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Abstract
The establishment of a wader fish cultivation business in the Annual Village,
Sale District, Rembang Regency is aimed at commercial businesses. Currently
residents use the potential of water and rice fields for agricultural and livestock
activities. The very supportive natural resources by the Village Head want to be used
for fisheries. Traditionally built ponds in the village's paddy fields are currently used
for washing motorbikes and cars and bathing livestock. With the abundant natural
and water potential in the Annual Village it is suitable for wader fish farming
businesses especially with the boster system. Boster system has a characteristic that is
cone down so it is easier to drain ponds and remove fish waste. The Boster system
will increase the level of productivity of wader fish, accelerate the process of growth
of wader fish, and utilize available land. Based on the consideration that the people
really need assistance in the field of cultivation and postharvest handling but the
conditions are limited, the team from STIE YPPI Rembang which consists of
lecturers and students conduct community service activities in the form of designing
and manufacturing wader fish ponds in the Boster system and handling postharvest.
The purpose of this community service activity is to help residents of the local
community in making a Boster system pool, both in the form of design and
implementation assistance, as well as partial funding assistance for the procurement
of construction materials, as well as post-harvest handling. The results of community
service activities are in the form of pond design and building which are
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PENDAHULUAN
Desa Tahunan memiliki potensi alam untuk budidaya perikanan karena
potensi air yang melimpah dan mengalir. Potensi ini cocok untuk budidaya ikan
wader dengan sistem boster. Kapasitas sumber daya manusia warga Desa
Tahunan yang relatif rendah sehingga tidak memiliki kemampuan dalam
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pengelolaan manajamen usaha yang baik, sehingga usaha ternak ikan wader
dengan sistem boster yang diisi dengan pelatihan dan pendampingan penanganan
pascapanen dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Desa
Tahunan.
Program pengabdian masyarakat ini diharapkan
akan membantu
menyelesaikan masalah yang ada terkait rendahnya tingkat perekonomian warga
namun potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu diperlukan juga
pendampingan terhadap usaha tersebut baik melalui tim pengabdian masyarakat
STIE YPPI Rembang maupun program Kuliah Kerja Usaha dari mahasiswa STIE
YPPI Rembang, dengan cara memberi solusi dan alternatif pemecahan masalah
yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan manajemen terutama dalam hal
manajemen usaha, budidaya ikan wader, pengolahan dan pemasaran.
METODE
Kegiatan
Kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas permasalahan
mitra adalah:
Menyelenggarakan pelatihan pembuatan kolam dan cara budidaya ikan wader.
Memfasilitasi pelatihan pembuatan produk olahan ikan wader.
Memfasilitasi pelatihan manajemen usaha dan laporan keuangan.
Menyelenggarakan pendampingan pada warga masyarakat untuk menjaga dan
meningkatkan keberlangsungan usaha demi kesejahteraan bersama.
Tujuan
Kegiatan ini secara umum bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Adapun tujuan secara khusus adalah:
a. Membentuk sebuah usaha atau kegiatan yang menghasilkan.
b. Memberikan pengetahuan dasar tentang budidaya ikan wader.
c. Memberikan pengetahuan tentang pengolahan dan penanganan pasca
panen ikan wader.
d. Terbentuknya produk olahan ikan wader yang bagus dan menjadi khas
Desa Tahunan.
e. Memberikan pengetahuan dasar tentang pemasaran untuk produk ikan
wader dan olahannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan
Dalam tahapan persiapan mencakup kegiatan sosialisasi kegiatan dan seleksi
peserta pelatihan.
Sosialisasi kegiatan
Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk kordinasi agar mitra mengetahui maksud,
tujuan dan kegiatan pengabdian pengabdian kepada masyarakat. Sosialisai
dilaksanakan di Balai Desa Tahunan Sale Rembang. Kegiatan sosialisasi difasilitasi
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oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kapaten Rembang dan LPPM
STIE YPPI Rembang.
Seleksi peserta pelatihan
Seleksi peserta dimaksudkan agar peserta pelatihan sesuai dengan kriteria
yang ditentukan sehingga program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dapat berlangsung lancar dan target dapat tercapai. Kriteria peserta lebih
ditekankan pada masyarakat yang mempunyai kesungguhan ingin
mengembangkan ketrampilannya. Dalam seleksi peserta Tim Pengabdian kepada
masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tahunan, Dinbudparpora serta
LPPM STIE YPPI Rembang karena memahami situasi dan kondisi masyarakat,
dari hasil seleksi terdapat delapan peserta yang terdiri dari masyarakat dan aparat
desa yang pernah ikut pelatihan budidaya ikan dan beberapa ada yang sudah
memiliki kolam ikan.
Pelatihan
Pada akhir bulan Agustus 2018 dilaksanakan kegiatan pelatihan
pembuatan kolam dan budidaya ikan wader. Narasumber adalah praktisi
pengusaha di bidang perikanan yang sekaligus Mahasiswa STIE YPPI Rembang.
Bulan September 2018 kemudian dilakukan pelatihan manajemen usaha, pelatihan
administrasi keuangan, dan pemasaran. Narasumber pelatihan manajemen usaha,
pelatihan administrasi keuangan, dan pemasaran adalah Dosen STIE YPPI
Rembang yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Pelatihan membuat kolam dan budidaya ikan wader
Pelatihan membuat kolam dan budidaya ikan wader dilaksanakan pada hari
Minggu, 26 Agustus 2018 dan Selasa, 28 Agustus 2018. Adapun Pemateri
pelatihan tersebut adalah Feriga Putra Bagasutha satu pelaku usaha yang sukses
di terkait perikanan dan peternakan yang sekaligus mahasiswa STIE YPPI
Rembang. Adapun materi yang disampaikan adalah membuat kolam ikan dengan
sistem booster dan akuaponik dengan dibawakan contoh alat peraga. Dengan
interaktif terdapat tanya jawab antara peserta dan narasumber yang pada akhir
kegiatan ini dilakukan peninjauan kolam ikan ke salah satu peserta.
Pelatihan Inovasi Produk, Packaging, dan Labelisasi
Pada hari yang sama pelaksanaan pelatihan Inovasi Produk, Packaging,
dan Labelisasi dengan pemateri Maslichan, SE, MM (Dosen Manajemen STIE
YPPI Rembang). Hasil dari pelatihan ini diharapkan kelompok budidaya ikan
wader memahi arti pentingnya packaging dan kemasan produk serta mau diolah
apa nantinya ikan wader hasil budidaya. Walaupun saat pelatihan belum ada ikan
wader yang dapat digunakan untuk praktek langsung, harapannya peserta dapat
terlebih dahulu memahami secara teori.

