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PENGOLAHAN PISANG SALE KELOMPOK MAJELIS TA’LIM
KARUNIA DESA LANNA
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Abstrak: Usaha menigkatkan pendapaatan masayarakat Perdesaan sangat urgen
untuk dilakukan seara berkesinambungan melalui pemberdayaan masyarakat
Perdesaan. Salah satu bentuk Pemberdayaan masyarakat Perdesaan yang
dipandang representatatif adalah Program Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM), karena dengan PkM, Perguruan Tinggi dapat mentransfer
teknologi tepat guna sehingga dapat menciptakan inovasi dalam melakukan
kegiatan ekonominya. Kegiatan PkM yang dilaksnakan di Desa Lanna
Kecamatan ParangloE Kabupaten Gowa berdasarkan hasil kegiatan yang
dilakukan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai tambah hasil kegiatan
masyarakat hingga tiga kali lipat, sehingga kegiatan PkM dirasakan sangat
bermanfaat oleh masyarakat untuk dilakukan secara berkesinambungan.
Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan PkM ini adalah, masyarakat belum
menyadari pentingnya pemberdayaan bagi dirinya dan masyarakat secara umum,
belum tersesialisasinya program PkM secara terstruktur di daerah, sehingga
Pemerintah daerah kurang mengetahu iinformasi apa yang akan disampaikan
kepada masyarakat, sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara terstruktur.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Pengolahan, pisang sale, transformasi
1. Pendahuluan
Desa Lanna Kecamatan ParangloE, merupakan salah satu Desa binaan UMI,
sebagai sebuah wujud nyata kepedulian UMI dalam bidang pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan dari kekurangan pendidikan, dan keterampilan. Karena itu
UMI melakukan pembinaan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu,
namun ada beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam pembinaan ke depan
adalah bagaimana menjadikan Desa Binaan sebagai sebuah wilayah yang dapat
menjadi acuan bagi pengembangan wilayah dimasa depan.
Untuk mewujudkan impian tersebut dipandang penting untuk memberikan
bimbingan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat melalui Program
Kemitraan Kepada Masyarakat untuk membuka wawasan mereka dalam
menghadapi kehidupan sehiggaa dapat berubah kearah yang positif artinya mereka
sedapat mungkin sudah dapat berpikir untuk hidup mandiri melalui kegiatan usaha
sebagai sebuah kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.
Pemanfaatan potensi alam yang sangat luas untuk dimanfaatkan dalam berusaha.
Salah satu potensi masyarakat Desa Lanna adalah produksi pisang yang
sangat potensil dapat dimanfaatkan untuk industri rumah tangga seperti
pengolahan “Pisang Sale”, namun sampai saat ini masyarakat belum melakukan
hal seperti itu. Melalui pengabdian kepada Masyarakat dengan penerapan
Program Kemitraan bagi Masyarakat diharapkan dapat merubah minsed
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masyarakat dalan menghadapi kenyataan hidup yang masih terbatas dalam
pemenuhuhan kebutuhan yang ideal.
Desa Lanna merupakan desa yang memiliki potensi alam cukup melimpah,
khususnya tanaman psang, dimana masyarakat secara turun temurun sudah
terbiasa melakukan budidaya pisang di desa Lanna tersebut, karena tanaman
pisang merupakan tanaman yang sangat mudah dibudidaya, tidak membutuhkan
teknologi yang rumit, pemeliharaannya sangat mudah sehingga budidaya pisang
masih dipandang sebagai usaha sampingan masyarakat. Budidaya pisang yang
dilakukan masyarakat hanya sebatas konsumsi dan selebihnya dijual ke pasar
dengan harga yang relatif murah sehingga masyarakat memandang budidaya
pisang sebagai hal yang tidak penting.
Secara umum masyarakat Desa Lanna melakukan budidaya pisang dalam
skala kecil sebagai usaha sambilan untuk menambah pendapatan mereka, namun
harganya yang masih rendah sehingga pendapatan dari budidaya pisang belum
menjanjikan. Kenyataan seperti itu diakibatkan karena masyarakat hanya menjual
dalam bentuk yang belum diolah sehingga nilai tambah yang diterima masyarakat
sangat rendah. Pada hal jika pisang diolah menjadi produk hasilnya jauh lebih
besar dan bisa mensejahterakan masyarakat desa.
Pisang di Kabupaten Gowa merupakan produksi perkebunan yang
terbanyak urutan ke dua setelah Mangga. Jumlah produksi Pisang di Kabupaten
Gowa berdasarkan statistik tahun 2016 sebesar 176.659 kuantal pertahunnya.
