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ABSTRAK 
Indonesia  merupakan   Negara   kepulauan   yang   setengah   lebih   wilayahnya 
merupakan  perairan  (laut),  sehingga  memungkinkan  penduduk  untuk  bermata 
pencaharian sebagai  nelayan. Salah satu daerah di Bali yaitu Desa Perancak, 
kabupaten Jembrana 90% penduduknya bermata  pencaharian sebagai 
nelayan.Hasil tangkapan ikan  dijual kepada industri-industri pengolahan ikan 
didaerah tersebut. Serta dapat dijual langsung kepada konsumen atau masyrakat 
sekitar,  ketika  tangkapan  ikan  berlimpah  dilakukan   pemindangan  sebagai 
langkah antisipasi. Dalam usaha pemindangan tersebut akhirnya muncul inisiatif 
untuk membentuk kelompok pindang, yang selanjutnya bernama Kelompok Ikan 
Pindang  Mina Lasmi. Distribusi hasil pemindangan hanya mampu menembus 
pasar tradisional kabupaten maupun yang ada di desa. Hal ini disebabkan oleh 
teknik pengemasan yang belum memenuhi standar dan menarik minat konsumen. 
Beranjak dari permasalahan  tersebut maka dikenalkan suatu alat pengemasan 
hasil pemindangan yang sederhana, agar dapat membantu masyrakat di daerah 
Desa Perancak dalam upaya menghadapi persaingan pasar yang semakin keta.t 
Metode yang digunakan meliputi observasi, ceramah, dan demonstrasi: sehingga 
masayarakat mengenal   serta  akan memanfaatkan desain modifikasi alat 
pengemasan  hasil  pemindangan  yang  belum  pernah  dilakukan, serta  dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Kata kunci: pengemasan, pemindangan, ikan.  

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdiri dari pulau besar dan kecil 

di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hampir separuh dari 
wilayah Indonesia merupakan daerah perairan (laut), sehingga sangat 
memungkinkan  bagi penduduk untuk bermata pencaharian di laut yaitu sebagai 
nelayan.  Disamping itu Bali yang merupakan primadona wisata Indonesia juga 
memiliki  potensi  kelautan  yang  cukup  menjanjikan.  Hal  ini  ditandai  dengan 
adanya berbagai macam pabrik hasil laut yang terdapat di Bali. Salah satu daerah 
yang cukup berpotensi untuk usaha nelayan di Bali adalah di kabupaten Jembrana, 
tepatnya di Desa Perancak. Hampir 90% penduduk di desa  ini adalah sebagai 
nelayan. Hal ini didukung oleh letak desa yang berada di pesisir pantai barat pulau 
Bali.  

Para nelayan di daerah Perancak umumnya menjual hasil tangkapan ikan 
ke  industri-industri pengolahan ikan di daerah tersebut. Selain itu, para nelayan 
dapat   menjual   langsung   hasil   tangkapannya   kepada   para   konsumen   atau 
pengeceran.  Ada  berbagai  macam  cara  yang  dilakuakan  oleh  para  kelompok 
nelayan didaerah tersebut untuk mengantisipasi hasil tangkapan yang berlimpah. 
Pemindangan adalah salah satu cara yang  digunakan untuk mengawetkan ikan 
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hingga tahan beberapa hari sambil menunggu konsumen. Dalam usaha 
pemindangan tersebut para nelayan ini membentuk kelompok usaha kecil, dimana 
kelompok ini  terdiri dari ibu-ibu yang memang mempunyai kemampuan dalam 
mengolah  ikan  segar   menjadi  ikan  pindang  yang  siap  di  pasarkan.  Secara 
terorganisir,   kelompok   ikan   pindang   Mina   Lasmi   juga   sering   mendapat 
penyuluhan dari pemerintah setempat dalam hal ini  Dinas Perindustrian yaitu 
mengenai  peranan  usaha  kecil  dan  menengah  yang  menjadi  alternatif  untuk 
lapangan  kerja  di  era  global  sekarang  ini.  Umumnya  hasil  pemindangan  dari 
kelompok ini hanya mampu menembus pasar tradisional saja, dan belum bisa 
memasuki swalayan atau super market.  

