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PEMBUATAN JAGUNG MANIS MENJADI JAGUNG SUSU COKLAT
BAGI KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA DESA TAROWANG

Hukma Ratu Purnama 1, Rezky Ratnasari Taufan 2
Abstrak: Kegiatan PKM Pembuatan Jagung Manis menjadi Jagung Susu Coklat
bagi Kelompok Ibu Rumah Tangga Desa Tarowang Kabupaten Takalar. Tujuan
yang ingin dicapai yaitu memberikan teknologi untuk mengolah hasil pertanian
di Desa Tarowang yaitu berupa Jagung Manis menjadi Olahan Jagung Susu
Cokelat. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan PKM ini menghasilkan
penambahan pengetahuan tentang cara membuat dan memproduksi industri
rumah tangga. Hal ini akan menjadi bekal ketrampilan bagi mitra yang akan
dikembangkan menjadi usaha yang dapat membantu meningkatkan pendapatan
rumah tangga.
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1. Pendahuluan
Enterpreneurship adalah suatu proses kreativitas dan inovasi yang
mempunyai resiko tinggi untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk yang
bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahawan.
Kewirausahaan merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis serta
kemampuan mengoptimalkan sumberdaya dan mengambil tindakan dan risiko
dalam rangka mesukseskan bisnisnya. Berdasar definisi ini kewirausahaan itu
dapat dipelajari oleh setiap individu yang mempunyai keinginan, dan tidak hanya
didominasi individu yang berbakat saja.
Jagung merupakan tanaman model yang menarik, khususnya di bidang
biologi dan pertanian. Sejak awal abad ke-20, tanaman ini menjadi objek
penelitian genetika yang intensif, dan membantu terbentuknya teknologi kultivar
hibrida yang revolusioner. Dari sisi fisiologi, tanaman ini tergolong tanaman C4
sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Dalam kajian agronomi,
tanggapan jagung yang dramatis dan khas terhadap kekurangan atau keracunan
unsur-unsur hara penting menjadikan jagung sebagai tanaman percobaan fisiologi
pemupukan yang disukai.
Produk JASUCO adalah sejenis makanan ringan yang terbuat jadi jagung
manis yang direbus dan dicampur dengan susu, coklat dan mentega. Produk ini
dibuat karena saya sebagai penjual ingin memberikan makanan ringan murah,
namun bergizi, dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dan semua umur. Ini
setoran paling susah untuk mendapatkan bahan baku utamanya. JASUCO ini
makanan yang terbuat dari jagung manis ini disukai kalangan anak-anak dan
remaja.
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Jagung manis adalah makanan yang nikmat dan mengandung banyak
vitamin untuk kita bisa nikmati setiap hari karena selain nikmat, makanan ini juga
dapat menyehatkan kita. Banyak penelitian manjawab bahwa jagung mengandung
bayak manfaat kesehatan terhadap tubuh kita dan boleh dikonsumsi setiap hari.
Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari mengkonsumsi jagung manis,
diantaranya: melancarkan pencernaan, Baik Ibu bagi Hamil, Menyehatkan mata,
menyehatkan jatung, kaya kalori dan vitamin, kaya mineral, dan masih banyak
lainnya.
Dari beberapa pasar tradisional sampai dengan supermarket hanya
menemukan jagung kering untuk popcorn. Jagong yang otentik dibuat dari pipilan
jagung kering, pipih dan besar-besar seperti yang dulu lihat.Urab Jagong, jajanan
sarapan sederhana nan nikmat. Jagung yang telah dikukus, baru akan diberi
parutan kelapa muda sesaat ketika kita hendak membelinya.Jadi sangat segar dan
gurih sekali rasa kelapa parut dan ditambahkan coklat.
2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah metode pelatihan
perorangan, yaitu melatih satu persatu setiap anggota kelompok tersebut. Program
yang sudah disepakati dengan mitra kelompok usaha dilakukan dengan metode
sebagai berikut :
a. Training/pelatihan kewirausahaan untuk membuka wawasan mereka
dalam berusaha.
b. Pelatihan terkait dengan menangkap peluang usaha dengan mudah dan
cepat.
c. Pelatihan cara membuat produk mulai awal sampai menghasilkan produk.
d. Pelatihan tentang bagaimana membuat kemasan (packaging), dan label
produk sehingga menarik bagi konsumen.
e. Training/pelatihan manajemen pemasaran, keuangan dan pengelolahan
usaha secara berkelanjutan
Untuk itu di perlukan rancangan yang meliputi pelaksanaan kegiatan dan
evaluasi program. Adapun rancangan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program
adalah sebagai berikut:
 Rancangan I:
Persiapan kegiatan yang dilakukan mencakup, 1)Sosialisasi ke mitra,
kalangan Ibu Rumah Tangga tentang program PkM. 2) Menentukan satu
orang sebagai koordinator lapangan untuk memudahkan komunikasi
selama kegiatan berlangsung. 3) Pertemuan dengan dengan Mitra anggota
kelompok mitra untuk membahas jadwal program kegiatan PkM dan
disetujui bersama dengan tim pelaksana kegiatan. 4) Mensosialisasikan
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program kepada mitra yang akan mengikuti kegiatan yaitu 10-20 orang
dari kelompok Ibu Rumah Tangga. 5) Persiapan dan penyusunan bahan
pelatihan.
 Rancangan II:
Pemberian pelatihan yang dilakukan mencangkup, 1) Pendampingan/pelatihan
teknik kewirausahaan melalui pelaksanaan PkM. Tim pelaksana PkM bertindak
sebagai pengarah dalam melakukan kegiatan yang dibuat bersama dengan
mitra. 2) Pendampingan dan penyuluhan yang ditawarkan oleh tim pelaksana
PkM kepada mitra untuk dipertimbangkan. Bila sudah disetujui, maka akan
dilakukan kegiatan selanjutnya. 3) Pelatihan manajemen/pengolahan dan
penanganan usaha oleh tim PkM. 4) Evaluasi Kegiatan: setelah melaksanakan
kegiatan training/pelatihan dari seluruh rangkaian program kegiatan, peserta
akan di evaluasi. 5) Pada akhir program pelatihan, peserta secara individu
sudah dapat menjalankan usaha dan sudah dapat menghasilkan produk sebagai
bakal calon usaha sema menjadi wirausaha yang tidak menjadi penganggur. 6)
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 membuat produk.

