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Abstract— Food shortage still appears as a problem in Indonesia, it is related with poverty. In line with that, nyogan 

vilage is famous with its abundant fish, so people there work as fisherman. The Fishermen in nyogan vilage still use 

traditional approach to catch the fish, so small fishes which are caugth accidentally are dumped. It happens because 

they can be sold to market. It has become the base of people’s service activities conducted at nyogan vilage in 

muaro jambi regency. Counseling theme is related with fish potential and proper fish processing, kinds of valuable 

fish processing, packaging selection as well as packaging process. The common problem which people face is the 

lack of knowledge, especially in terms of producing high quality fish products. Workshop and demonstration are 

conducted in form of example distribution. One of the example is crisp bilis fish product and kaki naga fish product. 

Packaging selection is costumized with kind and condition of product, as well as proper packaging process. The aim 

of this practice is that it is hoped all people who work as fisherman can manage the small fishes to be beneficial 

product which can be sold in order to boost economy of the people. The delivery method is through an adragogy 

approach so intensive interaction is expected between the participants and the implementation team. the participants 

were quite happy and enthusiastic about the service program from the team in the form of Increasing Skills in Fish 

Processing as an effort to empower housewives in Nyogan village. 
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I. PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan selayaknya dibangun atas 

kemampuan sendiri yaitu didasrkan pada 

optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada dan 

berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. 

Ketahanan pangan dapat berjenjang mencakup 

ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan 

regional/lokal dan ketahanan pangan rumah tangga. 

Salah satu aspek penting dalam membangun 

ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan 

dalam jumlah dan jenis yang cukup serta adanya 

sistem kelembagaan di masyarakat dalam 

pengelolaan pangan. Ketersediaan pangan dibangun 

melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam 

negeri, peningkatan pengelolaan cadangan pangan 

serta distribusi pangan untuk mengisi kesenjangan 

antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan. 

Sasaran pembangunan ketahanan pangan cukup 

berat, yaitu:  

a. Peningkatan konsumsi pangan beragam, 

bergizi seimbang dan aman berbasis pangan 

lokal dan berkurangnya konsumsi beras 1,5 

persen tiap tahun.  

b. Pengurangan jumlah penduduk rawan 

pangan 1 persen tiap tahun dan antisipasi 

rawan pangan. 

 

Cadangan pangan yang dikelola oleh 

masyarakat atau  rumah tangga sangat penting 

dalam menjaga ketahanan pangan serta mengatasi 

kerawanan pangan ditingkat rumah tangga. 

Kerawanan pangan masih menjadi permasalahan di 

Indonesia, kerawanan pangan sangat berkaiatan 

dengan kemiskinan. Dengan demikian perhatian 

untuk mengatasi masalah kerawanan pangan berarti 

juga sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, 
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demikian juga sebaliknya. Sejalan dengan itu, Desa 

nyoganterkenal sebagai mangkuk ikan air tawar 

dunia sehingga masyarakat sekitar umumnya 

bekerja sebagai nelayan.  Akibat cara mereka 

menangkap ikan yang umumnya menggunakan alat 

tradisional, maka ikan yang kecilpun ikut 

tertangkap dan hanya dibuang karena tidak laku 

terjual, atau dikeringkan dan dijual dengan harga 

yang murah. Hal ini yang mendasari kegiatan 

Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan di 

Lingkungan Desa Nyogan Kecamatan Mestong 

Kabupaten Muaro Jambi.   

Hal ini bisa diupayakan untuk 

menyelamatkan hasil tangkapan dari ikan- ikan 

kecil yang tadinya hanya dibuang begitu saja 

dengan mengolahnya menjadi produk yang bernilai 

jual dan tahan lama menjadi prioritas masyarakat 

setempat. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah 

penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan pembuatan 

produk ikan bilis krispi dan kaki naga ikan. Tema 

penyuluhan terkait dengan potensi ikan air tawar 

dan metode pengolahan ikan yang tepat, jenis-jenis 

olahan ikan air tawar yang dapat bernilai ekonomi, 

cara memilih jenis kemasan sesuai kondisi produk, 

serta cara pengemasan produk olahan ikan air tawar. 

