dan On servis frekwensi lebih banyak dan perlu penyesuaian materi kegiatan
pendapingan dengan materi yang sedang berjalan di sekolah TIM menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk
mengembangkan media pembelajarannya.
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PENINGKATAN KOMPETENSI KIMIA SISWA/I SMAN 1 BATU BERSURAT
XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MELALUI KEGIATAN
PRAKTIKUM KIMIA

Silvera Devi, Itnawita, Yuharmen, Nurhayati, dan Riryn Nivianty
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Sekolah SMAN 1 Batu Bersurat XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar cukup berpotensi bersaing dengan SMA
lainnya untuk melanjutkan kuliah di berbagai universitas. Pada sekolah ini pada saat pembagian minat bidang
ternyata perbandingan minat siswa/i antara bidang IPA dan IPS tidak seimbang yaitu untuk bidang IPS ada 9
kelas IPS sedangkan untuk bidang IPA hanya 1 kelas. Salah satu factor penyebabnya adalah karena guru IPA
khususnya guru kimia merasa kesulitan untuk menjelaskan secara nyata ilmu kimia yang dipelajari di kelas, karena
keterbatasan sarana zat kimia untuk melakukan praktikum yang dapat membantu pemahaman siswa/i dengan mata
pelajaran kimia, sehingga minat siswa/i terhadap bidang IPA tidak optimal. Oleh karena itu Tim pengabdian dari
UNRI merasa perlu untuk membantu menyelesaikan masalah ini melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan judul “Peningkatan Kompetensi Kimia Siswa/i SMAN 1 Batu Bersurat XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
Melalui Kegiatan Praktikum Kimia”
Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk siswa/i kelas XI beserta guru kimia di SMAN 1 Batu Bersurat XIII
Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan beberapa urutan kegiatan antara lain: 1) Diskusi pembuatan
modul praktikum antara Tim pengabdian dengan guru kimia sesuai dengan silabus mata pelajaran kimia kelas XI. 2)
pembuatan modul untuk praktikum kimia disesuaikan dengan silabus. 3) Tim melakukan persiapan penyediaan zat
kimia dan alat- alat yang tidak mereka miliki yang akan digunakan untuk praktikum kimia, 4) Pada waktu yang telah
disepakati, 2) Kegiatan diawali dengan penjelasan materi praktikum oleh Tim kepada semua siswa/i yang terlibat
dalam praktikum kimia, 3) pelaksaaan praktikum langsung dipandu oleh Tim pengabdian beserta guru kimianya.
4) Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman dan daya serap
siswa/i terhadap semua modul objek praktikum yang telah dilaksanakan. Selama kegiatan praktikum berlangsung
para sisw/i dengan penuh perhatian dan semangat yang tinggi mendengarkan penjelasan dari tim pengabdian dan
diikuti dengan diskusi mengenai objek praktikumnya, hal ini dapat diamati selama diskusi berlangsung. Diharapkan
apabila kegiatan praktikum ini dapat dilaksanakan secara regular maka minat siswa/i untuk bidang IPA akan
megalami peningkatan.
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PEMANFAATAN JERAMI PADI SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN
KOMPOS DI DESA SUKAJADI, KECAMATAN BUKIT BATU, KABUPATEN
BENGKALIS, PROVINSI RIAU

Rr Sri Caturs*, Yulminarti, Ennie Chahyadi, Tetty Marta Linda, dan Mayta Novaliza Isda
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau
* cathis04@gmail.com

Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau memiliki sebagian besar penduduk berprofesi
sebagai petani padi ladang. Masyarakat di desa tersebut umumnya membakar jerami padi yang merupakan limbah
hasil panen padi. Pembakaran jerami padi merupakan aktifitas yang tidak ramah lingkungan karena hal tersebut
menimbulkan pencemaran udara, mengurangi ketersediaan bahan organik, dan membunuh mikroba tanah yang
menguntungkan di lapisan top soil. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian dengan tema pembuatan kompos
dari bahan jerami padi. Apalagi di desa tersebut terdapat masa bera yang cukup lama diantaranya satu musim
tanam sehingga masa tersebut cocok digunakan untuk membuat kompos.
Pembuatan contoh kompos dilakukan di KOMPOS, FMIPA, Universitas Riau mulai bulan 20 Juni -3 Agustus 2018.
Kegitan pengabdian di lapangan dilakukan pada 4 Agustus hingga pertengahan September 2018. Pengabdian
dilakukan di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Peserta sosialisasi adalah
kelompok tani di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Provinsi Riau. Bahan utama yang digunakan adalah jerami
padi yang merupakan limbah panen padi ditambah dengan bahan sebagai sumber N seperti pupuk kandang,
dan limbah ikan dengan rasio 4:2:4 (P1), 5:2:3 (P2); 6:2:2 (P3). Bioaktivator Beka digunakan mengoptimalkan
pengomposannya. Pemberian Beka dilakukan pada semua perlakuan pada awal sesuai dengan petunjuk dari pabrik.
Selanjutnya ditambahkan Beka pada separuh perlakuan 2 (P2B) dan perlakuan 3 (P3B) secukupnya. Kompos
dengan proporsi bahan yang menghasilkan kualitas terbaik disosialisasikan kepada petani di Desa Sukajadi,
Kecmatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kualitas kompos diuji di Klinik Perkebunan PT Central Alam Resources
Lestari, Pekanbaru, Riau.
Kualitas kompos terbaik dihasilkan pada perlakuan P1 dengan proporsi 4:2:4 dimana semua parameter uji sesuai
dengan SNI 19-7030-2004. Acara sosialisasi dan praktek diikuti kelompok tani yang ada di Desa Sukajadi dengan
penuh antusias dari para peserta. Hal tersebut diharapkan berpengaruh positif terhadap para peserta karena
pengetahuan dan wawasan tentang pembuatan
kompos dapat membantu untuk mengurangi pencemar limbah jerami yang biasanya dibakar serta memperbaiki
struktur tanah sawah. Penggunaan pupuk kompos ini lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan produktivitas padi, sehingga petani dapat menanam padi secara berkelanjutan.
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PROGRAM MESIN POMPA AIR BERTENAGA SURYA UNTUK PANTI
ASUHAN TERIAK PUTRI TUJUH DI DESA PEMATANG TEBIH, UJUNG
BATU, KABUPATEN ROKAN HULU

Suwitno*, Azriyenni, Fri Murdiya, Amir Hamzah, dan Firdaus
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* suwitnoanisa@gmail.com