14

Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
PAKEM
Volume 1 Nomor 1, September 2019
ISSN Cetak :

Pelatihan Manajemen Usaha dan Administrasi keuangan
Pelatihan Manajemen keuangan disampaikan kepada Kelompok Budidaya
Ikan Wader, berdasarkan hasil survei dan analisis kondisi awal, tim pengabdian
kepada masyarakat mendapati tidak adanya pencatatan bukti-bukti penerimaan
serta pengeluaran secara tertib dan rapi. Hal ini sangat penting dilakukan karena
sebuah bisnis/usahaharus dapat mengelola keuangan agar keberlangsungan
usaha/bisnis dapat terus berjalan. Dan perlu sekali adanya pemilahan mana yang
menjadi unsur pendapatan, unsur biaya/pengeluaran serta keuntungan atau
penyetoran modal kembali.
Pelatihan manajemen usaha dan administrasi keuangan dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan pemateri Agus Widodo, SE., M.Akt.
(Dosen Akuntansi-STIE YPPI Rembang) dibantu dengan mahasiswa yang
menjelaskan tujuan, manfaat dan proses pembuatan laporan keuangan, bagaimana
melakukan pencatatan transaksi, mendokumentasikan transaksi dan pembuatan
Neraca Saldo. Melalui pelatihan administrasi keuangan ini diharapkan pelaku
usaha dapat mengelola laporan keuangan sederhana dalam menjalankan kegiatan
usahanya sehingga diharapkan mampu memiliki dokumen keuangan.
Pelatihan Pemasaran
Pelatihan pemasaran dilaksanakan pada hari yang sama Adapun pemateri
pemasaran adalah A.Aviv Mahmudi, M.Kom. (Dosen STIE YPPI) Dari pelatihan
pemasaran yang sudah dilakukan, tim pengabdian masyarakat melaksanakan
pelatihan pemasaran. Pelatihan pemasaran dilaksanakan agar kelompok budidaya
ikan wader mengetahui dan memahami cara dan strategi pemasaran modern
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil pelatihan pemasaran kelompok
budidaya ikan masih terbatas pada pemahaman teori terlebih dahulu.
Kegiatan yang kami lakukan sebelumnya masih terbatas pada teori.
Adapun bibit ikan wader baru kami bisa dapatkan bulan Oktober 2018 dengan
jumlah bibit 10.000 ekor yang berumur 2 bulan dari Pasuruan, Jawa Timur yang
padahal kami sudah mengorder sejak bulan Agustus 2018. Selain bibit ikan wader,
kelompok budidaya kami berikan pakan berupa serbuk. Keadaan ikan ini akan kami
pantau selama 8 bulan hingga siap panen dan sebagian dibiarkan untuk indukan.
Monev Internal
Kegiatan monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan dengan tujuan
bahwa kegiatan pengabdian dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek
pelaksanaan kegiatan maupun aspek finansial. Dalam kegiatan monev internal ini
telah dilaksanakan oleh LPPM STIE YPPI Rembang yang memberikan masukan
bagi tim dan gambaran bagi kelompok usaha belajar budidaya ikan wader beberapa
hal terkait kemajuan dan keterberlangsungan program.
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Pendampingan
Beberapa hal yang dilakukan dalam pendampingan adalah penguatan
organisasi kelompok, pembuatan papan nama usaha, pembuatan logo kelompok
organisasi, pemberian pakan ikan, dan pendampingan lain yang dirasa perlu
KESIMPULAN
Dari hasil program kegiatan Pengabdian kepada Kelompok Budidaya Ikan
Wader Desa Tahunan Sale Rembang disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kelompok Budidaya Ikan Wader menyadari pentingnya peran kelompok
dalam dalam membuat usaha tambahan penyokong ekonomi keluarga.
b. Kegiatan pelatihan manajemen usaha, administrasi keuangan serta
Manajemen Pemasaran mampu meningkatkan kemampuan manajerial
Kelompok Budidaya Ikan Wader.
c. Untuk menjaga keberlanjutan program, maka dilakukan pendampingan.
Adapun dari hasil pendampingan adalah Budidaya Ikan Wader membuat
pengurus kelompok sebagal awal BUMDES, membudidayakan ikan wader
serta mengelolanya.
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