3. Hasil dan Pembahasan
Program Kemitraan bagi Masyarakat (PKM) dimulai dengan pertemuan
bersama tim (Ketua dan Anggota) menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini
dilakukan sosialisasi tentang adanya kegiatan PKM yang dilakukan di Desa
Tarowang Kabupaten Takalar. Untuk membahas pelaksanaan kegitan kemudian
didiskusikan rencana pelaksanaan tahapan kegiatan seperti jadwal pelaksanaan.
Kegiatan ini dilakukan antara lain memberikan materi pelatihan mengenai
pentingnya berwirausaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pelatihan teknik pembuatan produk, yang dikerjakan bersama oleh Mitra
dan Tim Pelatihan manajemen pengolahan dan penanganan usaha dan produk.

Gambar 1. Pembuatan Jagung Susu Coklat
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Gambar 2. Perangkat Desa Tarowang
Pada Hasil yang telah dicapai dari kegiatan PKM ini menghasilkan
penambahan pengetahuan tentang cara membuat dan memproduksi industri rumah
tangga. Hal ini akan menjadi bekal ketrampilan bagi mitra yang akan
dikembangkan menjadi usaha yang dapat membantu meningkatkan pendapatan
rumah tangga.

4. Kesimpulan
Dengan adanya pelatihan pembuatan jagung manis ini yang di fasilitasi
oleh LPkM melalui PKMD ini, masyarakat Tarowang khususnya Ibu Rumah
Tangga yang ditinggal di Desa Tarowang sangat berguna untuk menambah
pengetahuan dan Pendapatan dalam mengolah maupun membuat suatu produk.
Ibu Rumah Tangga tidak hanya mendengar penjelasan tetapi mereka melakukan
praktek secara langsung yang didampingi oleh tim pelaksana PKMD sehingga
nantinya ibu-ibu bisa melakukan produk tersebut di rumah masing-masing.
Semoga kedepannya kegiatan PKM ini dalam bentuk pelatihan
kewirausahaan tidak terbatas bukan hanya ibu PKK dan Ibu Rumah Tangga Desa
Tarowang tetapi bisa dikembangkan untuk kelompok kalangan remaja yang ada di
Desa Tarowang sehingga dapat memberikan manfaat untuk banyak orang
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