Energi listrik arus searah yang dihasilkan oleh panel surya dan energi yang telah tersimpan dalam baterai, kemudian
konversikan menjadi arus bolak-balik. Hal ini akan dipergunakan untuk beban-beban listrik rumah tangga seperti;
lampu, televisi, pompa air dan lain-lain. Untuk dapat mengubah energi listrik searah menjadi bolak-balik digunakan
inverter (tegangan DC ke AC). Komponen utama pembangkit energi surya adalah modul fotovoltaik yang dihasilkan
adalah listrik arus searah. Kapasitas daya modul surya diukur dalam satuan Watt-peak (Wp) dan merupakan
spesifikasi modul surya yang menyatakan besarnya daya yang bisa dihasilkan oleh modul surya pada saat insolasi
surya yang diterima sebesar 1000 W/m2 dan kondisi suhu lingkungan 25 0C. Daya dan arus listrik yang dihasilkan
modul surya berubah-ubah tergantung pada besar intensitas radiasi surya yang diterima. Daya keluaran modul surya
juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bayangan, sudut kemiringan instalasi, dan kebersihan permukaan modul.
Mesin pompa air tenaga surya sangat cocok diaplikasikan untuk daerah-daerah pedesaan yang membutuhkan
pemompaan air dari sumbernya sementara tidak terdapat sumber listrik dari PLN atau sumber listrik PLN yang
terbatas. Mesin pompa air tenaga surya menggunakan tenaga matahari sebagai sumber listrik penggerak pompa
untuk menarik air dari sumbernya ke permukaan atau penampungan. Melihat dari kelebihan pompa air tenaga
surya tersebut di atas, sangat sesuai diaplikasikan di tempat lokasi pengabdian di Asrama Putri Panti Asuhan Yatim
Teriak Putri Tujuh. Kondisi kelistrikannya yang sangat terbatas menjadi tersendatnya suplai listrik untuk asrama
putri terutama untuk penyediaan air yang menjadi kebutuhan yang sering digunakan. Pelaksanaan pengabdian ini
adalah mendesain sistem pompa air berbasis tenaga surya untuk kebutuhan asrama putri sesuai dengan data yang
telah diperoleh. Desain ini menghasilkan spesifikasi yang meliputi besar daya pompa, panel surya, baterai, inverter
dan pengontrolannya. Kegiatan pengabdian telah tercapai dengan terpasangnya pompa air berbasis tenaga surya di
lokasi pengabdian yaitu di Asrama Putri Panti Asuhan Yatim Teriak Putri Tujuh Ujungbatu. Pengujian telah dilakukan
dengan memasang pompa air sampai berfungsi dengan baik.
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IMPLEMENTASI PEWARNA ALAMI UNTUK DIVERSIFIKASI MIE
SAGU IKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO MIE SAGU DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI, RIAU

Syahrul*, Dewita, dan Restu
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* syahrul_roel59@yahoo.com

Publikasi: Syahrul, Dewita, dan Restu. 2018. Implementasi pewarna alami untuk diversifikasi mie sagu ikan pada
pelaku usaha mikro mie sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Riau Journal of Empowerment 1(1): 31-36
https://doi.org/10.31258/raje.1.1.4

Mie sagu Selat Panjang sudah dikenal oleh masyarakat Provinsi Riau dan daerah di Indonesia, yang diproduksi oleh
usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah penghasil sagu
terbesar di Indonesia dan merupakan pusat produksi ikan laut. Mengingat produk mie sagu kaya akan karbohidrat
tapi protein yang rendah, maka perlu inovasi untuk memperkaya nilai gizinya. Tujuan dari kegiatan ini adalah
penerapan produksi mie sagu usaha mikro yang memiliki kualitas baik, gizi tinggi, dan dapat menjadi produk
unggulan. Metode yang digunakan adalah pembelajaran partisipasi aktif. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini
adalah kegiatan ini telah dilakukan dengan baik, dan para mitra telah mendapat pengalaman langsung dalam
mengolah teknologi sagu yang diperkaya dengan konsentrasi ikan dan pewarna alami. Kegiatan ini telah mampu
memberikan wawasan kepada mitra tentang produk dan pengembangan bisnis. Setelah kegiatan transfer teknologi,
tanggapan peserta dan konseling adalah sangat membantu.
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PENERAPAN BAHAN KONSTRUKSI ALTERNATIF KAPAL NELAYAN
SATUGROSS TONNAGE PADA KEGIATAN BINA DESA PAMBANG
PESISIR KECAMATANBANTAN KABUPATENBENGKALIS

Syaifuddin*, Polaris Nasution, Jonny Zain, dan Usman
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
* psp_syaifuddin@yahoo.co.id

Struktur kapal perikanan terdiri dari badan/lambung kapal dan bagian konstruksi kapal. Bagian konstruksi kapal
perikanan tradisional terdiri dari lambung kapal, geladak, kimbul, lantai dasar, ruang pemisah, sekat, linggi, kemudi,
kamar mesin, dan palka ikan. Bahan material yang digunakan pada kapal-kapal perikanan diantaranya terbuat
dari FRP (fiber reinforced plastic) atau yang lebih dikenal dengan fiberglass, baja, ferrocement, alumunium, kayu
dan bahan komposit lainnya. Kapal perikanan sebagaimana layaknya kapal penumpang dan kapal niaga lainnya
maupun kapal barang, harus memenuhi syarat umum sebagai kapal. Berkaiatan dengan fungsinya yang sebagian
besar untuk kegiatan penangkapan ikan, maka harus juga memenuhi syarat khusus untuk mendukung keberhasilan
kegiatan tersebut yang meliputi: kecepatan, olah gerak/manuver, stabilitas, kemamapuan jelajah, konstruksi, mesin
penggerak, fasilitas pengawetan dan prosesing serta peralatan penangkapan. Karakteristik kapal yang paling utama
adalah bahan konstruksi kapal murah, mudah diperoleh kuat/tahan dan mudah dalam melakukan perawatan
ataupun perbaikan kapal.
Aktivitas kegiatan “Bina Desa” yang akan dilaksanakan ini berupa bimbingan dan dan pembinaan kepada Kelompok
Nelayan dan masyarakat di desa Pambang Pesisir terhadap penggunaan bahan utama kapal satu Gross Tonnage
(GT). Implementasi hasil peneitian yang diterapkan dalam bentuk kegiatan ini memuat penjelasan sifat dan
karakteristik bahan utama kapal serta permasalahannya, teknis dan mekanisme pembuatan dan perbaikan kapal
serta pengolahan dan penggunaan bahan yang dipraktekkan dan diterapkan dalam bentuk pelatihan/workshop
maupun aplikasi langsung pada kapal nelayan. Kegiatan ini diharapkan dapat memediasi dan memfasilitasi nelayan
dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan terhadap kapal dan peralatannya sebagai alat bantu transportasi
penangkapan ikan.
Kegiatan Bina Desa ini, diharapkan ditemukannya beberapa perwujudan berupa tindakan masyarakat nelayan dalam
upaya mempertahankan usaha penangkapan ikan seperti usaha perawatan dan perbaikan kapal sendiri, dijumpai
penggunaan bahan alternatif selain kayu sebagai bahan utama kapal (fiberglass, kain bekas, HDPE dan Aluminium)
dan pelapisan kapal kayu dengan fiberglass sebagai upaya mempertahankan umur pakai kapal serta pembuatan/
perbaikan peralatan dan kapal penangkapan sendiri dengan menggunakan bahan fiberglass di Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis nantinya setelah kegiatan ini.
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PELATIHAN KOMPETENSI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM
MEMPERSIAPKAN MASYARAKAT SADAR WISATA DI KOTA SIAK SRI
INDRAPURA KABUPATEN SIAK