Hal ini  dipengaruhi  oleh  pola  pengemasan  yang  kurang  memadai  dan 
higienes   serta   tidak   memenuhi   standar   pengemasan   yang   dapat   menarik 
konsumen. Dalam  kegiatan ini, akan diperkenalkan sebuah desain yang sangat 
sederhana, dimana desain ini dapat dipakai untuk mengemas hasil pemindangan 
sehingga mudah dalam proses pengangkutan dan wilayah pemasaran semakin luas 
serta dapat membuka peluang untuk meningkatkan hasil  usaha  yang akhirnya 
akan meningkatkan pendapatan kelompok itu sendiri dan masyarakat sekitarnya.  

Melalui kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dapat  diperkenalkan 
sebuah  desain  pengemasan hasil pemindangan yang sederhana pada kelompok 
usaha ikan pindang Mina Lasmi di Desa Perancak dengan memanfaatkan potensi 
dan sumber daya masyarakat.  

Melalui program kreatifitas mahasiswa ini dapat membantu masyarakat 
dalam upaya menghadapi  persaingan  pasar yang semakin ketat dalam 
memasarkan hasil olahan pemindangan dengan modifikasi alat pengemasan yang 
memenuhi  standar  tanpa  mengabaikan  sanitasi  dan  rasa  dari  ikan  itu  sendiri. 
Tujuan yang ingin dicapai adalah: Mengenalkan kepada masyarakat tentang cara 
pengemasan  hasil  pemindangan   sehingga   mampu  menembus  pasar  global. 
Meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai  efek   dari modifikasi alat 
pengemasan ikan pindang yang memenuhi standar mutu sanitasi.  

manfaat untuk waktu yang akan datang yaitu masyarakat dapat 
memanfaatkan  desain  yang  dihasilkan  untuk  mengemas  hasil  pemindangan 
dengan menggunakan bahan dan alat yang mudah didapatkan dengan harga yang 
relatif  murah.  Dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  atau  kelompok  itu 
sendiri, Sebelum pengenalan alat ini, hasil produksi ikan pindang dari masyarakat 
setempat hanya mampu menembus pasar tradisional  dengan harga yang sangat 
murah, namun setelah kegiatan ini hasil produksi ikan pindang  tersebut sudah 
mulai merambah ke pasar global (swalayan, super market dan pasar besar lainnya) 
dengan harga yang ditawarkan cukup tinggi dan bervariasi sesuai dengan jenis dan 
ukuran kemasannya.  

METODE PENDEKATAN  

Metode  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemberdayan 
masyarakat ini yaitu metode observasi, ceramah, dan demonstrasi :  

1. Metode   Observasi;   dipergunakan   dalam   rangka   mendapatkan   informasi 
mengenai cara dan teknik pengemasan hasil pemindangan yang diterapkan oleh 
masyarakat ikan pindang  Mina Lasmi di Desa Perancak sebelum diberikan 
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pengenalan alat pengemasan hasil pemindangan. Untuk mendapatkan informasi 
tersebut ,  dilakukan wawancara terstruktur pada kelompok 

 
kelompok ikan 

pindang di desa Perancak. 
2. Metode Ceramah; dipergunakan pada tahap memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat  kelompok ikan pindang tentang bagaimana cara mengemas hasil 
pemindangan dengan menggunakan alat teknologi tepat guna. Penyuluhan ini 
diperlukan untuk memberikan  pemahaman pada masyarakat agar masyarakat 
mengetahui benar akan manfaat dari program  ini sehingga dapat diterapkan 
dengan baik. 

