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ABSTRAK 

Gunawan, Binta. 2014. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi 

Teknologi Tepat Guna (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri 

Kecamatan Tegowanu) .  Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  Drs. Ilyas, M.Ag. 

Era industrialisasi memberikan dampak yang besar bagi UKM terutama di Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan, perlu adanya upaya memberikan daya saing UKM melalui 

peningkatan kualitas serta kuantitas produk, salah satunya melalui penerapan TTG, maka 

didirikanlah Posyantek Karya Mandiri untuk menfasilitasi dan memberdayakan UKM dan 

masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya lokal dan TTG. Tujuan penelitian ini 

meliputi : (1) untuk mendeskrisikan proses pemberdayaan melalui penerapan TTG pada dua 

UKM di Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu, (2) untuk mendeskripsikan apa yang 

di dapat dua UKM dengan adanya program pemberdayaan melalui penerapan TTG. 

Penelitian dilakukan di Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu dengan 

pendekatan kualitatif. Subjek yaitu 3 orang, terdiri dari pengurus Posyantek Karya Mandiri dan 2 

UKM binaan yaitu Reedja Production dan home industry Mulya Indah. Sumber data  yang 

digunakan  yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan data berupa  

wawancara, observasi dan  dokumentasi. Keabsahan data dengan metode triangulasi.  Teknik 

analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah mendiskripsikan tahap-tahap dan yang mendiskripsikan apa 

yang didapat UKM dengan adanya pemberdayaan melalui penerapan TTG. Temuan penelitian 

ini adalah Pertama: proses penyelenggaraan pemberdayaan melalui penerapan TTG pada dua 

UKM sangat efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di dalam proses evaluasi 

hasil pembelajaran secara kognitif, afektif dan psikomotorik berpengaruh terhadap kemampuan 

menggunakan TTG, yang selanjutnya diterapkan dalam proses produksi dua UKM. Kedua : 

Yang didapat UKM setelah penerapan TTG, (1) dapat  mengevisiensikan cara dan proses 

Produksi dan menghemat ongkos produksi, (2) dapat memperbaiki hasil Kualitas Produk , (3) 

dapat mengembangkan dan membuat beberapa Inovasi Produk baru,  (4) dengan penerapan TTG 

membuat kualitas produk menjadi bagus sehingga meningkatkan keunggulan daya saing dan 

memperluas Pemasaran, (5) dapat meningkatkan kuantitas produksi UKM, (6) meningkatkan  

omset UKM, (7) berdampak pada Sosial yaitu menambah tenaga kerja dan lebih produk dikenal, 

(8) dampak Ekonomi, meningkatkan pendapatan pengurus dan karyawan UKM.  

Saran, Kepada Posyantek Karya Mandiri,Untuk pemilihan sasaran TTG, hendaknya 

dipilih UKM atau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,  sesuai dengan potensi 

setempat dan prospek kedepan, KePADA Ditjen PMD diharapkan memberikan keterampilan lagi 

pada pengurus Posyantek dalam hal pengelolaan Lembaga, dan keterampilan menggunakan TTG 

sesuai potensi sumber daya lokal di Kecamatan Tegowanu, Kepada UKM dan Masyarakat : 

Lebih berpartisipasi dalam hal pengelolaan Posyantek yang berguna untuk wadah Masyarakat 

dalam hal pengelolaan Sumber Daya Lokal dan TTG.  

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, UKM, TTG 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam penjelasan UU No. 17 tahun 2007. Tentang rencana pembangunan  

jangka panjang 2005-2025 dirumuskan, bahwa pembangunan nasional adalah 

rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 

nasional sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UU No. 17 tahun 2007:9). Dalam lampiran tersebut juga 

dicantumkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu : Indonesia yang 

mandiri, maju, adil dan makmur. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui delapan 

misi pembangunan nasional. Memperhatikan delapan misi tersebut tampak bahwa 

arah pembangunan hendak mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, 

adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupannya (Soetomo,2009: 173)  

Karena pembangunan diberbagai aspek kehidupan menyangkut nasib banyak 

orang, maka diperlukan pendekatan interdisipliner (interdisciplinary approach) yaitu 

meliputi berbagai bidang seperti halnya ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, 

dan lain-lain.  Tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan 

kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (improving quality of life), 

(Adisasmita, 2006; 23). Selain itu, pembangunan masyarakat juga dapat diartikan 
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sebagai proses yang berisi usaha untuk menciptakan hubungan yang serasi antara 

sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kondisi 

kehidupan yang lebih baik atau tercapai kondisi kesejahteraan yang lebih mningkat 

(Wirjosumarto, 1973:20 dalam Soetomo, 2009:179), jadi dalam pembangunan 

masyarakat juga harus memperhatikan sumber daya disekitarnya, baik potensi sumber 

daya alam atau bahan baku, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial.  

Dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal baik sumber daya dari alam 

maupun sumber daya limbah tidak terpakai atau dalam hal ini adalah sumber daya 

buatan di pedesaan, banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan cara 

sederhana, yang rata-rata adalah home industry dan usaha kecil dan menengah, 

menurut Tambunan (2009:12), sebagian besar atau sekitar 89% dari jumlah usaha 

kecil menengah terdapat di pedesaan, sehingga kelompok usaha tersebut sangat 

diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan dan roda perekonomian 

pedesaan. Usaha skala kecil dan menengah di daerah selama ini sering dikaitkan 

dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di daerah itu sendiri, seperti tingkat 

kemiskinan yang tinggi; jumlah pengangguran yang besar, terutama bagi golongan 

masyarakat yang berpendidikan rendah; ketimpangan distribusi pendapatan; proses 

pembangunan yang tidak merata antara kota dengan desa serta masalah urbanisasi 

dengan segala aspek negatifnya. Artinya keberadaan usaha kecil dan menengah di 

daerah diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif yang signifikan 

terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.  Untuk sektor 

industri usaha kecil menengah, membuat berbagai macam produk yang menghasilkan 
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barang-barang kebutuhan konsumsi dan barang setengah jadi yang akan dipakai 

sebagai bahan baku industri hilirnya. Untuk jenis-jenis barang konsumsi tertentu, 

seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki, dan alat-alat rumah 

tangga, usaha kecil menengah tetap dapat bertahan di pasar dan bahkan menikmati 

pertumbuhan volume produksi yang lumayan setiap tahunnya, walaupun usaha kecil 

menengah menghadapi persaingan yang ketat dengan industri skala besar yang juga 

membuat jenis-jenis barang yang sama. Dari kedua skala usaha yang menghasilkan 

produk sama namun dari sisi lain menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut bisa 

saja dalam hal warna, bentuk, rasa, kemasan, harga, atau pelayanan. Dengan 

perkataan lain, walaupun jenis barangnya sama usaha kecil menengah memiliki pasar 

tersendiri yang melayani kelompok pembeli tertentu. Untuk jenis-jenis produk 

tertentu pada umumnya barang-barang konsumsi sederhana hasil dari usaha kecil 

menengah memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok 

konsumen tertentu, pada umumnya dari kalangan kelompok masyarakat 

berpendapatan menengah ke bawah, usaha kecil menengah memiliki peran strategis 

dalam upaya Pemerintah memerangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. 