Kapasitas produksi pisang sebesar itu merupakan potensi untuk mengembangkan
industri olahan pisang, terutama olahan pisang sale. Pengolahan pisang sale
memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keripik pisang,
sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Denok Setia Pratiwi, dkk
Tahun 2011 pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret bahwa penerimaan dari usaha industri pisang sale jauh lebih besar
dari pada usaha keripik. Oleh karena itu pengabdi memilih pengelolahan pisang
sale dalam program Kemitraan kepada Masyarakat pada Tahun 2019-2020.
2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan
menggunakan beberapa tahap. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan
pengabdian ini adalah sebagai berikut:
 Tahap Pertama:
Persiapan : kegiatan yang dilakukan mencakup: 1)Sosialisasi ke mitra dan
pemerintah setempat tentang adanya program kegiatan PkM yang akan
dilakukan di Desa Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa,
2)Menentukan satu orang sebagai koordinator lapangan untuk memudahkan
komunikasi selama kegiatan berlangsung, 3)Pertemuan dengan kelompok
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Mitra dan beberapa anggota kelompok mitra untuk membahas jadwal
program kegiatan PkM dan disetujui bersama dengan tim pelaksana
kegiatan;Mensosialisasikan mitra yang akan mengikuti kegiatan yaitu 10-15
orang dari kelompok Mitra, Persiapan dan penyusunan bahan/modul/materi
pelatihan.
 Tahap Kedua:
Pemberian pelatihan: 1) Pendampingan/pelatihan teknik pembuatan produk,
yang dikerjakan bersama oleh mitra dan tim pelaksanaan PkM. Tim
pelaksana PkM bertindak sebagai pengarah dalam melakukan kegiatan yang
dibuat bersama dengan mitra. Selanjutnya, usaha yang telah telah dilakukan
merupakan usaha yang dapat dilakukan sepanjang masa dan kontinyu, 2)
Pendampingan perencanaan produk dan usaha yang ditawarkan oleh tim
pelaksana PkM kepada mitra untuk dipertimbangkan. Bila rancangan
produk sudah disetujui, maka akan dibuat untuk selanjutnya akan menjadi
usaha parmanen, 3) Pelatihan manajemen/pengolahan dan penanganan
usaha dan produk tersebut dalam bentuk pelatihan teori praktis.
 Tahap Ketiga:
Setelah melaksanakan kegiatan training/pelatihan dari seluruh rangkaian
program kegiatan, peserta akan di evaluasi: 1)Pada akhir program pelatihan,
peserta secara individu sudah dapat membuat produk sendiri dan
menjalankan usaha dari hasil pelatihan sesuai yang sudah disepakati, 2)
Pada akhir program peserta wajib menunjukkan hasil praktek (produk
olahan Pisang Sale yang telah dibuat) lalu didokumentasikan, 3) Mitra yang
dianggap berhasil dalam menyerap transfer ilmu keterampilan yang telah
diberikan melalaui program kegiatan PkM ini diberikan penghargaan
(reward) berupa sertifikat sebagai bukti telah berhasil mebuat produk
denganbaik.
 Tahap Keempat:
Hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat adalah adanya perubahan pola piker dan wawasan masyarakat
dalam bekerja dan berusaha memanfaatkan potensi sumber daya yang ada
di perdesaan. Oleh karena itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dilaksanakan dapat memberikaan hasil berupa: a)Meningkatnya
kemampuan Mitra dalam menerapkan teknologi tepat guna untuk
menghasilkan produk industry rumah tangga, b)Terjadinya perubahan
wawasan Mitra dalam melakukan kegiatan pengolah sumberdaya alam
yang ada di desanya, c).Terjadinya perubahan produktivitas dan nilai
tambah dalam menghasilkan produk industry rumah tangga di desanya, d)
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Meningkatnya pendapaatan rumah tangga dari kegiatan imdustri rumah
tangga.
Tanggapan Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam
melakukan pengolahan Pisang Sale menjdi sangat antusias dan merasakan
manfaat yang besar dengan adanya inovasi dan kreativitas dalam
mengolah bahan makanan sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi yang
tinggi, sehigga kegiatan sepertiini diharapakan dapat berlangsung secara
berkesinambungan demim kemajuan masyarakat yang ada di Desa Lanna
pada khususnya dan seluruh desa pada umumnya.