Welly Wirman*, Ringgo Eldapi Yozani, Genny Gustina Sari, dan Chelsy Yesicha
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
* welly.wirman@unri.ac.id

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Siak, Riau. Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah
salah satu kabupaten yang konsisten dalam mengembangkan industri pariwisata di provinsi Riau. Hal ini dibuktikan
dengan perubahan wajah Kota Siak Sri Indrapura yang bersiap dan berbenah untuk menyambut wisatawan yang
lebih banyak setiap tahunnya, selain itu juga dibuktikan dengan terpilihnya Istana Siak sebagai situs terpopuler
dalam Anugran Sapta Indonesia Tahun 2017 oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Event Tour
De Siak yang diadakan tahun 2016 lalu, penulis sempat melakukan perbincangan dengan masyarakat setempat
mengenai kondisi yang terjadi saat event ini berlangsung. Mayoritas peserta dan wisatawan mancanegara yang
datang tidak fasih berbahasa Indonesia apalagi Bahasa Melayu dan sebaliknya juga masyarakat setempat selaku
tuan rumah tidak lancar berbahasa Inggris. Berdasarkan realitas di atas, penulis tertarik untuk melakukan pelatihan
tentang bagaimana kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Siak guna mempersiapkan Siak sebagai
daerah tujuan wisata. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan komunikasi lintas budaya, yakni
perbedaan-perbedaan dalam komuniksi yang terjadi baik secara verbal mapun nonverbal. Selain itu juga kegiatan
ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya menguasai keterampilan berkomunikasi lintas budaya secara efektif
sehingga wisatawan akan berkesan baik terhadap objek wisata dan masyarakat dan diharapkan para wisatawan
akan merekomendasikan pada teman atau keluarga, kolega bisnis atau sekedar berbagi di social media mereka
sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menambah pemasukan bagi daerah tentunya.
Masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat lokal
yang tinggal di kota Siak Sri Indrapura yaitu tempat dimana diadakannya event-event international, serta terdapatnya
beberapa objek wisata peninggalan kerajaan siak masa lampau. Masyarakat local yang dituju dalam hal ini adalah
pemuda-pemudi, serta masyarakat umum yang belum memiliki pekerjaan sehingga dapat mengikuti pelatihan
secara efektif tanpa mengganggu pekerjaan atau proses belajar mengajar di sekolah. Pelatihan ini akan membuka
ladang pekerjaan baru di Siak dan tentunya melalui pelatihan yang diadakan dapat bermanfaat menjadikan Siak
kabupaten yang tidak hanya layak anak tetapi juga sebagai salah satu daerah tujuan wisatawan dalam dan luar
negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, praktek dan diskusi interaktif yang melibatkan seluruh
peserta.
Kegiatan ini dilaksanakan selama lebih kurang empat bulan bertempat di kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak.
Tahapan kegiatan pengabdian tersebut adalah observasi dan perizinan, pendataan calon peserta, penjelasan mengenai
teknis dan materi pengabdian, pelaksanaan, kegiatan direncanakan akan dilaksanakan selama empat bulan. Hasil
Pengabdian tersebut antara lain: (1) Pemahaman Masyarakat Lokal Tentang Event internasional dan objek wisata yang
terdapat di Siak Sri Indrapura. Pelatihan yang kami laksanakan bertujuan untuk memberi pemahaman masyarakat
local tentang betapa penting dan berpotensinya wilayah mereka sebagai destinasi wisata yang bisa dikembangkan
lebih baik daripada sebelumnya. Permasalahan yang selama ini terjadi adalah seolah tercipta dinding pemisah
antara pemerintah daerah dengan masyarakat local. Di satu sisi, pemerintah semakin giat memugar daerah menjadi
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tujuan wisata sementara masyarakat di sisi lain terkesan tidak tahu menahu. Sebelum pelatihan kami lakukan, kami
sebagai Tim mengadakan survey dan observasi kelapangan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai event
internasional yakni tour de siak dan objek wisata yang asa di Siak Sri Indrapura. Masyarakat umumnya mengetahu
objek wisata yang ada sementara event internasional hanya mereka ketahui namanya saja. Apa bentuk jenis kegiatan
dan kapan diadakan, sebagian besar masyarakat local mengakui tidak tahu dengan pasti kapan dan bagaimana
event internasonal ini dilakukan. Selain itu, pada saat pelatihan dilaksanakan, masyarakat local mengakui bahwa
kurangnya peran serta mereka dalam mengembangkan wisata budaya di Siak dikarenakan kurangnya perhatian
pemerintah untuk mengajak, menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa saja program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah. Kami melihat hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat menjadi
actor utama yang menyebabkan masyarakat kurang memahami apa saja program-program yang dirancang oleh
pemerintah. (2.) Pelatihan Masyarakat Lokal untuk Aktif dan Mampu Menciptakan Komunikasi yang Efektif dengan
Para Wisatawan. Pelatihan yang kami adakan juga mengupayakan agar masyarakat local mau untuk lebih aktif
dan atraktif dalam membangun komunikasi dengan wisatawan. Pentingnya untuk menciptakan komunikasi yang
efektif membantu wisatawan untuk dapat kerasan dan merekomendasikan Siak Sri Indrapura sebagai salah satu
destinasi wisata selain event Tour De Siak. Dalam pelatihan ini kami mengajarkan, mempraktekkan dan menuntun
masyarakat yang jelas sangat berminat untuk menciptakan komunikasi efektif dengan wisatawan. Dimulai dari
pendataan siapa saja yang berkompetensi menjadi pihak yang nantinya menjadi wajah siak untuk mempromosikan
kegiatan dan program yang ada. Beberapa point utama yang menjadi catatan tim dalam pelatihan ini adalah:
1. Kurangnya antusias masyarakat untuk mengembangkan wisata daerahnya.
2. Berkembangnya isi makanan atau wisata kuliner Siak yang harganya tergolong sangat mahal menyebabkan
masyarakat enggan untuk datang berkunjung.
3. Adanya dinding pemisah antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya bekerjasama mewujudkan cita-cita
Siak Sri Indrapura menjadi destinasi wisata skala internasional
Adapun simpulan dari pengabdian ini adalah:
1. Terdapat ketidaksinkronan antara tujuan pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Dimana masyarakat
terkesan tidak mengetahui apa saja upaya dan program pemerintah dalam menarik wisatawan berkunjung.
2. Kurangnya antusias masyarakat mengembangkan wisata daerah, karena dianggap ridak menarik. Padahal
wisata tersebut dinilai menarik dimata wisatawan.
Pelatihan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2018 menghasilkan antusias warga yang sangat tinggi.
Kami melihat bukan hanya pemerintah yang bersemangat memajukan daerah namun juga masyarakat yang terlihat
antusias menyiapkan daerahnya sebaga tujuan wisata Provinsi Riau. Selain pelatihan, kami juga memberikan praktek
public speaking kepada masyarakat untuk menyambut wisatawan yang datang. Kami sedang mengupayakan artikel
untuk dimuat di Jurnal Nasional sebagai bentuk publikasi ilmiah serta pamplet yang nantinya akan dibagikan dan
disebarkan tidak hanya di Siak tetapi juga di lokasi strategis seperti bandara dan pelabuhan.
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PENGOLAHAN MANISAN NENAS KERING (FRUIT LEATHER) UNTUK
MENUNJANG DIVERSIFIKASI PRODUK OLEH-OLEH DI KECAMATAN
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Yeni Kusumawaty*, Susy Edwina, Evy Maharani, dan Rahmayuni
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
* yeni.kusumawaty@unri.ac.id