Kendala umum yang dirasakan yaitu tingkat 

pengetahuan masyarakat yang masih rendah, 

terutama dalam menghasilkan produk olahan hasil 

perikanan yang bermutu. Pelatihan dan demonstrasi 

dilakukan dalam bentuk pemberian contoh 

pembuatan produk ikan bilis krispi dan kaki naga 

ikan, cara memilih jenis kemasan disesuaikan 

dengan jenis dan kondisi produk, serta cara 

pengemasan produk yang tepat. Tujuan kegiatan ini 

adalah masyarakat nelayan dapat mengolah ikan 

yang kecil-kecil menjadi produk yang dapat dijual 

sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga. 

Upaya penganekaragaman produk olahan ikan 

diutamakan pada produk-produk yang biasa 

dikonsumsi masyarakat sehingga peluang produk 

diterima dan dipasarkan akan lebih besar Hasil yang 

dicapai berupa peningkatan pendapatan masyarakat 

nelayan dari hasil penjualan produk ikan. Kegiatan 

ini juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, serta 

tersedianya paket teknologi pangan tepat guna 

pengolahan baby fish krispi dan kaki naga ikan 

yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

mengolah hasil tangkapan mereka menjadi produk 

yang bernilai jual. 

II. METODE PENELITIAN 

a. Tahapan yang ditempuh 

Pada tahap ini tim pengabdian pada masyarakat 

memperkenalkan rencana kegiatan pengabdian pada 

petani karet di Desa nyogan Kecamatan Mestong 

Kabupaten Muaro Jambi, menjelaskan detail 

kegiatan yang akan dilakukan yang telah disepakati 

bersama waktu pembuatan proposal. Pada tahap ini 

dibuat kesepakatan pengaturan waktu dan jadwal 

pelaksanaan pengabdian dengan warga agar 

keikutsertaan dan partisipasi anggota kelompok 

kelompok tersebut tinggi untuk menjamin 

pemerataan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan 

keterampilan.  

Peserta pelatihan diberikan pengetahuan 

mengenai cara penyediaan bahan baku untuk 

pengolahan produk perikanan. Persediaan bahan 

baku untuk proses produksi pada umumnya 

tergantung dari hasil tangkapan dan dipengaruhi 

oleh musim.Dengan transfer ilmu mengenai 

pembuatan filet dan surimi, masyarakat peserta 

pelatihan khususnya menjadi mengetahui cara 

memilih bahan baku yang baik danpenyediaan stok 

bahan baku untuk proses produksi pengolahan 

berbagai produk perikanan. 

Peserta belum mengetahui mengenai ikan bilis 

krispi dan kaki naga ikan dan cara pembuatannya. 

Teknik pembuatan produk yang sesuai dengan 

standar pengolahan juga baru mereka ketahui. 

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini 

diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk 

menciptakan produk olahan hasil perikanan yang 

baru dengan rasa yang enak dan bergizi. Produk 

olahan tersebut dapat dijadikan sebagai produk 

unggulan daerah. 

Diharapkan pengetahuan mengenai bahan baku 

dan diversifikasi produk perikanan pada saat 

sebelum dilakukan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat belum diketahui dengan baik oleh 

masyarakat  dengan dilakukan kegiatan pelatihan 

Bilis Ikan krispi dan kaki naga ikan, masyarakat 

mengetahui dan dapat membuat dengan benar dan 

produk yang dihasilkan sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia 

b. Tahapan Penyediaan Jasa dan Konsultasi 

Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari 

kegiatan pengabdian pada masyarakat, pada tahap 

ini tim pengabdian pada masyarakat memberikan 

jasa konsultasi pada masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab keberlanjutan program. 