Oleh karena itu, usaha kecil menengah dapat terus berperan secara optimal dalam 

upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya terus meningkat. Pembangunan 

di pedesaan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara 

perkotaan dan pedesaan. usaha kecil menengah di pedesaan bisa menjadi faktor 

pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di mana lahan 

pertanian semakin sempit karena berbagai hal. Jika usaha kecil menengah bisa 
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tumbuh pesat, maka produktivitas usaha di pedesaan akan meningkat, migrasi 

penduduk dari desa ke kota berkurang secara signifikan 

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah di pedesaan diantaranya adalah faktor Sumber Daya  Manusia (SDM), 

Permodalan, Mesin dan Peralatan, Pengelolaan Usaha, Pemasaran, Ketersediaan 

Bahan Baku. Kelemhan-kelemahan dan kesenjangan yang dialami Usaha Kecil 

Menengah dalam memanfaatkan sumber daya lokal di pedesaan antara lain adalah (1) 

potensi sumber daya lokal baik sumber daya bahan baku baik sumber daya alam 

maupun sumber daya lain cukup melimpah; (2) pemanfaatan sumber daya di lingkup 

masyarakat desa belum optimal; (3) produktivitas belum memadai; (4) kualitas belum 

memadai, (5) daya saing rendah (6) peralatan produksi masih sederhana (Yuiati, 

2013:3). Melihat kesenjangan-kesenjangan tersebut maka perlu adanya strategi untuk 

meningkatkan daya saing dan kualitas produk Usaha Kecil Menengah, salah satunya 

adalah mendukung masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki 

secara mandiri dan salah satunya adalah melalui penerapan Teknologi Tepat Guna, 

bila dalam pengelolaan sumber daya yang melimpah di masyarakat tidak didukung 

oleh teknologi yang memadai maka usaha pengelolaan sumber daya menjadi kurang 

efisien, optimal dan berkesinambungan, sehingga kontribusinya bagi pembangunan 

ekonomi masyarakat relatif kecil, Teknologi Tepat Guna diyakini sebagai pendekatan 

yang ampuh dalam upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat terutama Usaha 

Kecil Menengah, sehingga dalam pemilihan teknologi pada UKM di masyarakat 

harus tepat karena dengan adanya teknologi ini diharapkan dapat mengefisienkan 
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ongkos produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas dan 

nilai tambah produk, menghasilkan produk yang memiliki standarisasi terhadap 

kebutuhan pasar, dengan kata lain sentuhan Teknologi Tepat Guna memberikan 

implikasi positif dalam meningkatkan kualitas produk dan membangun desa yang 

memiliki daya saing. Sebagaimana kebijakan pemanfaatan TTG dalam bentukan 

regulasi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah 

No. 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan TTG. disebutkan bahwa TTG dimanfaatkan 

untuk: (1)  Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

dalam menggunakan TTG untuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi. (2) 

Meningkatkan pelayanan informasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan 

TTG yang dibutuhkan (3)    Meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi 

masyarakat (d)    Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Sebagai contoh 

dalam Jurnal Nasional penelitian Karsono dalam (Raharjo, 2009 :20) dengan judul 

Rancangan Bangun Mesin Peniris Untuk Meningkatkan Mutu dan Produksi pada 

Usaha Kecil Aneka Keripik, sebagai berikut : 

“Tempat penelitian usaha pembuatan aneka keripik “Bu Somzah” 

pakintelan, alat yang yang diterapkan adalah mesin pengiris keripik, 

Spesifikasi kontruksi mesin pengiris yang dapat meningkatkan mutu 

dan produksi usaha aneka kripik adalah: Ukuran mesin : panjang 550 

mm, Lebar : 450mm, tinggi 900 mm, Putaran pisau : 1400rpm, 

Penggerak : motor listrik 0,5 PK/1400RPM, berat mesin : 40 kg. 

Mutu hasil irisan dari mesin pengiris yang dibuat dibandingkan 

dengan alat pengiris yang sudah dipakai selama ini adalah tebal 

potongan irisannya lebih seragam dan rata, besarnya peningkatan 

produksi hasil irisan dari mesin pengiris yang dibuat dibandingkan 

dengan alat pengiris yang sudah dipakai selama ini adalah dua 

setengah kali yaitu biasanya 250 bungkus/hari kini 300 bungkus/hari 

pisang sukun dan singkong. Mutu pengirisan menggunakan tengan 
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tebalnya tidak sama dan potongannya tidak rata, sedangkan 

menggunakan mesin pengiris hasil rancang bangun ketebalannya 

lebih seragam dan rata. Sedangkan dari segi produksididapat untuk 

pengirisan tangan 627,8 gram/5 mebit, dan sebanyak 1569,6 gram/5 

menit menggunakan mesin pengiris. Kedua perbandingan hasil Hasil 

menunjukkan bahw penggunaan mesin pengiris telah dapat 

meningkatkan mutu yang ditunjukkan dari semakin seragam  dan 

tebal potongannya rata, juga menggunakan pengiris meningkatkan 

produksi sebanyak kurang lebih dua setengah kali bila 

ddibandingkan dengan pengirisan tangan” 

 

Dalam jurnal internasional yang berjudul An elegant application of 

appropriate technology: the Sheep Creek Hatchery, hasilnya sebagai berikut : 

―Alaska's program for rebuilding salmon stock is calledfishery 

enhancement. Hatchery technology can produce dramatic increases 

in numbers of fish homing to selected streams. The Sheep Creek 

Hatchery is unusually efficient— it increases a fish run by a factor of 

3000 and produces salmon at 9–11c/kg by minimizing mechanical 

energy inputs and human labor. The design harnesses the force of 

gravity and capitalizes on instinctual behavior of the fish. Since 

migratory fish collect protein from ocean ―pasturage,‖ the 

technology increases the share of this resource collected and 

concentrated for harvest in a specific country or region. While small 

seaside hatcheries can solve biological problems of depleted fish 

stocks, economic and political considerations may preclude efficient 

utilization of the protein produced. Further, the potential for one 

state or country to concentrate fish near its shores poses new 

dilemmas for international regulation of harvests (Carter, 2001:32)” 

dalam (http://link.springer.com/article/10.1007/BF01866417 

(diunduh, sabtu, 14/5/2014 pukul 20.05) 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Lewis+F.+Carter%22
http://link.springer.com/article/10.1007/BF01866417
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Dapat diartikan sebagai berikut : Program Alaska untuk membangun kembali 

salmon saham adalah peningkatan calledfishery. Teknologi pembenihan dapat 

menghasilkan peningkatan dramatis dalam jumlah homing ikan sungai yang dipilih. 

The Sheep Creek Hatchery adalah luar biasa efisien-meningkatkan ikan dijalankan 

dengan faktor 3000 dan menghasilkan salmon di 9-11c / kg dengan meminimalkan 

input energi mekanik dan tenaga manusia. Desain memanfaatkan gaya gravitasi dan 

mengkapitalisasi pada perilaku naluriah ikan. Karena ikan bermigrasi mengumpulkan 

protein dari laut "padang rumput," teknologi akan meningkatkan pangsa sumber daya 

ini dikumpulkan dan terkonsentrasi panen di suatu negara atau wilayah tertentu. 

Sementara pembenihan pantai kecil dapat memecahkan masalah biologis stok ikan 

habis, pertimbangan ekonomi dan politik dapat menghalangi pemanfaatan efisien dari 

protein yang dihasilkan. Selanjutnya, potensi negara bagian atau negara untuk 

berkonsentrasi ikan dekat pantainya menimbulkan dilema baru untuk regulasi 

internasional panen. 

Pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang 

tersedia di lingkungan skitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan, (Sumodiningrat, 

2009:7). Menurut Sulistiyani (2009:7) secara epistimologis, berasal dari kata dasar 

„‟daya‟‟ yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dapat dimaknai 

sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/ 

kemapuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum 

berdaya. Untuk memberdayakan masyarakatan melalui pengelolaan sumber daya 
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alam dan teknologi tepat guna secara optimal, maka diperlukan peningkatan kwalitas 

sumber daya manusia masyarakat desa itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat 

mampu mengelola sumber daya lokal yang ada dengan mandiri, (Soetomo, 

2009:193), mengatakan sumber daya manusia merupakan salah satu potensi 

pembangunan yang berasal dari unsur manusia dan aktifitasnya. Dalam tinjauan yang 

lebih bersifat ekonomis, sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu kegiatan 

manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang 

produktif kepada masyarakat (Soetoro, 1983:4). Salah satu cara yang tidak perlu 

diperdebatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia antara lain adalah 

melalui pendidikan masyarakat, pendidikan itu sendiri memiliki makna yang sangat 

luas, secara umum yang banyak dianut saat ini adalah konsep pendidikan seumur 

hidup atau life long education. Hal ini juga berarti menegaskan pengakuan manusia 

sebagai makhluk yang mempunyai kapasitas untuk mandiri termasuk dalam belajar, 

implementasi dari konsep tersebut adalah pendidikan dapat berlangsung kapan saja 

dan dimana saja, artinya dalam usia berapa saja dan tidak harus melalui pendidikan 

formal. Oleh sebab itu kemudian dikenal adanya jalur pendidikan formal/sekolah, non 

formal/luar sekolah dan informal,  (Sutarto, 2007:1) memberi penjelaskan dilihat dari 

kaca mata Pendidikan luar sekolah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, msyarakat, bangsa, dan negara, (Sutarto, 2007:1). Untuk 
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mendapat suatu keterampilan (skill) dalam jalur pendidikan luar sekolah antara lain 

melalui bimbingan penyuluhan dan kursus pelatihan, Foster dalam (Sutarto,2012:2) 

mengatakan, pelatihan adalah suatu proses yang menciptakan kondisi dan stimulus 

untuk menimbulkan respons terhadap orang lain, mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan (skill) dan sikap, menciptakan perubahan tingkah laku, dan untuk 

mencapai tujuan yang spesifik. Sedangkan Paul G. Friedman dan Elaine A. dalam 

(Sutarto,2012:2) memberi batasan mengenai pelatihan sebagai  

―Training is a process used by organization to meet their goals. It is called in 

to operation when a discrepancy is perceived between the current situstion 

and a preferred state of affair. The trainer’s role is facilitation trainee’s 

movement from the status squo towardthe ideal‖ 

Pengertian di atas memberikan pemehaman pada kita bahwa gagasan utama 

dalam pelatihan adalah adanya suatu proses yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan atau tujuannya. Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat diatasi adanya 

ketimpangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diharapkan masa 

mendatang, maka dalam pengembangan sumber daya manusia jelas pendidikan dan 

pelatihan mutlak diperlukan, kemutlakan itu tergambar pada berbagai fungsi yang 

dapat diambil dari padanya, baik bagi organisasi atau kelompok masyarakat, yang 

diharapkan dengan diadakannya  pelatihan, dapat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan, yang semua diharapkan bermuara pada peningkatan produktifitas dan 

peningkatan pendapatan suatu organisasi atau kelompok masyarakat tersebut. 

Kawasan yang menjadi sasaran penelitian yang berkaitan dengan 

Pemberdayaan berbasis pengelolaan sumber daya alam melalui sumber daya manusia 
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dan teknologi tepat guna adalah kecamatan Tegowanu. Tegowanu merupakan salah 

satu kecamatan di kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah, yang terbagi menjadi 

dari 18 desa dengan luas wilayah 51,67 Km
2
, jumlah penduduk pada keadaan bulan 

januari 2012 sebanyak 51.160 jiwa, adapun potensi di wilayah kecamatan ini meliputi 

hasil-hasil Pertanian (padi, palawija), Perkebunan (Tembakau), Perikanan (ikan lele), 

Peternakan (sapi, kerbau, ayam buras dan non ras). Pada tahun 2011, produksi 

pertanian terbesar di kecamatan ini dicapai melalui komoditas padi yang mencapai 

30.373 ton, dibandingkan dengan produksi pertanian lainnya. Namun demikian 

produksi ini belumlah besar, yaitu baru mencapai 5,29% dari total produksi di 

Kabupaten Grobogan yang mencapai 574.671 ton. Produksi perikanan dari perairan 

umum mencapai 37.879 Kg, di atas produksi perikanan yang dikembangkan di 

kolam-kolam ikan, yang hanya mencapai 8.685 Kg. Sedangkan untuk peternakan, 

jumlah ternak kambing mencapai 13.116 ekor, di atas ternak sapi potong yang 

mencapai 296 ekor. Industri yang berkembang masih didominasi industri rumah 

tangga yang mencapai 465 unit, industri kecil mencapai 42 unit, dan insdustri sedang 

baru 5 unit. Untuk industri besar belum berkembang di kecamatan ini 

(http://grobogan.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-tegowanu-grobogan.html 

(diunduh, sabtu, 14/5/2014 pukul 20.05). 

Melihat potensi-potensi di kecamatan Tegowanu tersebut, sebagai langkah 

untuk membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dengan jalan 

meningkatkan wawasan pembangunan dan keterampilan ekonomi masyarakat  

melalui pengelolaan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna , di kecamatan ini 

http://grobogan.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-tegowanu-grobogan.html
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dibuatlah  sebuah lembaga pemasyarakatan, yang melayani masyarakat dalam bidang 

pemberdayaan berbasis sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yaitu Pos 

Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Karya Mandiri,  Posyantek Karya 

Mandiri berdiri sesuai dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2001 tentang 

penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, instruksi mentri dalam negri 

nomor 24 tahun 1998 tentang operasionalisasi Posyantek desa, surat ditjen 

pembangunan masyarakat desa kemendagri nomor 413.5/5151/pmd, peraturan 

menteri dalam negeri nomor : 20 Tahun 2010, tanggal 16 Pebruari 2010 tentang 

pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna, peraturan 

Gubernur Jawa Tengah nomor : 28 tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang 

pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna. 

Bagaimanakah peran strategis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya 

Mandiri dalam memberdayakan masyarakat kecamatan Tegowanu, (Yuliati, 2013:15-

17) mengemukakan dengan pertimbangan: (1) untuk mendekatkan Teknologi Tepat 

Guna pada masyarakat, (2) masyarakat perlu kemampuan memanfaatkan teknologi 

tepat guna dalam mengelola potensi local, (3) Teknologi Tepat Guna merupakan 

pemicu pertumbuhan ekonomi, (4) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna akan optimal 

jika ada alih teknologi dari sumber ke masyarakat. Maka dibentuklah Posyantek 

dengan tujuannya antara lain adalah : (1) menjembatani masyarakat pemanfaat / 

pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna, (2) 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, 

pelayanan informasi dan promosi Teknologi Tepat Guna, serta orientasi Teknologi 
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Tepat  Guna, (3) meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku 

kepentingan dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna. Dengan demikian nilai 

guna Posyantek secara praktis bagi masyarakat antara lain, (1) dapat menjadi wadah 

untuk membedayakan masyarakat yaitu melalui pengembangan dan pemanfaatan 

sumber daya lokal dan teknologi tepat guna melalui program-programnya, (2) tempat 

masyarakat untuk memperoleh informasi tentang berbagai spesifikasi Teknologi 

Tepat Guna, (3) tempat belajar dan berlatih bagi masyarakat dalam rangka 

pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan produk yang semakin berkualitas, 

(4) sebagai wadah untuk mengembangkan teknologi tepat guna di kecamatan 

Tegowanu itu sendiri. Selaku mahasiswa yang merupakan kaum terdidik dan 

nantinya terjun di masyarakat, peneliti merasa perlu memahami aktifitas 

pemberdayaan berbasis sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang disini 

dilakukan oleh Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri sebagai 

pemberdaya dan UMKM, home industri dan Kelompok Masarakat (POKMAS) lain 

di  kecamatan Tegowanu yang merupakan sasaran dan binaan yang di berdayakan, 

ada beberapa kelompok masyarakat di Kecamatan Tegowanu yang sudah 

mendapatkan binaan dan pemberdayaan, antara lain : (1) kerajinan kulit dan imitasi 

