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ABSTRAK
Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa
Urundaka di Uetoli Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dalam mengelola sumber
daya alam yang tersedia untuk pendampingan pembuatan produk berbahan dasar Jagung. Metode
pelaksanaan yang dilakukan untuk mewujudkan luaran kegiatan ini yaitu metode
partisipasi,dimana seluruh kegiatan dilaksanakan bersama masyarakat. Adapun pelaksanaan
kegiatan meliputi sosialisasi mengenai pendampingan pembuatan produk berbahan dasar jagung.
Kata kunci : Produk, Jagung

PENDAHULUAN
Jagung(zea mays L) merupakan salah satu hasil pertanian serealia terbanyak kedua di
Indonesia setelah padi.Jagung juga merupakan salah satu tanaman pangan yang merupakan sumber
karbohidrat. Pemanfaatan Jagung tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan tetapi
juga sebagai bahan baku dalam industri pangan, dan tidak hanya itu, Jagung juga menjadi
komponen yang penting untuk pakan ternak, selain sebagai sumber makanan pokok, Jagung juga
diambil minyaknya dan bisa pula diolah menjadi tepung.
Beragam produk turunan hasil pengolahan Jagung juga menjadi bahan baku dalam
sejumlah produk industri pangan. Tanaman jagung mudah tumbuh dikondisi tanah yang kurang
subur sehingga tidak terlalu sulit untuk membudidayakan tanaman tersebut. Harga jagung yang
relatif murah, merupakan salah satu yang keuntungan untuk dijadikan atau dibuat produk pangan,
salah satunya adalah Perahu Jagung, Perahu Jagung merupakan salah satu kudapan yang diminati
warga masyarakat desa Urundaka di Uetoli kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una.

TUJUAN
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
dalam pengelolaan pembuatan produk berbahan dasar Jagung. Secara umum mencakup
peningkatan produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

METODE
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019,
bertempat di Dusun II Desa Urundaka di Uetoli Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Unauna.
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Alat dan Bahan
Alat-alat yang dipergunakan dalam kegiatan ini yaitu pisau, sendok, parutan kelapa,
saringaan, ember, wajan, kompor, sedangkan bahan yang digunakan yaitu jagung, santan kelapa,
gula putih/gula merah.
Prosedur kerja
Pada tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sasarannya
adalah ibu-ibu di Desa Urundaka di Uetoli Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una.
Persiapan bahan dan metode pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabe 1 berikut.
Tabel 1 : Metode pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan

Tahapan
Pelaksanaan
Pelaksanaan

Sosialisasi
kemasyarakat
sasaran

Metode

Pertemuan
dengan
masyarakat

Materi

-

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan
Program-progran yang
akan dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap awal pelaksanaan program yakni kegiatan sosialisasi kepada ibu-ibu desa
Urundaka mengenai produk apa yang dibuat dari olahan jagung, persiapan alat dan bahan, dan
pelaksanaan kegiatan.

Sosialisasi kepada ibu-ibu mengenai produk jagung yang dibuat.

Perancangan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019 yang juga melibatkan peran aktif peserta
program kegiatan pendampingan pembuatan produk dari bahan dasar jagung. Perencanaan ini
berjalan dengan sangat baik berkat peranan aktif tim pelaksana dan peserta yang menjadi mitra
program. Persiapan yang di laksanakan berikutnya berupa alat dan bahan yang di laksanakan
dengan menyiapkan beberapa alat dan bahan dalam membuat produk dari olahan jagung tersebut.
Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pembuatan produk dari bahan
dasar jagung bersama ibu-ibu Urundaka, maka dibuat kesepakatan waktu dalam pelaksanaan
program kegiatan, Peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga
tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

A.

Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Produk Berbahan Dasar Jagung
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah masyarakat desa

Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una. Peserta kegiatan ini adalah
masyarakat Desa Urundaka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan serta mandiri dalam produktivitas usaha di Desa Urundaka. Dalam pelaksanaan
sosialisasi ini tidak di temukan kendala yang berarti karena respon yang sangat bagus dari setiap
masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan ini.
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Gambar 1 :Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Produk Dari Bahan Dasar Jagung
Peran masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi kegiatan semacam
ini sangat diminati oleh masyarakat untuk menambah wawasan , keterampilan, dan dapat
membuka peluang wirausaha baru bagi masyarakat di Desa Urundaka, dapat menyerap tenaga
kerja dan menambah pendapatan masyarakat pada umumnya.

B. Persiapan Alat, Bahan dan Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan Produk Berbahan
Dasar Jagung.
Persiapan alat dan bahan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2019 di
rumah masyarakat Desa Urundaka kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una,
Pelaksanaan pendampingan produk berbahan dasar jagung dilaksanakan pada hari sabtu tanggan
16 Pebruari 2019, bersama masyarakat Desa Urundaka kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo
Una-una.

Gambar 2 : Persiapan Alat Dan Bahan
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Gambar 3: Proses Produk Berbahan Dasar Jagung
KESIMPULAN
Kesimpulan dari pelaksanaan program KKN-PPM “Pendampingan Pembuatan Produk
Berbahan Dasar Jagung” di Desa Urundaka di Uetoli Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo
Una-una adalah:
1. Partisipasi yang tinggi dari mitra program pendampingan kepada ibu-ibu memberikan dampak
positif dari pelaksanaan program, terlihat dari pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan
baik.
2. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharpakan oleh program
pendampingan kepada ibu-ibu, termasuk produk baru bernilai ekonomi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Urundaka.
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