Kecamatan Sungai Apit di Kabupaten Siak merupakan sentra penanaman nenas dengan luas 700 hektar yang
akan ditargetkan menjadi 2000 hektar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Buah nenas segar
memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan vitamin A, B, C, dan mineral dan mengandung antioksidan. Hanya saja,
buah nenas segar memiliki umur simpan yang pendek yaitu 4-6 hari. Bahkan jika buah segar mengalami memar
selama pengangkutan dan disimpan pada suhu ruang maka akan lebih cepat busuk akibat proses fermentasi. Untuk
mengatasi kelebihan panen dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Sungai Apit, perlu dilakukan
diversifikasi produk olahan buah nenas untuk menghasilkan produk yang tahan lama dan diminati konsumen.
Terkait dengan itu penggalian potensi daerah dan visi dan tujuan Kabupaten Siak, maka diharapkan masyarakat dapat
mengembangkan perekonomian yang ada sehingga masyarakat menjadi berdaya dan perekonomian masyarakatpun
berjalan dengan baik. Saat ini di Kecamatan Sungai Apit telah berkembang satu industri rumah tangga dengan
produk jelli nenas. Produk ini masih baru sehingga masih perlu dikembangkan dari aspek pemasaran melalui
diversifikasi produk olahan nenas selain jelli nenas untuk meningkatkan keragaman/daya tarik. Jelli dan manisan
kering nenas merupakan produk yang tahan lama dan mudah dalam pendistribusian, dan berpotensi dikembangkan
menjadi oleh-oleh khas daerah Kabupaten Siak.
Kegiatan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak bertujuan untuk:
memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengrajin agroindustri nenas dan ibu rumah tangga di sentra
perkebunan nenas dalam teknologi pengolahan manisan kering nenas (fruit leather); dan melakukan uji kesukaan
konsumen untuk mendukung pemasaran hasil ke Kota Pekanbaru baik untuk produk yang sudah ada (jelli nenas)
maupun produk baru (manisan kering/fruit leather). Tujuan jangka panjang diharapkan menghasilkan produk baru
olahan buah nenas (manisan kering). Diharapkan kegiatan ini meningkatkan kemampuan pengrajin agroindustri
nenas dalam pengembangan usaha dan memotivasi untuk berperan dalam agroindustri pengolahan nenas yang
mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal sekaligus menunjang pariwisata di Kabupaten Siak dan
Provinsi Riau.
Sebagai sentra perkebunan nenas di Kabupaten Siak, masyarakat di Kecamatan Sungai Apit termasuk di Desa
Teluk Batil memiliki perkebunan nenas yang merupakan modal awal yang potensial untuk produksi manisan kering
nenas (fruit leather). Ibu-ibu PKK dan mahasiswa peserta kegiatan pengabdian di Desa Teluk Batil berjumlah 28
orang dimana 21 orang adalah ibu-ibu PKK dan 7 orang mahasiswa KUKERTA UR. Peserta dapat memahami
materi pelatihan dan mengambil manfaat dari hasil kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sehingga
pengetahuan dan keterampilan sasaran pengabdian meningkat dalam pengolahan manisan kering nenas.
Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan selama sehari, mendapat sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini
dapat dilihat dari kehadiran peserta yang memenuhi Gedung Serbaguna Desa Teluk Batil, didukung mahasiswa
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Universitas Riau yang sedang KUKERTA di Desa tersebut. Manfaat yang diperoleh ibu-ibu PKK Desa Teluk Batil
dalam kegiatan pengabdian berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan manisan kering
nenas yang bisa dijadikan sebagai alternatif usaha sampingan yang bisa memberikan tambahan pendapatan
rumahtangga.
Secara deskriptif aroma fruit leather yang dihasilkan adalah memiliki warna kuning pekat (3,47), beraroma nanas
dengan skor (4,03), rasa manis sedikit asam (3,17) dan tekstur agak kenyal (3,40). Sementara itu secara hedonik
panelis lebih dominan menyukai fruit leather dari segi rasa dengan skor (4,33) yang kemudian diikuti oleh warna
fruit leather (4,28), lalu aroma (4,03), dan terakhir tekstur (3,95). Namun demikian secara keseluruhan panelis
menyukai fruit leather yang dihasilkan skor (4,125). Kelebihan teknologi pengolahan fruit leather adalah proses
pembuatan yang relatif mudah (bersifat tepat guna), dengan bahan baku dan alat yang terjangkau dan tampilan
serta warna kuning yang menarik, sehingga memotivasi kelompok Ibu PKK untuk mencoba mengembangkannya.
Produk fruit leather bersifat tahan lama dan mudah dikemas sehingga potensial sebagai produk oleh-oleh khas
Kabupaten Siak untuk menunjang diversifikasi produk olahan nenas dan menunjang pariwisata.
Perlu sosialisasi lebih intensif mengenai produk olahan yang berasal dari bahan baku nenas agar masyarakat mampu
meningkatkan nilai tambah nenas sesuai potensi daerah. Selain itu juga perlu adanya dukungan dari pemerintah
yang lebih intensif, baik pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah dan Pusat, agar perkembangan kelompok
baru atau kelompok usaha yang sudah ada dapat lebih efisien dan efektif. Peningkatan ketrampilan masyarakat
dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang memanfaatkan sumberdaya lokal daerah sehingga programprogram pemerintah daerah juga dapat terlaksana dengan baik.
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Yusnimar*, Rozanna Sri Irianty, Wisrayetti, dan Syamsu Herman
Fakultas Teknik, Universitas Riau
* yusnisahan@lecturer.unri.ac.id