”Reedja Production” Desa Kebonagung, (2) home industry krupuk rambak dan kulit 

ikan ”Mulya Indah” Desa Tegowanu Kulon, (3) home industry ceriping pisang ”Cita 

Rasa” Desa Medani, (4) home industry krupuk stik ”Dua Ikan” Desa Tegowanu 

Wetan, (5) home industry kripik buah ”Seruni” Desa Tegowanu Kulon, dari beberapa 

UKM yang sudah menjadi binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya 
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Mandiri tersebut peneliti mengambil dua UKM untuk diteliti yaitu kerajinan kulit dan 

imitasi ”Reedja Production” Desa Kebonagung dan home industri krupuk rambak dan 

kulit ikan ”Mulya Indah” Desa Tegowanu Kulon. Penelitian ini di harapkan dapat  

mengevaluasi dan mengkritisi kekurangan program-program pemerintah yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena pemberdayaan 

merupakan implementasi dari Pendidikan Luar Sekolah, hal tersebut sesuai dengan 

bidang yang dipelajari oleh peneliti, sebagaimana kita ketahui bahwa memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tidaklah mudah, sehingga perlu sekali di adakan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi 

Tepat Guna Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Program Pos Pelayanan 

Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka hal-hal yang diangkat sebagai 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimanakah Proses pemberdayaan Pengurus dan Anggota Usaha Kecil 

Menengah melalui penerapan Teknologi Tepat Guna di Pos Pelayanan Teknologi 

Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? 

2. Apa yang di dapat Usaha Kecil Menengah dengan adanya program pemberdayaan 

melalui penerapan Teknologi Tepat Guna di Pos Pelayanan Teknologi Tepat 

Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? 
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1.3 Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskrisikan  proses pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui 

Penerapan  Teknologi Tepat Guna di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya 

Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? 

2. Untuk mendeskripsikan apa yang di dapat Usaha Kecil Menengah dengan adanya 

program penerapan Teknologi Tepat Guna di Pos Pelayanan Teknologi Tepat 

Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini, manfaat yang 

dapat diharapkan: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Mengembangkan pengetahuan tentang program Pembardayaan Masyarakat, 

yang merupakan implementasi dari Pedidikan Luar Sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan kegiatan Pos 

Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri dalam Pemberdayaan UKM melalui 

penerapan Teknologi Tepat Guna di kecamatan Tegowanu, kabupaten Grobogan dan 

yang didapat UKM dengan adanya Posyantek Karya Mandiri itu sendiri. 
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1.5 Batasan Istilah 

1.5.1. Pemberdayaan 

Menurut (Sumodiningrat, 2009:7), pemberdayaan adalah suatu proses untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Dalam penelitian ini pemberdaya di lakukan oleh pemerintah melalui lembaga 

pemasyarakatan di kecamatan yaitu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya 

Mandiri untuk memberdayakan masyarakat kecamatan Tegowanu, kabupaten 

Grobogan. 

1.5.1. Usaha Kecil Menengah 

Sebagai acuan utama pengertian UKM pada kajian ini mengacu pada Undang-

undang  UKM Nomor 20 Tahun 2008, di bagi 3, masing masing yaitu: Usaha Mikro, 

Usaha Kecil dan Usaha Menengah : (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik 

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro, (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak  langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, (3) Usaha Menengah  adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 
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Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

1.5.2. Teknologi Tepat Guna 

Menurut Baiquini dalam (Mardikanto, 2012: 7) mengatakan Teknologi adalah 

penerapan ilmu pengetahuan dan merupakan himpunan rasionalitas insani untuk 

memanfaatkan lingkungan dan mengendalikan gejala-gejala didalam proses produktif 

yang ekonomis maupun non-ekonomis. Gede Raka dalam (Suwahyo,2000: 5) 

mengatakan bahwa jika teknologi dikaitkan dengan istilah tepat guna, hal ini 

menunjukkan sebagai suatu upaya seleksi dan usaha-usaha pemanfaatannya agar 

sesuai dengan kepentingan pembangunan pedesaan. Dengan demikian secara 

operasional teknologi tepat guna bukan hanya berarti pada alat atau perankat keras 

sarana produksi, melainkan lebih dari itu. Disini mencakup perangkat lunak dan 

pengetahuan pengetahuan lain yang menunjang dapat dikembangkan di desa. 

 

1.6 Sitematika Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran dan untuk memudahkan pembahasan, maka 

dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 3 bagian dengan sistematika sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian awal skripsi 

Pada bagian ini, berisi tentang : halaman sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

dan daftar lampiran.  
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1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Pada bagian isi skripsi, terdiri dari lima Bab, yaitu :  

Bab 1 : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika skripsi,  

Bab 2 : Kajian Pustaka, berisi tentang konsep-konsep serta teori-teori yang 

mendukung pemecahan masalah dalam penelitian serta kerangka teoritiknya meliputi 

teori tentang pemberdayaan masyarakat, sumber daya dan teknologi tepat guna,  

Bab 3 : Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian,  

fokus penelitian,  sasaran penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik keabsahan data dan analisi data, Bab 4 : Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian,  

Bab 5 : Penutup, berisi simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi,  

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. Lampiran berisi tentang kelangkapan skripsi
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemberdayaan 

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan  

Secara epistimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses 

untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau proses pemberian 

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang 

atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tidakan atau 

langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan 

pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju 

keberdayaan. Makna “memperoleh” daya/kekuatan/menunjuk pada sumber insiatif 

dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan 

sehingga memiliki keberdayaan. Sedangkan makna kata “pemberian” menunjukkan 

bahwa sumber insiatif bukan dari masyarakat. Insiatif untuk mengalihkan 

daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan 

kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan 

pengertian ini Prijono & Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua 

arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give 

ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi pemberian kekuasaan, 
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mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum 

berdaya. Pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta 

memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan 

pendapat Pranaka dan Sumodiningrat dalam (Sulistiyani, 2004: 77-78). 

menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah istilah yang khas 

Indonesia daripada barat. Pemberdayaan di barat diterjemahkan sebagai 

empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita 

maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaaan”, empowerment dalam 

khasanah barat lebih bernuansa „pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu 

sendiri. Barangkali istilah yang lebih tepat adalah “energize” atau “memberi energi”. 

Pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu bergerak 

secara mandiri. Selain pengertian diatas. Sulistiyani (2004: 79) juga mengungkapkan 

pendapat Winarni berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, bahwa inti 

dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal antara lain: pengembangan 

(enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya 

kemandirian. 

Pengertian pemberdayaan juga diungkapkan oleh Suharto (2010:59), 

pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 
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memilik kakuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti 

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas hidupnya, selanjutnya menurut (Sumodiningrat, 2009:7), pemberdayaan 

adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang tersedia di lingkungan skitarnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan.  

Bertolak belakang dengan definisi-definisi tersebut peneliti juga memberi 

definisi, Pemberdayaan Masyarakat adalah Serangkaian proses secara bertahap 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia di lingkungan skitarnya, dengan cara pemberian 

motivasi, energy, pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat menjadi lebih 

mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut, sehingga dapat 

mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri. 

 

2.1.2. Tujuan Pemberdayaan  

Menurut Suharto (2010:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat 

kekuatan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 

baik karena kondisi internal maupun eksternal, sedangkan pendapat yang sama dalam 

(Sulistiyani 2004:80) dan (Fakhrudin dkk: 2010:1) menjelaskan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan 
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masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Lebih lanjut perlu ditelusuri 

apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. 