3. Metode Demonstrasi; diterapkan berangkai dengan penyuluhan, dimana dalam 
metode demonstrasi ini masyarakat kelompok ikan pindang diberikan ilustrasi 
mengenai  cara  pembuatan  alat pengemasan  yang  dapat  meningkatkan  nilai 
ekonomi dari produk yang dihasilkan. Diharapkan masyarakat kelompok ikan 
pindang akan lebih tertarik  memanfaatkan teknologi tersebut setelah secara 
langsung melihat proses perancagannya serta manfaatnya.  

Pelaksanaan program dilakukan pada bulan Januari 2006 hingga bulan 
Juli 2006, yaitu selama 7 ( tujuh ) bulan. bertempat di Desa Perancak, Kabupaten 
Jembrana Bali.  

Table 1. Jadwal Kegiatan Program  

 

No

  

Uraian Kegiatan 
Bulan

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

1

 

Persiapan        

 

a. Peninjauan lapangan dalam 
penentuan usaha penentuan 
kelompok pemindangan 

        

b.  Penentuan  lokasi  kelompok 
ikan pindang sasaran  

       

c. Pembuatan kisi-kisi 
wawancara terstruktur  

        

2

 

d. Persiapan alat   

     

Pelaksanaan  

 

a. Penyuluhan tentang cara

 

pemindangan    

     

b. Pengenalan alat pengemasan 
ikan pindang     

    

c. Demonstrasi alat 
pengemasan ikan pindang     

    

d. Latihan penggunaan alat      

  

3

 

Pelaporan        

 

a. Penulisan Draft laporan       

  

b. Penulisan laporan akhir       
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Table 2. Alat dan Bahan  

Jenis Bahan  

a.  Kertas CD 
b. Kertas A4 
c. Balpoint ,Spidol ,Pensil 
d.   Roll Film/Cuci Cetak 
e.  Kai Kasa Nillon 
f. Lem Kayu 
g.  Isi Steples 
h.  Sablon label 
i. Benang kasur 
j. Jarum 
k.  Keranjang pindang   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

HASIL  

Nama kelompok :Kelompok Ikan Pindang Mina Lasmi, 
Br. Lemodang, Desa  Perancak, Kabupaten 
Jembrana- Bali 

Tahun berdiri :Januari 2002 
Ketua kelompok :Ibu Wayan Deli 
Jumlah Anggota kelompok :19 Orang  

 

Pendidikan ketua dan anggota 
Dari ketua  hingga  anggota  kelompok  tidak  tamat  SD,  dan  hanya  mampu 
menyekolahkan anak sampai SMP. 

 

Produksi 
Bahan-bahan daloam pembuatan pindang: Garam, Cabe,   Daun Salam, Air, 
Daun Asem, Ikan segar. 
Proses selama setengah Jam dengan cara direbus 
Hasil pemindangan per hari, untuk hari biasa mencapai 2-3 panci, untuk hari 
banyak ikan mencapai 5 panci per hari 
Dengan ketentuan  bila  hanya  menggunakan  panci  jumlah  ikan  yang  bisa 
diproduksi   dalam  sekali  masak  adalah  200  ekor,  sedang  bila  memakai 
keranjang  dalam  satu   panci  tersebut  dapat  dimasukkan  keranjang  3-4 
keranjang dan jumlah ikan per keranjang adalah 20-30 ekor 
Sistem  pengolahan  yaitu  sistem  tradisisonal  dengan  memasak  memakai 
tungku kayu baker. 
Dan bila  penyimpanan  dilakukan  dalam  panci  yang  berisi  air  rebusannya 
mampu  bertahan  selama  3-4  hari,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengantisipasi 
jumlah produksi yang berlebihan sehingga dibuat stock. 
Harga pindang tongkol yaitu Rp. 750-800 per ekor. 