Plastik digunakan untuk botol plastik, transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, wadah
makanan, botol susu yang berwarna putih, tupperware, galon air minum, kursi lipat, plastik pembungkus (cling
wrap), bahan tempat makan styrofoam dan hampir semua botol minuman lainnya. Plastik terbuat dari senyawa
polimer yang terbentuk dari susunan ulang monomer membentuk makromolekul dengan berat molekul berkisar
antara 500 – 10.000 (Callister, 2007). Pada polimer atau makromolekul paling sedikit seribu atom terikat bersama
oleh ikatan kovalen. Makromolekul ini ada rantai linear, bercabang, atau jaringan tiga dimensi (Callister, 2007). Oleh
karena sifat ini bahan plastik tidak rusak atau mudah terurai selama puluhan tahun bahkan ada sampai ratusan
tahun.
Sampah plastik adalah persoalan bagi keberlangsungan hidup manusia. Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas
Georgia, Amerika Serikat, dalam Jurnal Science, di 2015 membeberkan hasil penelitiannya mengenai jumlah
sampah plastik yang masuk ke laut. Dari estimasi 275 juta metrik ton (MT) sampah plastik produksi 192 negara
di seluruh dunia pada 2010, diperkirakan terdapat antara 4,8-12,7 juta MT masuk ke lautan lepas. Dari jumlah
tersebut, Indonesia menjadi peringkat kedua negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia yaitu sebesar
3,2 juta MT. Tiongkok menempati urutan pertama sebesar 8,8 juta MT dan disusul oleh Filipina diperingkat ketiga
yaitu sebesar 1,9 juta MT (Wan Ulfa Nur Zuhra, 2018).
Desa Ketaping Jaya berlokasi di kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Desa ini memiliki
luas area ±1200 Ha yang sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan sawit rakyat, kebun sawit, sawah tadah
hujan, ladang/tegalan, pemukiman, area sekolah dasar, dan kolam ikan. Sebagian besar warga desa Ketaping Jaya
melakukan pembakaran sampah rumah tangga untuk mengatasi sampah tersebut, dan kadangkala sampah tersebut
dibuang begitu saja ke lingkungan.
Jumlah penduduk Desa Ketaping Jaya adalah 1172 orang yang terdiri dari 681 orang laki-laki dan 491 orang
perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga adalah 288. Tingkat pendidikan masyarakat Ketaping Jaya adalah
taman kanak-kanak (14 orang), sekolah dasar (181 orang), SMP sederajat (58 orang), SMU sederajat (45 orang),
dan sarjana (7 orang). Mata pencaharian masyarakat Ketaping Jaya adalah pegawai negari sipil (1 orang), pegawai
swasta (136 orang), wiraswasta/ pedagang (10 orang), petani (305 orang), pertukangan (6 orang), buruh tani (114
orang), dan jasa (3 orang).
Pembakaran sampah, khususnya sampah plastik secara langsung tidak dapat mengatasi masalah sampah plastik,
karena dapat menyebabkan polusi udara dan asap yang berasal dari pembakaran sampah plastik mengandung zat
karsiogenik sangat beracun bagi tubuh manusia. Begitu pula jika sampah plastik dibuang begitu saja kelingkungan,
maka jumlahnya semakin bertambah dan berserakan dimana-mana. Seringkali sampah plastik menjadi penyebab
terjadinya air tergenang atau banjir pada musim hujan, karena saluran air pembuangan (parit, selokan, sungai kecil)
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tersumbat karena sampah plastik, sehingga air pada saluran air tidak mengalir dan pada musim hujan air tersebut
akan melimpah kemana-mana menjadi genangan air bahkan banjir.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 4 bulan. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas
beberapa tahapan yaitu tahap persetujuan waktu kegiatan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan, dan tahap
evaluasi kegiatan. Pada tahap persetujuan waktu kegiatan dilakukan penyerahan surat yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan, menemui dan merundingkan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan bersama
pamong desa Ketaping Jaya.
Persiapan materi dilakukan pada bulan pertama, yaitu berupa brosur, materi ceramah, contoh-contoh barang kerajinan
tangan dari plastik. Tahap pelaksanaan, pelaksanaan demonstrasi atau peragaan serta praktek, menyiapkan barang
kerajinan tangan dari sampah plastik, praktek menggunakan kompor membuat barang kerajinan tangan dari sampah
plastik, serta tanya jawab dengan peserta dilakukan telah mulai dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018, dan kegiatan
dilanjutkan sampai awal bulan Agustus 2018. Pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dengan cara gotong royong,
ceramah praktis, diskusi dan tanya jawab, pelatihan keterampilan. Pelatihan pengabdian masyarakat ini terdiri atas
beberapa tahap kegiatan antara lain; penyebaran brosur tentang pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah
plastik pada acara gotong royong bersama masyarakat, memberi latihan keterampilan kepada masyarakat tentang
cara memanfaatkan sampah plastik menjadi barang kerajinan tangan, ceramah praktis tentang membangkitkan
dan menumbuhkan jiwa Entrepreneur atau Jiwa kewirausahaan untuk menciptakan dan mengurus suatu usaha
tambahan penghasilan.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ini, digunakan tolak ukur yang tidak terlalu muluk, karena kegiatan
ini juga sangat berkaitan dengan merubah tingkat pengetahuan dan kebiasaan masyarakat dalam mengatasi
masalah sampah plastik. Kreativitas pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan adalah solusi yang
cukup baik untuk mengubah sampah plastik menjadi menjadi barang yang berguna kembali, bahkan memiliki nilai
jual serta dapat dikreasikan menjadi barang yang mempunyai nilai estetika. Kreativitas dalam diri seseorang dapat
ditumbuhakan melalui banyak cara, salah satunya yaitu dengan membuat kerajinan tangan. Sampah plastik dapat
dibuat kerajinan tangan seperti tas belanja, hiasan kamar, dompet, lampu hias, tempat pensil, keranjang, dan lain
lain (Maulanaainulyaqin, 2013).
Pemanfaatan sampah plastik masih jarang dilakukan di desa karena warganya kurang memperhatikan hal-hal seperti
kreativitas kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Di Ketaping Jaya juga belum ada upaya pemanfaatan