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 

masyarakat yang ditandai oleh kemampua untuk memikirkan , memutuskan serta 

melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah 

yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas 

kemampuan kognitif, psikomotorik, konatif, afektif, dengan pengerahan sumber daya 

yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk 

menjadi mandiri perlu dukungn kemampuan berup sumber daya manusia yang utuh 

dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daaya lainnya 

yang bersifat fiik-mterial. (Suryana,2010:19) 

 

2.1.3. Strategi Pemberdayaan  

Menurut Suharto (2010:66), konteks pekerjaan pemberdayan dapat dilakukan 

melalui tiga cara, Aras Mikro, Aras Mezzo dan Aras Makro. 

1. Aras Mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu 

melalui bimbingan konseling, stress managemen, crisis intervention. 

Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan 

tugas-tugas kehidupannya. 

2. Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok klien 

dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, 

pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien 

agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. 

3. Aras Makro, yaitu disebut juga pendekatan sebagai strategi system besar, 

karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih 



 
 

22 
 

luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, 

lobbying, pengorganisasian masyarakat, dengan tujuan memandang klien 

yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, 

dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

 

Hal ini sependapat dengan Guiterrez dalam jurnal internasional mengatakan 

bahwa : 

―Guitterez (2001) argues that there are three perspectives on 

empowerment. First, a macro level perspectives defines 

empowerment as the process of increasing collective political power. 

Second, a micro level perspektive defines empowerment as the 

development of an individual feeling of increased power or control 

without an actual change in structural arrangements. Third, an 

approach combining the first and second perspectives: how 

individual empowerment can contribute to group empowerment and 

how the increase in a group’ power and enhance the fuctioning of 

this individual member‖ (Gutierrez, 2001: 210))‖. 

Dapat diartikan sebagai berikut : Guiterrezz (2001:210) berpendapat bahwa 

ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, perspektif tingkat makro mendefisinikan 

pemberdayaan sebagai proses peningkatan kekuatan politik kolektif. Kedua, 

perspektif tingkat mikro mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan 

perasaan individu daya yang meningkat atau control tanpa perubahan yang 

sebenarnya dalam pengaturan structural. Ketiga, pendekatan yang menggabungkan 

perspektif pertama dan kedua, : “bagaimana pemberdayaan individu dapat 

berkontribusi untuk pemberdayaan kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan 

kelompok dapat meningkatkan fungsi anggota individu (http: 

//wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urban-poverty alleviation-in-

indonesia/ diunduh, selasa, 15/4/2014 pukul 29:20). 



 
 

23 
 

Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat, menurut 

(Fakhrudin dkk, 2010 : 6) memiliki banyak komponen yaitu, (1) pengorgasisir dari 

luar (2) pemimpin local, (3) koalisi organisasi warga masyarakat, (4) prosedur 

demokrasi, (5) struktur yang dapat diterima oleh semua pihak, (6) taktik yang 

didasarkan pada konfrontasi dan kepentingan diri. 

 

2.1.4. Pendekatan Pemberdayaan  

Menurut (Fakhrudin dkk, 2010:04) ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan 

masyarakat, yaitu: (1) pelayanan sosial dan koordinasi pelayanan, (2) pembangunan 

lokal, dan (3) tindakan sosial. Proses pembangunan lokal pada dasarnya adalah 

memungkinkan masyarakat untuk memecahkan masalah secara kooperatif dan 

kesadaran diri. Selanjutnya pendekatan pemberdayaan dalam penerapannya di singkat 

5P menurut Suharto (2010:67) yaitu meliputi diantaranya : pemungkinan, penguatan, 

perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. 

1. Pemungkinan, artinya menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat 

kultural dan structural yang menghambat, 

2. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan mesti dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, 

3. Perlindungan, artinya melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak 

sehat) antar yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan tidak mengenal 

kaum yang lemah ataupun kuat dan tidak terdapatnya suatu dominasi yang 

tidak menguntungkan bagi rakyat kecil, 
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4. Penyokong, artinya memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan dapat menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam 

lubang kemiskinan, 

5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan dapat selaras dan seimbang yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

 

 

2.1.5. Model Pemberdayaan  

Menurut Fakhrudin dkk, (2010: 17-19) Beberapa cara pandang mengenai 

model pemberdayaan adalah,  

1. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks penempatan posisi berdiri 

masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat 

(beneficiaries) yang tergantung dalam pemberian dari pihak luar seperti 

pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara 

mandiri,  

2. Pemberdyaan secara prinsipsil berurusan dengan upaya memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Banyak orang beragumen bahwa masyarakat akar 

rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti 

demokrasi, desentralisasi, good gavermance, otonomi daerah, masyarakat 

sipil dan selanjutnya.  

3. Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses 

masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara 

kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan 

meraih kedaulatan,  

4. Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal sampai ke level 

structural masyarakat secara kolektif. 

 

Selanjutnya menurut (Sulistiyani, 2004: 114-121) pemberdayaan organisasi 

non pemerintah sebagai agen pembaharu bertolak dari capacity building. Model 

pemberdayaan yang dilakukan menyangkut kelembagaan, yang meliputi efisiensi 

struktur, fungsi, gaya kepemimpinan yang visioner, adanya diskresi dalam 
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pengambilan keputusan, fungsionalisasi hubungan dan komunikasi interaktif dalam 

suatu kaitan dengan cross departemental. 

Output pemberdayaan pada level I ini, yaitu berpijak pada permasalahan 

kelembagaan adalah berupa organisasi agen pembaharu yang establish. Jika agen 

pembaharu memiliki organisasi berstatus establish, maka telah berhak “bermitra” 

untuk memberikan input atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat.  

Level II, pemberdayaan diarahkan pada kemampuan manajerial. Kemampuan 

manajemen meliputi kemampuan dalam memiliki fungsi-fungsi manajemen.menurut 

Garson dan Overman orintasi manajemen adalah NPM (New Public Manajement) 

dalam organisasi diarahkan pada fungsi  PAFHIER yaitu meliputi Policy analysis, 

Finance, Human Relations, Information, External Relations. Output dari proses 

pemberdayaan demikian adalah berupa sistem manajemen organisasi agen pembaharu 

yang efisien. Penguatan kemampuan manajemen berkenaan dengan konteks 

pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan-pedesaan hendaknya mencakup 

peningkatan kemampuan untuk mengenali, memahami dan menganalisis kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan, sehingga dapat menjembatani proses 

pemberdayaan yang tepat. Kemampuan manajemen keuangan agen pembaharu yang 

efisien sehingga mampu memanfaatkan dana untuk pemberdayaan masyarakat miskin 

dengan tepat sasaran dan akuntabel. Dapat mengembangkan pola hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi secara internal, sehingga terbentuk iklim kerja yang 

sehat yang cukup kondusif untuk melahirkan pemikiran cemerlang dalam rangka 
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pemberdayaan masyarakat. Dapat mengakses informasi secara komprehensif 

sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, mengolah data, 

mendokumentasikan dan menyajikan data untuk keperluan pemberdayaan masyarakat 

miskin tersebut. Mampu membentuk jaringan kerja dengan pihak luar yang memiliki 

kompetensi dalam masalah pemberdayaan masyarakat miskin.  

Tahap III, agen pembaharu harus ditingkatkan kemampuannyasampai pada 

kinerja yang baik. Jika agen pembaharu sudah sampai tingkat keberdayaan demikian, 

yang dinyatakan melalui indikator efisien, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan 

kualitas pelayanan yang baik, maka sudah mencapai agen pembaharu yang dapat 

dipercaya untuk diajak bermitra dalam advokasi program pemberdayaan masyarakat.  

Level VI, agen pembaharu ditingkatkan untuk dapat menjadi agen yang 

profesional yang artinya mampu menguasai substansi permasalahan pemberdayaan 

masyarakat yang sesungguhnya, dengan memperhitungkan kasus-kasus, mampu 

melakukan pendekatan yang tepat, dengan menawarkan program ekonomi produktif 

yang sesungguhnya, sehingga mampu mengantarkan masyarakat untuk mandiri. 