 

c. Metode Pendekatan 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 

pendekatan partisipatif, sehingga khalayak sasaran 

dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan dan 

penyelesaian masalah. Metode penyampaian 

melalui pendekatan adragogi sehingga diharapkan 

terjadi interaksi yang intensif antara peserta dengan 

tim pelaksana. 

 

d. Uraian Partisipasi 

Partisipasi kegiatan pengabdian dilaksanakan 

oleh dua pihak yaitu tim pengabdian dan 

masyarakat yang dibina. 

 
1. Tim Pengabdian 

Ketua pengabdian bertugas sebagai narasumber 

dan mengkoordinasi anggota tim agar kegiatan 

pembinaan tidak mempengaruhi kegiatan yang lain. 

Ketua tim juga membagi tugas pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan ketrampilan dan keahlian 

anggota tim. Anggota tim pengabdian bertugas 

sebagai narasumber sesuai dengan keahlian bidang 

masing-masing. 
2. Warga masyarakat 

Warga masyarakat binaan perlu didorong agar 

memiliki komitmen untuk mensukseskan kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan mereka agar terjadi peningkatan 

sumberdayanya. 

 

 

 

e. Evaluasi Kegiatan 

Pada akhir kegiatan pengabdian dilakukan 

evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan pengabdian dari tim 

pelaksana kegiatan di masa yang akan datang. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ikan sangat bermanfaat untuk kesehatan, 

dikarenakan gizi yang tinggi yang terdapat pada 

ikan, adanya pemanfaatan sumberdaya pedesaan 

berupa Pengolahan ikan dengan melibatkan ibu 

rumah tangga di Desa Nyogan diharapkan mampu 

mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan 

sekaligus pemberdayaan ibu rumah tangga. 

A. Pelaksanaan 

Uraian hasil dan pembahasan untuk parameter 

pertama. 

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada dari 

bulan Mei sampai bulan Agustus, Kegiatan 

pengabdian dihadiri oleh 20 orang peserta 

yang diundang berdasarkan arahan kepala 

Desa setempat. Para peserta cukup senang 

dengan adanya program pengabdian dari tim 

berupa pemanfaatan Pengolahan ikan sebagai 

pendukung upaya pemberdayaan masyarakat 

dalam pemanfaatan sumberdaya pedesaan. 

Materi pelatihan berupa kajian sumberdaya 

pedesaan, pemanfaatan sumberdaya pedesaan 

berupa Pengolahan ikan dan pemberdayaan 

masyarakat kaum perempuan dalam 

pemanfaatan ikan dapat disampaikan 

semuanya oleh tim pengabdi.  

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa 

pertanyaan yang diajukan peserta, antara lain 

bagaimana mengolah ikan agar dapat 

menambah penghasilan ibu rumah tangga 

yang ada didesa nyogan, bagaimana peluang 

mengolah ikan agar dapat menambah 

penghasilan, dan bagaimana solusi jika hasil 

panen ikan menurun. Sesi tanya jawab 

dilanjutkan dengan demonstrasi tentang tata 

cara memilih ikan, membersihkan, dan 

menyampaikan apa saja bahan-bahan yang 

dibutuhkan. Dalam kegiatan demonstrasi 

diberikan beberapa contoh ikan yang telah 

diolah. 

 

 

 
2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Pelatihan pengolahan ikan dilaksanakan di 

Balai Desa. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 20 

orang peserta yang diundang berdasarkan arahan 

dari kepala Desa. Selama pelaksanaannya para 

peserta cukup senang dan antusias dengan adanya 

program pengabdian dari tim berupa Pengolahan 

ikan sebagai upaya pemberdayaan ibu-ibu rumah 

tangga di desa Nyogan. 

Materi pelatihan berupa:  

1. Pengetahuan tentang Pengolahan ikan. 

2. Pengetahuan tentang tata cara Pengolahan 

ikan yang baik.  

3. Praktek Pengolahan ikan di lapangan. 

Dalam kegiatan pelatihan didemonstrasikan 

cara membersihkan ikan, bahan-bahan yang 

digunakan, serta pengolahan ikan menjadi suatu 

produk yang bernilai jual.  