 

Pengemasan 
Anggota kelompok  selama  ini  melaksanakan  pemindangan  dengan  teknik 
menggunakan keranjang bambu yang berbentuk bulat, ukuran keranjang yang 
sering  digunakan berdiameter 50 cm. bahan dasar keranjang adalah bambu 
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apus yang  diambil  bagian  daging  bambu.  Desain  keranjang  bambu  yang 
digunakan  merupakan anyaman sederhana dengan lubang-lubang berbentuk 
jajar genjang. ikan pindang akan diletakkan didalam keranjang tanpa terlebih 
dahulu diberi alas.cara  meletakkan  pindang pada bagian dasar sampai pada 
permukaan atas keranjang sama. jika pada bagian dasar letak kepala terletak 
pada sisi kanan, lapisan kedua letak kepala berada pada sudut 90 derajat dari 
sisi kanan, demikian juga pada lapisan ketiga letak letak kepala berada pada 
sudut  90  derajat  dari  lapisan  kedua  dan  seterusnya  sampai  pada  lapisan 
keempat. Lapisan paling atas tidak ditutup. 

 

Pemasaran 
Hanya  mencakup  pasar  lokal  termasuk  kota  Negara/  Jembrana,  Kadang- 
kadang ada pengepul yang datang yang sebelumnya sudah memesan. 

 

Lain-lain: 
1.  Mendapatkan penyuluhan sebanyak 5 kali dari pemerintah 
2.  mendapat  pinjaman dana sebanyak 2 kali dari pemerintah 
3.  mendapat bantuan mesin untuk perahu dari pemerintah  

PEMBAHASAN 
Ketika tangkapan ikan pada hari-hari tertentu sangat banyak, 

mengakibatkan harga ikan mentah atau ikan segar cenderung menurun drastis. 
Untuk  menghindari hal tersebut dilakukan suatu usaha pengawetan ikan yang 
salah satunya adalah pemindangan. 

Pemasaran produk hasil pemindangan tanpa teknik-teknik tertentu dalam 
hal  ini  adalah  pengemasan  yang  baik.  Akan  berpengaruh  terhadap  jangkauan 
distribusi poduk tersebut.  Dengan mengemas menggunakan teknik biasa yaitu 
memakai keranjang dengan ukuran yang  besar dan tanpa adanya penutup serta 
desain yang kurang menarik, tentu saja membuat konsumen tertentu enggan untuk 
membeli produk tersebut. Kemasan yang tidak bagus  memungkinkan terjadinya 
kontak  dengan  serangga  atau  lalat.  Sehingga  mudah  terkontaminasi  beberapa 
kuman. Besarnya ukuran keranjang yang  memuat 20-30 ekor pindang membawa 
dampak negatif terhadap ketahanan dari pindang tersebut yang hanya mampu 
bertahan tidak lebih dari tiga hari. Serta mengingat kemampuan dan 
kecenderungan konsumen untuk membeli pindang hanya 5-10 ekor per hari. 

Penggunaan keranjang  yang  hanya  memuat  5-10  ekor  pindang  adalah 
salah satu solusi yang diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen untuk 
membeli  pindang  tersebut.  Dilengkapi  dengan  teknik  pengemasan  yang  baik, 
higienis, dan menarik. Desai sederhana yang diperkenalkan adalah desai penutup 
dari keranjang tersebut yang dahukunya dibuka sekarang di coba untuk ditutup 
agar terlihat pengemasan baik, higienis, dan menarik. Bahan dasar desain penutup 
keranjang adalah kain kasa nillon yang telah diberi label produk dengan kemasan 
yang menarik. Maka  tidak  menutup kemungkinan produk tersebut akan dapat 
menjangkau swalayan-swalayan terdekat di Kabupaten Jembrana.  

KESIMPULAN 
Masyarakat  mengenal  cara  pengemasan  hasil  pemindangan  sehingga 

mampu menembus swalayan. 
Pendapatan masyarakat meningkat sebagai efek dari modifikasi alat pengemasan 
hasil pemindangan yang memenuhi standar. 
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