sampah plastik yang diolah menjadi kerajinan tangan. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat
diharapkan warga Desa Ketaping Jaya dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan memanfaatkan
sampah.
Setelah dilakukan peragaan dan pelatihan tentang pembuatan barang kerajinan tangan dari sampah plastik, terlihat
besarnya perhatian yang diberikan oleh para peserta pada Tim Pelaksana, yaitu dengan banyaknya pertanyaan yang
mereka ajukan. Pada Umumnya mereka memberikan tanggapan positif mengenai kegiatan ini. Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan kegiatan ini, digunakan tolak ukur yang tidak terlalu muluk, karena kegiatan ini juga sangat
berkaitan dengan merubah tingkat pengetahuan dan kebiasaan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah
plastik.
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Pada prinsipnya, pemilahan sampah dapat dilakukan di rumah tangga (Gambar 1) (Anonim, 2009). Sebaiknya
di rumah tangga, sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik. Sampah organik adalah berupa sisa-sisa
makanan, sayur dan buah-buahan, sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas, kaca. Sampah
organik dapat diolah menjadi kompos, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dijual ke pemulung sampah.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat merubah kebiasaan masyarakat agar tidak
membuang atau membakar sampah plastik, serta masyarakat dapat memanfaatkan sampah plastik sebagai tambahan
penghasilan. Agar kegiatan ini dapat berhasil, maka Tim LPPM-Universitas Riau akan bekerjasama dengan Pamong
desa dan pemuka masyarakat desa Ketaping Jaya. Pendapatan dari hasil penjualan barang-barang kerajinan tangan
yang dibuat oleh kelompok masyarakat desa tersebut dapat digunakan untuk mendukung inisiasi kegiatan lainnya
di wilayah mereka. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, apabila ada dua atau empat orang peserta kegiatan telah
membuat barang kerajinan tangan dari sampah plastik, seperti mulai melakukan pengumpulan sampah plastik
di rumah sampai menjadikan sampah tersebut menjadi barang yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu (a) faktor penghambat, (b) faktor
pendukung.
Faktor penghambat pada kegiatan ini adalah sebagian besar peserta kegiatan adalah ibu-ibu rumah tangga, kegiatan
membuat barang kerajinan tangan dari sampah plastik membutuhkan motivasi dan kesabaran yang tinggi. Kegiatan
ini terutama difokuskan untuk merubah kebiasaan ibu rumah tangga, pada umumnya membakar sampah plastik
atau dibuang begitu saja. Merubah suatu kebiasaan bukanlah hal yang mudah dapat dilakukan.
Faktor pendukung pada kegiatan ini adalah, kepala desa dan pemuka masyarakat aktif dalam memberikan dorongan
kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini, yaitu dengan cara ikut serta menyebarluaskan informasi
tentang kegiatan ini, serta menyediakan tempat serta fasilitas lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
Tolok ukur keberhasilan dari Kegiatan ini tidaklah terlalu muluk. Karena kegiatan ini juga sangat berkaitan dengan
merubah kebiasaan masyarakat desa Ketaping Jaya dalam memanfaatkan sampah plastik untuk diolah menjadi
barang kerajinan tangan, selain itu ibu-ibu rumah tangga di kelurahan ini telah berubah kebiasaannya, yaitu tidak
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membuang sampah plastik. Diharapkan mereka akan menjadi contoh, yang dapat menyebarkan pula kegiatan ini
lebih jauh. kepada masyarakat di daerah lain. Tim dari LPM Universitas Riau siap membantu.
Berdasarkan hasil kegiatan ini maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan sampah rumah tangga dapat
dilaksanakan dengan baik apabila kebiasaan masyarakat telah berubah yaitu tidak membuang sampah rumah
tangga disembarangan tempat, dan tidak membakar sampah. Untuk merubah suatu kebiasaan bukanlah hal yang
mudah dilakukan, oleh karena pengetahuan tentang bahaya sampah dan penanganannya sangat perlu diperkenalkan
pada anak-anak sejak mereka berada di Sekolah Dasar.
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Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme
Mycobacterium tuberculosis. Proses infeksi oleh mikroorganisme Mycobacterium tuberculosis sebagian besar
menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainya. Penularan TB terjadi melalui udara pada saat
pasien TB batuk atau bersin yang menghasilkan percikan (droplet) yang mengandung mikroorganisme. Setiap pasien
batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak (Kemenkes RI, 2011).
Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memperkirakan sepertiga penduduk dunia tertinfeksi
Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan data WHO diketahui bahwa pada tahun 2000- 2015, sebanyak 49
juta orang di dunia telah menderita TB. Penyakit TB termasuk dalam sepuluh besar penyebab kematian di dunia.
Pada tahun 2015 ditemukan 10,4 juta kasus TB baru di dunia, dan diketahui sebanyak 1,4 juta orang meninggal
karena TB. Sekitar 60% dari kasus tersebut berasal dari negara India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika
Selatan (WHO, 2016). Kasus baru TB pada tahun 2015 di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 330.910 orang. Sementara di Provinsi Riau pada tahun 2014 terdapat 4161 kasus dan
meningkat menjadi 4405 pada tahun 2015 (Dinkes Prov Riau, 2015). Kasus TB BTA Positif pada tahun 2014 di
Kabupaten Kampar berjumlah 302 kasus (Dinkes Kab. Kampar, 2014).
Salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan jumlah TB yang terus meningkat adalah Kecamatan Kampar
Kiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kesehatan Puskesmas Kampar Kiri, diketahui pada tahun 2016
terdapat 19 kasus TB dan angka ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 20 kasus TB baru, serta pada JanuariMaret 2018 sudah ada tambahan 7 kasus baru. Jika dilihat dari kasus TB, masyarakat di desa-desa di Kecamatan
Kampar Kiri termasuk rentan untuk menderita TB, antara lain desa Padang Sawah, Kuntu Darussalam, dan Teluk
Paman. Hal ini disebabkan oleh karena masih banyaknya mitos TB, yang dipersepsikan bukan penyakit medis,