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan agen pembaharu 

pada tingkat IV, yaitu sebagai agen pembaharu yang profesional adalah penguasaan 

substansi pesmasalahan kemiskinan, penguasaan konsep dan implementsai substansi 

permasalahan kemiskinan, penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya 

manusia, daya lingkungan dan ekonomi). 
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6.1.1 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat  

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

Tahap pertama, yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 

merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini 

menggambarkan bahwa pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha 

menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses 

pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya 

lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang 

diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran 

masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang 

kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa 

depan yang lebih baik, (Sulistiyani, 2004: 83). 

Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan 

keterampilan yang dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika 

tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang 

pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang 

menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya 

keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka 

butuhkan. Masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang 

rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu 

menjadi subyek dalam pebangunan, (Sulistiyani, 2004: 83-84). 
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Tahap ketiga yaitu tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan 

kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan 

kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam 

membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi 

dilingkungannya. Apabiala masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, maka 

masyarakat akan dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Konsep 

pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali 

didudukkan pada subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal 

menjadi fasilitator saja, (Sulistiyani,2004: 84). 

2.1.6. Proses Pemberdayaan 

Menurut Bradfield (1966) dalam (Mardikanto, 2012:254), yang menawarkan 

siklus, terdiri dari sepuluh tahapan proses kegiatan pemberdayaan, yaitu : (1) 

pengumpulan data keadaan, (2) analisis data keadaan, (3) identifikasi masalah, (4) 

pemilihan masalah yang dipecahkan, (5) tujuan program, (6) pemecahan masalah, (7) 

rencana kegiatan, (8) pelaksanaan kegiatan, (9) evaluasi kegiatan, (10) hasi yang 

dicapai. 

2.1.6.1. Pengumpulan Data Keadaan/Identifikasi Potensi 

Pengumpulan data keadaan, merupakan kegiatan pengumpulan data dasar 

(data base) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai 

tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan dilakukan 

dengan memanfaatkan data skunder yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan 

survey mandiri yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan 
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pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya 

(Mardikanto, 2012: 254-255). Data yang dikumpulkan mencakup: (1) keadaan 

sumber daya, yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, 

sarana prasarana, (2) teknologi yang digunakan, baik yang menyangkut : bahan, 

alat/perlengkapan, teknik atau cara-cara, maupun “reka-yasa sosial” yang sudah 

diterapkan, (3) peraturan (Mardikanto, 2012: 255). 

2.1.6.2. Analisis data keadaan 

Yang dimaksudkan dengan analisis data keadaan ialah, kegiatan penilian 

keadaan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan 

PRA/PARA yang mencakup : (1) analisis tentang diskripsi data keadaan, (2) 

penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada, (3) 

pengelompokan data keadaan kedalam, (a) data aktual dan data potensial, (b) keadaan 

yang ingin dicapai dan yang sudah tercapai (c) teknologi yang dapat digunakan / 

dikembangkn dan yang sudah digunakan, (d) peraturan-peraturan yang sudah berlaku 

dan yang dapat diberlakukan (Mardikanto, 2012: 256),. 

2.1.6.3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak 

dikehendaki atau factor-faktor menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang 

dikehendaki (Mardikanto, 2012 : 256). Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan 

menganalisis kesenjanan : (1) antara data-potensial dengan data aktual, (2) antara 

keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, (3) antara teknologi yang 

seharussnya digunakan/diterapkan dengan yang sudah diterapkan, (4) antara 
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peraturan yang harus dilakukan/diberlakukan dengan praktik atau kenyataan yang 

dijumpai dalam penerapan peaturan-peraturan tersebut (Mardikanto, 2012 : 256).  

2.1.6.4. Pemilihan Masalah yang Akan Dipecahkan 

Pada umumnya, dapat dibedakan adanya masalah-masalah umum dan 

masalah khusus. Masalah umum, adalah masalah yang melibatkan banyak pihak 

(sektor), dan pemecahannya tidak memerlukan selang waktu yang lama. Meskipun 

demikian, baik masalah umum maupun masalah khusus harus diupayakan 

pemecahannya. 

Berkaitan dengan hal ini, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program 

pemberdayaan masyarakat adalah: (1) pemilihan pemecahan masalah yang benar-

benar menyangkut kebutuhan nyata (real-need) yang sudah dirasakan masyarakat, (2) 

pemilihan pemecahan masalah yang segera harus diupayakan, (3) pemilihan 

pemecahan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan banyak hal, yang harus 

ditangani bersama-sama oleh banyak pihak secara terpadu, serta memiliki pengaruh 

yang besar demi keberhasilan pembangunan dan pembangunan masyarakat pada 

umumnya, (5) lebih lanjut, dalam pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, perlu 

dilakukan analisis terhadap “impact point”, yaitu ; masalah-masalah strategis yang 

relative mudah dilaksanakan dengan biaya/korbanan sumberdaya yang relative 

murah, tetapi mampu memberikan manfaat yang sangat besar ditinjau dari perubahan 

perilaku, peningkatan produktivitas, dan perbaikan pendapatan serta mutu hidup 

masyarakat banyak (Mardikanto, 2012 : 257-258). 
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2.1.6.5. Perumusan Tujuan  

Betolah dari hasilpenelitian masalah yangakandipecahkan, tapapan berikut 

yang harus dilaksanakan adalah perumusantujuan ataupenerima manfaat yang hendak 

dicapai. Dalam perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima 

manfaat yang hendak dicapai haruslah realistis, baik ditinjau dari kemampuan 

sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun dapat memecahkan semua 

permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan target-

target yang realistis. Seperti halnya dalam analisis data keadaan, perumusan tujuan 

sejauh mungkin juga dinyatakan secara kuantitatif. Hal ini sangat penting, agar 

kemudahan perumusan rencana evaluasi yang akan ddilakukan (Mardikanto, 2012 : 

258). 

2.1.6.6. Alternatif Pemecahan Masalah 

Setiap masalah, pada hakikatnya dapat dipecahkan melalui beberapa 

alternative yang dapat dilakaukan, yang masing-masing menuntut kondisi yang 

berbeda-beda, baik yang menyangkut besrnya dana, jumlah dan kualitas tenaga yang 

dipersiapkan, peraturan-peraturan yang harus diadakan, serta batas waktu yang 

diperlukan, sehubungan dengan itu, setiap fasilitator seharusnya selalu berfikir 

realistis sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, 

perumusan tujuan seharusnya tidak dilandasi oleh pemikiran untuk mencapai 

penerima manfaat yang terbaik yang diinginkan, tetapi sekedar yang terbaik yang 
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dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya, dengan dukungan teknologi, 

peraturan dan waktu yang tersedia (Mardikanto, 2012: 258-259). 

2.1.6.7. Perencanaan Kegiatan 

Menurut Kauffman (Sutomo, 2010 : 12) adalah proses penentuan tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang untuk 

mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Sutomo (2010: 12) 

perencanaan adalah tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa dan bilamana suatu 

kegiatan akan dilakukan. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang 

meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Rencana adalah pemikiran 

atau gagasan mengenai tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. 

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi 

Menurut Sudjana (2000:56), Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan  untuk 

menentukan tujuan  umum (goals) dan tujuan  khusus (objectives) suatu organisasi. 