Para peserta cukup senang dengan adanya 

program pengabdian dari tim berupa pemanfaatan 

ikan sebagai pendukung upaya pemberdayaan 

perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya 

perdesaan. Materi pelatihan berupa kajian 

sumberdaya perdesaan, pemanfaatan sumberdaya 

perdesaan berupa ikan, dan pemberdayaan 

perempuan dalam pemanfaatan ikan sebagai nilai 

tambah untuk menambah penghasilan ibu rumah 

tangga di desa nyogan.  

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa 

pertanyaan yang diajukan peserta, antara lain 

bagaimana mengolah ikan agar dapat menambah 

penghasilan ibu rumah tangga yang ada didesa 

nyogan, bagaimana peluang mengolah ikan agar 

dapat menambah penghasilan, dan bagaimana 

solusi jika hasil panen ikan menurun. Sesi tanya 

jawab dilanjutkan dengan demonstrasi tentang tata 

cara memilih ikan, membersihkan, dan 

menyampaikan apa saja bahan-bahan yang 

dibutuhkan. Dalam kegiatan demonstrasi diberikan 

beberapa contoh ikan yang telah diolah. 

B. Tahapan Pelaksanaan 

• Uraian Pengolahan ikan  

Pengolahan ikan dilakukan di balai desa 

nyogan. sebelum persiapan pengolahan ikan 

tersebut tim pengabdian memberikan penyuluhan 

dengan isi penyuluhan yaitu bagaimana cara 

Mengolah ikan yang baik, bahan-bahan apa saja 

yang dibutuhkan, dan cara memasarkan olahan ikan 

yang telah dibuat. 

 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian: 

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian secara garis 

besar dapat dilihat berdasarkan komponen sebagai 

berikut: 

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan 

Pengolahan ikan. Keberhasilan target jumlah 

peserta dapat dikatakan sangat baik. 

2. Dari 20 orang peserta yang diundang 

kesemuanya (100%) dapat menghadiri kegiatan 

pelatihan. 

3. Ketercapaian tujuan pelatihan 

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat 

dikatakan baik (80%). Semua materi pelatihan 

dapat disampaikan oleh tim pengabdi dengan 

waktu yang terbatas. Materi yang telah 

disampaikan adalah Mengolah ikan yang baik, 

bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, dan cara 

memasarkan olahan ikan yang telah dibuat. 

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi 

Kemampuan peserta dalam penguasaan 

materi dapat dikatakan baik (75%). 

Penyampaian materi dengan metode ceramah 

dan demonstrasi mendukung kemampuan 

peserta dalam menguasai materi yang 

disampaikan oleh tim pengabdi. 

Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di 

Desa Nyogan dalam Pengolahan ikan 

diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui 

sosialisasi dan percontohan Pengolahan ikan 

secara langsung yang dapat dibudidayakan di 

lokasi pengabdian. 

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan 

dalam Pengolahan ikan dapat dikatakan baik 

dan berhasil, yang dapat diukur dari keempat 

komponen diatas. Kegiatan yang dilaksanakan 

pada program pengabdian ini terdiri dari 

Mengolah ikan yang baik, bahan-bahan apa saja 

yang dibutuhkan, dan cara memasarkan olahan 

ikan yang telah dibuat. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Pemberdayaan Ekonomi perempuan di desa 

Nyogan Kabupaten Muaro Jambi Melalui 

Pengolahan ikan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang aneka jenis pengolahan 

ikan.  

2. Meningkatkan pengetahuan tentang tata cara 

pengolahan ikan yang baik, serta meningkatkan 

keterampilan pengolahan ikan.  

3. Pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa 

Nyogan dalam pengolahan ikan diharapkan 

dapat terwujud dengan baik dengan adanya 

pemberian pelatihan dan demonstrasi praktik 

pengolahan ikan. 

4. Dengan adanya pelatihan pengolahan ikan dapat 

menjadi penghasilan sampingan. 
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