tetapi penyakit yang disebabkan oleh guna-guna (dalam istilah lokal “temakan”). Sehingga hal ini menyebabkan
penderita TB tidak mendapatkan pengobatan yang efektif dan adekuat, yang pada akhirnya risiko penularan dari
orang ke orang semakin tinggi. Selain faktor persepsi yang keliru, perilaku masyarakat juga masih rentan untuk
menimbulkan kejadian TB.
Salah satu penyebab tidak efektifnya pengobatan TB adalah terkait dengan belum optimalnya upaya melibatkan
masyarakat secara aktif dalam membantu pencegahan dan penanggulangan TB. Idealnya, bentuk konkrit dari
keterlibataan masyarakat di desa dalam pengobatan TB adalah adanya Pos TB desa. Pos TB merupakan unit
pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (diselenggarakan dari, oleh dan, untuk masyarakat) dengan dukungan
teknis secara lintas program dan lintas sektor. Salah satu peran penting Pos TB adalah membantu pemerintah dalam
pemberdayaan masyarakat dalam P2TB paru.
Berdasarkan data pemegang program TB Puskesmas Kampar Kiri, diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat
19 kasus BTA (+) dari 77 orang suspect (yang diduga) TB yang diperiksa. Sementara total suspect berjumlah
117 orang. Selanjutnya, pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juli, dari 71 orang suspect dan 59 orang yang
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benar-benar diperiksa, jumlah pasien dengan BTA (+) meningkat menjadi 21 orang. Hal ini menunjukkan terjadi
peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis pemegang program TB Puskesmas Kampar Kiri,
permasalahan yang dihadapi antara lain; masih kurangnya penjaringan suspect TB, masih rendahnya pemeriksaan
suspect TB, masih rendahnya kemauan masyarakat untuk pemeriksaan dini TB, penderita lalai dalam menelan
obat, belum adanya kader peduli TB di setiap desa, belum tersedianya Pos TB desa dan belum optimalnya kerja
sama dengan klinik swasta dalam penanganan TB. Hasil ini sejalan dengan kondisi TB di daerah lain di provinsi
lainasional, dan lain-lain.
Secara program, upaya P2 TB di Puskesmas Kampar Kiri secara tugas telah ada SK kepala Puskesmas kepada
dua orang tenaga kesehatan sebagai pemegang program TB. Selanjutnya, berdasarkan data situasi TB di Kec
Kampar kiri ini telah didiskusikan ke pimpinan Puskesmas dan pemegang program TB Puskesmas Kampar Kiri.
Setelah itu dilakukan penyamaan persepsi untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah melalui upaya
pemberdayaan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah disetujuinya perlunya upaya pemberdayaan masyarakat
dalam bentuk pembentukan Pos TB desa, sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia (Kader TB) dan sarana
prasarananya.
Untuk memperoleh dukungan pimpinan desa dan tokoh masyarakat terkait dengan P2TB telah dilakukan advokasi.
Kegiatan advokasi ini dilakukan dalam bentuk Musyawaah masyarakat desa (MMD). Tujuan umum dari kegiatan
MMD ini adalah untuk mendapatkan dukungan sekaligus mengkaji dan mempersiapkan pembentukan Pos TB Desa
di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kegiatan MMD ini telah melibatkan seluruh
komponen pemerintah dan masyarakat Desa Teluk Paman, yakni Kepala Desa dan Staff, Kepala Dusun, Ketua PKK,
perwakilan tokoh masyarakat/tokoh adat, ketua pemuda, perwakilan tokoh agama, kader kesehatan desa. Kegiatan
MMD ini akan diadakan di Balai/aula Desa Teluk Paman. Hasil dari kegiatan ini adalah disetujuinya segera dibentuk
Pos TB Desa di Teluk Paman. Sebagai realisasi dari komitmen pemerintah daerah desa dan kajian kelayakan, maka
pada tanggal 15 Agustus 2018 telah didirikan Pos TB Desa di Desa Teluk Paman. Pada saat launching Pos TB
di Desa Teluk Paman, dilakukan penyamaan persepsi antara Kepala Desa dan Staff, Kepala Dusun, Ketua PKK,
perwakilan tokoh masyarakat/tokoh adat, ketua pemuda, perwakilan tokoh agama, kader kesehatan desa untuk
bersama-sama menjadi mitra dalam mendukung dan menjalankan Pos TB di Desa Teluk Paman.
Dalam rangka peningkatan pemahaman kader tentang TB paru dan Pos TB Desa, maka telah dilakukan pelatihan
kader Pos TB desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kegiatan pelatihan ini telah melibatkan masyarakat
yang dipilih sebagai kader TB dari 11 desa kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebanyak 25bpeserta.
Sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah dosen tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran
Universitas Riau dan tenaga kesehatan Puskesmas Kampar Kiri (pemegang program TB). Karakteristik peserta
pelatihan berdasarkan jenis kelamin yaitu 3 orang laki – laki dan 22 orang perempuan. Rata-rata usia peserta adalah
32 tahun dengan usia termuda 18 tahun dan usia tertua adalah 42 tahun. Peserta pelatihan berasal dari 11 desa
yaitu Desa Kuntu, Teluk Paman, Teluk Paman Timur, Domo, Sungai Liti, Lipat Kain, Tanjung Mas, Lipat Kain Selatan,
Lipat Kain Utara, Sungai Paku dan Sungai Harapan. Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa Hasil analisis
deskriptif diperoleh rata-rata nilai sebelum dilakukan penyuluhan adalah sebesar 82,6 dengan standar deviasi 7,9.
Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa pengetahuan peserta sudah cukup baik.
Setelah intervensi, diperoleh rata-rata nilai setelah dilakukan penyuluhan adalah sebesar 88,6 dengan SD 8,7.
Berdasarkan hasil analisis wilcoxon test diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna skor
pengetahuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dengan p value 0,001.
Evaluasi keberhasilan kegiatan keterampilan peserta saat simulasi peran kader TB dilakukan hanya berdasarkan
observasi saja. Tim bertugas mengamati bagaimana jalannya simulasi terutama saat peserta melakukan simulasi
sendiri. Masih terdapat beberapa kekurangan seperti kader lupa memperkenalkan diri sebagai seorang kader TB,
peserta masih ragu untuk melakukan penyuluhan kepada pasien TB, dan masih ragu untuk menetukan suspect TB.
Namun setelah simulasi selesai semua kekurangan-kekurangan langsung di klarifikasi oleh Tim Pengabdian.