Setelah tujuan ditetapkan, perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, 

dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan menurut Mujiman (2011 : 64) merupakan kegiatan 

merencanakan program secara menyeluruh. Kegiatan perencanaan pada umumnya 

adalah sebagai berikut : (1) menetapkan pengelola dan staf pembantu, (2) menetapkan 

tujuan, (3) menetapkan bahan ajar, (4) menetapkan metode-metode yang akan 

digunakan, (5) menetapkan alat bantu belajar, (6) menetapkan cara evaluasi, (7) 

menetapkan tempat dan waktu, (8) menetapkan instruktur, (9) menyusun rencana 

kegiatan dan jadwal kegiatan, (10) menghitung anggaran yang dibutuhkan. Di dalam 
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buku (Mardikanto, 2012 : 260), rencana kegiatan mencakup, (1) deskripsi 

program/kegiatan yang akan dilakukan, (2) Jumlah unit, frekuensi dan volume 

kegiatan, (3) metode pelaksanaan kegiatan, (4) lokasi pelaksanaan kegiatan, (5) 

waktu pelaksanaan kegiatan, (6) bahan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, 

(6) pihak-pihak yang dilibatkan, (7) jumlah dan sumber dana yang. Dari uraian 

tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan adalah 

dengan metode pembelajaran.  

Sebagai suatu system tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung 

sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar, metode alat dan sumber belajar. Penjelasan dari setiap komponen tersebut 

adalah sebagai berikut : 

2.1.6.7.1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan suatu rumusan yang menunjukkan dan menjelaskan 

perubahan hal yang ingin diicapai (Rooijakkers, 1991: 99). Tujuan tersebut 

menunjukkan dan menjelaskan perubahan apa yang harus terjadi dan yang dialami 

oleh warga belajar, seperti perubahan pola pikir, perasaan, dan tingkah laku warga 

belajar. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan (Nurhalim, 2011: 28). Siswanto (2013: 54), menyatakan tentang ranah 

tujuan pembelajaran yang terdiri dari ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Ranah 

kognitif adalah tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan, ranah psikomotorik 

adalah tujuan yang yang berkaitan dengan aplikasi pengetahuan atau penerimaan 

keterampilan, ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, emosi dan penghargaan. 
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2.1.6.7.2. Bahan Pembelajaran. 

Bahan ajar adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dipelajari 

peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara terperinci jenis-jenis bahan ajar terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsip, prosedur), ketrampilan, dan sikap atau nilai (depdiknas 2006). Bahan 

pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran, oleh karena itu bahan merupakan salah satu sumber belajar bagi warga 

belajar. Sedangkan sumber belajar itu sendiri yaitu sesuatu yang membawa pesan 

untuk tujuan pembelajaran (Sardiman dalam  Djamarah dan Zain, 2006: 50). Bahan 

pembelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran, karena itu 

bahan pembelajaran agar diupayakan untuk dikuasai oleh warga belajar serta minat 

warga belajar untuk belajar akan muncul bila bahan belajar yang diajarkan sesuai 

dengan kebutuhan warga belajar. 

Fungsi bahan ajar adalah, (1) pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan 

semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran, dan merupakan subtensi kompetensi 

yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, (2) pedoman bagi peserta didik yang 

akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran, dan merupakan 

subtansi kompetensi yang seharusnya dipelajarai/dikuasainya, (3) alat evaluasi 

pencapaian/ penguasaan hasil pembelajaran (Hamalik, 2001: 150). Sudjana (2004:32) 

merumuskan: (1)  Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang 
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kompleks, dari yang mudah menuju sulit, dari yang konkrit menuju abstrak, dengan 

ini akan mudah dipahami.  (2)  Urutan bahan pelajaran hendaknya memperhatikan 

kesinambungan, artinya antara bahan satu dan yang lain ada hubungan.  (3)  Bahan 

belajar menduduki posisi penting dalam belajar, karena dengan bahan belajar warga 

belajar dapat mempelajari hal–hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan 

belajar. Penentuan bahan belajar  harus disesuaikan dengan minat yaitu faktor yang 

ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia tertarik atau menolak terhadap 

obyek, orang dan ingin melakukan kegiatan dalam lingkungannya. 

2.1.6.7.3. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu akan diprogram dan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam 

kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran, kgiatan 

pebelajaran akan menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

ditetapkan dapat dicapai (Nurhalim, 2011: 30) 

2.1.6.7.4. Metode Pembelajaran. 

 Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak 

menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli 

psikologi dan pendidikan (Syaiful Bahfi Djamarah dalam Nur Halim, 2011: 31) 
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Surakhmad dalam (Nurhalim, 2011 : 31), mengemukakan lima macam faktor 

yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut : (1) Tujuan yang 

terbagi-bagi jenis dan fungsinya, (2) Anak didik yang terbagi-bagi tingkat 

kematangannya, (3) Situasi yang terbagi-bagi keadaanya, (4) Fasilitas yang terbagi-

bagi kualitas dan kuantitasnya, (5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya 

yang berbeda-beda. Metode pembelajaran merupakan cara –cara yang digunakan 

pengajar atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, meggali 

pengalaman pserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar dan lain – lain 

(Hamzah, 2008:65). Metode belajar adalah cara memproses kegiatan belajar mengajar 

supaya warga belajar dapat belajar atau berinteraksi secara aktif sehingga terjadi 

perubahan pada dirinya sendiri sesuai dengan tujuan belajar yang direncanakan (Nur 

Halim : 2007:69). 

Jadi metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran pada pelatihan. 

Metode pembelajaran dalam pelatihan merupakan suatu cara dalam mereaksi 

terhadap stimulus dengan memperhatikan syarat guna menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan oleh sumber belajar dalam upaya 

membelajarkan warga belajar (Raharjo, 2005:12). Metode pembelajaran yang 

digunakan berkaitan erat dengan strategi pembelajaran yang dipilih serta kegiatan 

belajar yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pelatihan. 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang 

diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sugandi, 2004:29). Jadi 
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metode belajar yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan materi 

pembelajaran. Dalam Hamzah (2008:65) Metode Pembelajaran yang sering 

digunakan dalam pembelajaran orang dewasa antara lain: ceramah dan tanya jawab, 

demonstrasi atau praktek, diskusi dan presentasi, simulasi, permainan, seminar, dan 

studi banding.    

2.1.6.7.5. Alat atau Media Belajar. 

Alat adalah segala segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebaga segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu alat sebagai perlengkapan, 

alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan 

(Dr. Ahmad D. Marimba dalam Nurhalim, 2011: 31). Media pembelajaran 

merupakan komponen masukan yang dapat membantu pelaksanaan proses 

pembelajaran. Alat pendidikan terdiri dari alat material (papan tulis, gamabar atau 

alat audio visual dll) dan non material (perintah, larangan hukuman atau hadiah). 

2.1.6.7.6. Sumber Belajar. 

Menurut Ardiwinata dalam (Nurhalim, 2011:32), sumber-sumber bahan dan 

belajar antara lain segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana 

bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang . Dengan demikian, 

Sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menembah ilmu pengetahuan 

yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Sebab pada hakikatnya belajar adalah 

untuk mendapatkan hal-hal baru (perubahan). Macam -macam sumber belajar sebagai 

berikut: 1) manusia, yang berupa tentor/ fasilitas belajar, 2) Bahan, berupa materi 
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yang terdapat dalam modul, 3) Lingkungan, berupa dukungan lembaga/masyarakat, 

4) alat/ perlengkapan, berupa sarana dan prasarana, 5) Aktivitas, melalui pengajaran 

berprogram (Djamarah dan Zain, 2006:56). 