3. Hasil dan Pembahasan
Untuk program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukaan pada
Tahun 2019 ini, komunikasi dilakukan melalui pertemuan Ketuan Tim dan
anggota dengan pihah Ketua Majelis Tak’lim untuk menyampaikan maksud
dilaksanakannya kegiata PkM sekaligus mensosialisasikan program kegiatan yang
akan dilaksanakan di Desa Lanna Kecamatan ParangloE Kabupaten Gowa. Dari
hasil komunikasi tersebut dibuat surat keterangan kesedian Kelompok Majelis
Tak’lim sebagai salah satu persayaratan bagi pelaksaanaan PkM.
Berasarkan kesepakatan dua belah pihak, maka dibuatlah jadwal kegiatan
PkM serta serta prosedur pelaksanaan yang sudah disepakati bersama. Pihak mitra
menyediakan fasilitas tempat melaksanakan kegiatan PkM, menghadirkan peserta
pelatihan pada waktu yang sudah disepakati bersama. Pihak pelaksana
menyediakan bahan dan alat yang akan digunakan didalam kegiatan PkM.
Proses pembuatan olahan pisang sale membutuhkan proses yang bertahap
sehingga kegiatan ini tidak boleh berhenti pada satu tahap melainkan harus
dilantkan pada fase berikutnya yaitu brending, kemasan dan pelatihan dalam
menajemen produksi dan pemasaran sehingga kegiatan PkM memiliki output dan
outcome, karena itu kegiatan PkM harusnya berlanjut sampai tuntas untuk
menemukan hasil dan manfaat kegiatan.
Proses harus berjalan secara berkesinambungan sehingga tidak terkesan
loncat -loncat dalam membuat PkM dari satu judul ke judul yang lain, tetapi tidak
dapat mengukur hasil capai dari suatu kegiatan PkM. Luaran PkM harus dirasakan
betul manfaatnya oleh Mitra di desa dimana dilaksanakannya kegiatan.
pelaksanaan program PKM yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Penyuluhan pada kelompok mitra
Dalam pelaksanan Program Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan
apa yang dialami oleh Tim dalam melaksanakan kegiatan dapat di lapangan
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menghadapi permasalahan/hambatan antara lain berupa: 1)Tingkat pemahaman
masyarakat terhadap program PkM belum dipahami secara baik oleh masyarakat
sehingga kesan yang ditangkap dari kegiatan bahwa masyarakat hanya sebagian
yang sungguh sungguh mengikuti kegiatan seperti ini, sehingga kegiatan
menghadapai kendala pada peserta yang tidak tepat waktu dating mengikuti
pelatiham, 2)Ketersedian fasilitas yang ada di tempat PkM belum memadai, 3)
Pembiayaan kegiatan seyogyanya disesuaikan dengan tingkat tengnologi yang
akan diterapkan dan kondisi lokasi, karena anggaran yang diberikan sangat minim
jika kegiatan akan menghasilkan luaran yang baik, 4) Pada umumnya motivasi
masyarakat untuk mengikuti kegiatan seperti itu saangat rendaag Karen alasan
takut kehilangan pekerjaan pokoknya sehingga merasa rugi untuk meninggalkan
pekerjaannya. Karena perlu memasukan insentif (transport, lumsum) bagi peserta
di dalam menyusun anggaran kegiatan.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Pengabdian kepada
Masyarakat terkait dengan kegiatan, maka beberapa hal dapat disarankan sebagai
berikut:1) Hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam melakukan transfer
teknologi tepatguna kepada masyarakat, sangat dirasakan bermanfaat oleh mitra
dan Tokoh masyarakat yang hadir dan menyaksikan berlangsungnya kegiatan, 2)
Program PkM yang telah dilaksanakan pada Majelis Tak’lim Karunia berjalan
dengan lancer sesuai dengan target, walaupun masih perlu penyempurnaan
kedepannya terkait dengan kesediaan Tim dan Mitra, 3)Berdasarkan pengalam di
lapangan dalam melaksanakan Program PkM, maka perlu dilaksanakan secar
berkesinambungan (multi year 2 tahun) untuk mendapatkan outcome yang baik.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan disarankan beberapa hal
sebagai berikut:1)Program PkM dipandang perlu dilaksanakan secara
berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk menghasilkan penerapan teknologi
tepat guna bagi masyarakat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 2)Bagi
pihak LPMD perlu membuat perencanaan yang terintegrasi dengan program UMI
dengan PkM sehingga dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat
dan UMI, 3)Seyogyanya program PkM sudah mempertimbangka multi year untuk
mendapatkan luaran yang dapat bermanfaat bagi Masyarakat, Timpelaksana dan
UMI.
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