LTV/FTV

Pelonggaran Ketentuan
Loan To Value (LTV)/Financing To Value (FTV)
Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui relaksasi ketentuan
Loan to Value Ratio (LTV)/Financing to Value (FTV) guna mendorong berjalannya fungsi intermediasi
perbankan yang seimbang dan berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan
perlindungan konsumen. Kebijakan pelonggaran ketentuan LTV/FTV merupakan bagian dari
bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui
pertumbuhan kredit/pembiayaan properti.

Rasio LTV/FTV adalah angka rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan
berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.

Tujuan pelonggaran ketentuan LTV/FTV
Mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.
Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Aspek pelonggaran ketentuan LTV/FTV
Penyesuaian Rasio LTV/FTV untuk Kredit Properti (KP) dan Pembiayaan Properti (PP)
KREDIT PROPERTI & PEMBIAYAAN PROPERTI
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I

II dst

RUMAH TAPAK

RUMAH SUSUN
85%

80%

75%

80%

90%

85%

80%

85%

85%

80%

85%

85%

80%

85%

TIPE > 70

TIPE < 21

RUKO/RUKAN

RUKO/RUKAN

“-“ = Besaran rasio LTV/FTV diserahkan kepada kebijakan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit atau pembiayaan.

Kredit/Pembiayaan Properti dengan Mekanisme Inden
PBI No. 18/16/PBI/2016

PBI No. 20/8/PBI/2018

Maksimal 2 fasilitas kredit/pembiayaan yang khusus untuk
fasilitas kredit/pembiayaan kesatu dan kedua

Maksimal 5 fasilitas kredit/pembiayaan tanpa melihat urutan

Penyesuaian Pengaturan Tahapan dan Besaran Pencairan Kredit/Pembiayaan Properti Inden

PRINSIP KEHATI-HATIAN

PBI No. 18/16/PBI/2016
Tahapan dan Besaran Pencairan

Persyaratan
Rumah Tapak/Ruko/Rukan

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 40% dari plafon

Fondasi telah selesai

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 80% dari plafon

Tutup atap telah selesai

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 90% dari plafon

Penandatanganan BAST

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 100% dari plafon

Penandatanganan BAST yang telah dilengkapi
dengan AJB dan APHT/SKMHT
Rumah Susun

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 40% dari plafon

Fondasi telah selesai

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 70% dari plafon

Tutup atap telah selesai

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 90% dari plafon

Penandatanganan BAST

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 100% dari plafon

Penandatanganan BAST yang telah dilengkapi
dengan AJB dan APHT/SKMHT

PBI No. 20/8/PBI/2018
Tahapan dan Besaran Pencairan

Implementasi pelonggaran ketentuan LTV/FTV dilakuk an dengan
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
in partnership with

1. Pelonggaran rasio LTV/FTV, jumlah KP/PP inden, dan tahapan &
besaran pencairan KP/PP inden berlaku hanya untuk Bank dengan
rasio NPL total kredit atau NPF total pembiayaan secara neto < 5%
dan NPL KP atau NPF PP secara bruto < 5%.
2. Bank wajib memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan KP/PP
inden kepada debitur atau nasabah lain pada bank yang sama
maupun bank lain, u ntuk jangka waktu min. 1 thn.
3. Bank wajib memperhatikan kemampuan debitur atau nasabah
untuk menyelesaikan kewajiban KP/PP.
4. Bank wajib memperhatikan kelayakan usaha pengembang terkait
penyelesaian properti inden.
5. Bank wajib memastikan bahwa transaksi dalam rangka pemberian
KP/PP harus dilakukan melalui rekening debitur atau nasabah
kepada rekening pengembang atau penjual yang berada di Bank.

zhmhotels.com
THE PREMIERE PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No.389 +62 761 7891818
GRAND ZURI PEKANBARU Jl. Teuku Umar No.7 +62 761 857888
GRAND ZURI DURI Jl. Hang Tuah No.26 +62 765 598899
GRAND ZURI DUMAI Jl. Jendral Sudirman No.88 +62 765 31999
GRAND ZURI PALEMBANG Jl. Rajawali No.8 +62 711 313800
GRAND ZURI JABABEKA Jl. Niaga Raya Kav.AA-2 Cikarang +62 21 8984 2355
GRAND ZURI BSD CITY Jl. Pahlawan Seribu Kav.Ocean Walk +62 21 2940 4955
GRAND ZURI LAHAT Jl. Lingkar Lintas Sumatera No. 138 +62 731 326 999
GRAND ZURI PADANG Jl. Thamrin No. 27 +62 751 894 888

GRAND ZURI MALIOBORO - YOGYAKARTA Jl. Mangkubumi No.18 +62 274 642 9288
GRAND ZURI MUARA ENIM Jl. Jendral Sudirman +62 734 422 500
GRAND ZURI BALI Jl. Raya Kuta No. 81 Bali - Indonesia +62 361 849 6655
ZURI EXPRESS PALEMBANG Jl. Dr. M. Isa No.988 +62 711 710800
ZURI EXPRESS LIPPO CIKARANG Jl. Kemang Raya Kav.06 Commercial Park +62 21 2928 7368
ZURI EXPRESS MANGGA DUA Jl. Mangga Dua Dalam No.55-56 Jakarta +62 21 2262 0008
ZURI EXPRESS PEKANBARU Jl. Gatot Subroto No.39B +62 761 854 899
ZURI EXPRESS JIMBARAN Jl. Uluwatu II No 88-X +62 361 4463 666
ZURI RESORT CIPANAS Jl. Raya Cipanas No. 219 +62 263 512505
THE ZURI PALEMBANG Jl. Brigdjen Dhani Effendi No.1371 +62 711 555 6389

COMING SOON
GRAND ZURI . Ketapang . ZURI EXPRESS Menteng - Jakarta, Banjarmasin, Prabumulih . THE ZURI Dumai, Pekanbaru, Baturaja

Persyaratan
Rumah Tapak/Ruko/Rukan/Rusun

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 30% dari plafon

Setelah tanda tangan perjanjian KP atau PP

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 50% dari plafon

Setelah tanda tangan perjanjian KP/PP s.d., penyelesaian fondasi

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 90% dari plafon

Setelah penyelesaian fondasi s.d. penyelesaian tutup atap

Maks. Pencairan kumulatif s.d. 100% dari plafon

Setelah penandatanganan BAST yang telah dilengkapi

Pengecualian
Kredit/pembiayaan properti dalam rangka pelaksanaan program
peme rintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari
ketentuan ini.

dengan AJB dan APHT/SKMHT

Selengkapnya dapat dilihat di

RESORT & CONVENTION

Contact Center : 131

Workshop
Jln. Kalibaru Timur IV No. 1A
Kel. Bungur Senen Kemayoran
Jakarta Pusat
Telp: 021-21481358

Office
Bukitduri tanjakan No. 50 Tebet,
Jakarta Selatan
Telp. 021-8298943, 21282224,
Email: marawaku@gmail.com

PT. MARAWA KOMUNIKA UTAMA

Talent & Artis Management Wedding Organizer

Expo & Exhibition

Company Event

Publishing & Advertising

Multimedia & Animasi

Graﬁc Design

Event Organizer

OUR SPECIALIST

PUSAT STUDI LPPM UNIVERSITAS RIAU

Pusat Studi Kawasan Pantai Dan Perairan
Pusat Studi Lingkungan Hidup
Pusat Studi Sosial Ekonomi
Pusat Studi Industri Dan Perkotaan
Pusat Studi Kependudukan Dan Peranan Wanita
Pusat Studi Perkebunan, Gambut Dan Pedesaan
Pusat Studi Kesehatan
Pusat Studi Bencana
Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata
Pusat Studi Masyarakat Ekonomi Asean
Pusat Studi Penerapan Teknologi dan Energi
Pusat Studi Pariwisata dan Industri Kreatif (PUSPAINDRA)
Pusat Studi Pangan Dan Bioteknologi
Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Pusat HAKI, Promosi Dan Pengembangan IPTEKS
Pusat Studi Budaya Melayu
Pusat Unggulan Iptek
Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial
Pusat Sustainable Development Goals (SDGs)

UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761, 63266 Faksimile (0761) 63279