 

 

2.1.6.8. Pelaksanaan Kegiatan 

 Pelaksanaan menurut Sudjana (2004 : 70-73) merupakan suatu rangkaian 

pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan belajar mengajar 

adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu akan diprogram dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan 

melibatkan semua komponen pengajaran, kgiatan pebelajaran akan menunjukkan 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat ditetapkan dapat dicapai (Nurhalim, 

2011: 30). Selanjutnya menurut Rifa‟i (2008: 40-41) mengelola kegiatan belajar 

merupakan penjabaran rancangan pola-pola pengalaman belajar ke dalam urutan 

kegiatan belajar dengan melakukan pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan 

fasilitas belajar, dan teknik pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah kedudukan pendidik dalam 

pembelajaran sebagai fasilitator. Dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pada kegiatan pendahuluan adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif, 

memberi motivasi belajar, memberi acuan belajar dan membuat kaitan atau jalinan 

konseptual. Sedangkan pada kegiatan inti tergantung pada teknik pembelajaran yang 
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akan digunakan dengan memberikan bimbingan belajar dan balikan. Pada kegiatan 

penutup ada tiga pokok yang dilakukan oleh pendidik antara lain mengkaji kembali 

(review), evaluasi, dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan ini adalah proses 

pendidikan melalui pembelajaran (process) adalah interaksi edukatif antara masukan 

sarana, terutama pendidik (tutor, pamong belajar, pelatih, instruktur, penyuluh) 

dengan warga belajar yang menggunakan pendekatan dalam pebelajaran. 

2.1.6.9. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan 

data dan informasi ), pengelolaan , penafsiran , dan pertimbangan untuk membuat 

keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

(Hamalik, 2001:159). Dapat pula diartikan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis yang mencakup tujuan, perancangan dan pengembangan 

instrument, pengumpulan data, analisis dan penafsiran untuk menentukan suatu nilai 

dengan standar penilaian yang telah ditentukan (Hamzah, 2008:68). Evaluasi 

merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Tujuan dilakukan 

evaluasi adalah untuk menjawab apakah terdapat perbedaan atau perubahan yang 

signifikan antara hasil yang diinginkan atau direncanakan dengan kenyataan di 

lapangan. Selain itu evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan warga 

belajar dalam proses pembelajaran, tetapi juga sebagai umpan bagi tutor atau 

kinerjanya dalam pengelolaaan pembelajaran (Hamzah, 2008:60). 
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Pertanyaan evaluasi dapat klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu : (1) 

pertanyaan yang mengarah pada sistem pembelajaran, mencakup variabel : iklim dan 

struktur organisasi, rumusan tujuan program rancangan pengalaman belajar, dan 

pengelolaan kegiatan belajar dan pembelajaran. (2) pertanyaan yang mengarah pada 

tujuan pembelajaran mencakup perubahan kinerja yang harus diperoleh pertisipan 

setelah mengikuti kegiatan membelajarkan (Rifa‟i, 2003: 129). 

Mardikanto (2012, 271) mengatakan  ada dua macam kegiatan evaluasi, yaitu 

: (1) Evaluasi Proses/Pree test, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 

sejauh mana proses kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai (dengan proses kegiatan 

yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan didalam programnya, 

(29 evaluasi hasil/Post test, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 

tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah dpat dicapai, baik dalam 

pengertian kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya (Hamzah, 2008:70), 

mengatakan Model evaluasi yang popular dan sering digunakan dalam pembelajaran 

orang dewasa atau pelatihan adalah : (1) model IPO (input-process-output) adalah 

pengembangan dari model CIPP didasarkan atas pelatihan merupakan suatu system 

yang mencakup tiga komponen subsistem yaitu masukan, proses dan hasil belajar, (2) 

model internal dan eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara 

program dan evaluasi eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh bukan pembuat 

program. Model evaluasi pembelajaran orang dewasa yang sering diterapkan dalam 

evaluasi di berbagai pelatihan meliputi : Evaluasi masukan dan proses, serta evaluasi 

hasil belajar yang biasanya menggunakan final test.  
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2.1.6.10.  Hasil Yang Dicapai 

Hasil akhir atau output setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan 

akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu 

mengimplementasikan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program 

aksi dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan 

masyarakat, (Sulistyani, 2004: 117). Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh warga belajar setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2000:50). 

Hasil yang dicapai berupa angka atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes 

hasil belajar dibuat untuk menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan 

penguasaan materi. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

perkembangan seorang siswa atau warga belajar dalam belajar sehingga instruktur 

dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan pembelajaran baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

Bloom (dalam Sudjana 2000:50-55) menjelaskan bahwa hasil belajar 

diklasifikasikan dalam tiga kategori , yaitu : (1) hasil belajar kognitif, berkenaan 

dengan kemampuan intelektual yang terdiri dari : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi, (2) hasil belajar afektif, berkenaan dengan sikap dan 

minat yang terdiri dari : penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi, (3) hasil belajar psikomotorik, mencakup keterampilan fisik (Motorik ) 

dan kemampuan bertindak yang terdiri dari : gerak reflek, keterampilan gerakan.. 

 

2.2. Usaha Kecil Menengah 



 
 

42 
 

2.2.1. Pengertian Usaha Kecil Menengah 

Sebagai acuan utama pengertian UKM pada kajian ini mengacu pada Undang-

undang  UKM Nomor 20 Tahun 2008, yaitu (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak  langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, (3) Usaha Menengah  adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

2.2.2. Kriteria Usaha Kecil Menengah 

 Mengacu pada Undang-undang  UKM Nomor 20 Tahun 2008, kriteria UKM 

adalah sebagai berikut : 

 Usaha Mikro adalah sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

 Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  sampai dengan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah. 

2.2.3.  Jenis-jenis Usaha Kecil Menengah 

 Menurut Setyobudi (2007:23), sekarang ini banyak ragam jenis usaha UKM di 

indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok: (1) usaha 

perdagangan meliputi : keagenan: agen koran/majalah, sepatu pakaian dan lain-lain; 

pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain: ekspor/impor: 

produk lokal dan internasional; sektor inormal: pengumpulan barang bekas, pedagang 

kaki lima dan lain-lain, (2) usaha pertanian, meliputi perkebunan: pembibitan dan 

kebun buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain; peternakan: ternak ayam petelur, 

susu sapi; dan perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain, 

(3) usaha industry, meliputi : industri makanan/minuman; pertambangan: pengrajin: 
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konveksi, dan lain-lain, (4) usaha jasa, meliputi : jasa konsultan; perbengkelan; 

restoran; jasa kontruksi; jasa transportasi, jasa telekomunikasi; jasa pendidikan, dan 

lain-lain. 

 

2.2.4. Cakupan Upaya Bina Usaha/Pemberdayaan pada Usaha Kecil Menengah 

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan pada UKM mencakup 

banyak hal, seperti : (1) peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk 

meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nili tambah produk, (2) perbaikan 

manajemen untuk meningkatkan efesiensi usaha, dan pengembangan jejaring 

kemitraan, (3) pengembahan jiwa kewirausahaa terkait dengan optimasi peluang 

bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal, (4) peningkatan 

aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi, (5) advokasi kebijakan yang 

berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat (Mardikanto, 2012 : 224-225). 

 

2.3. Penerapan Teknologi Tepat Guna  

2.3.1. Pengertian Teknologi  

Teknologi adalah hasil buatan dan binaan manusia, teknologi merupakan 

suatu cara untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental manusia. Karena 

teknologi adalah suatu hal yang hrus diterapkan apabila kita ingin mengambil 

manfaatnya, biasanya perwujudannya berbentuk suatu kombinasi perangkat keras dan 

perangkat lunak dengan proposi relative yang berbeda-beda  (Toelihere dkk, 1985: 

15), Galbraith dalam bukunya Mangun Wijaya (1983) dalam (Suwahyo,2000: 5)  
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menyatakan bahwa teknologi adalah suatu penerapan sistematis dari ilmu 

pengetahuan untuk tujuan tujuan praktis. Selanjutnya menurut Baiquini dalam 

(Mardikanto, 2012: 7) mengatakan Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan 

dan merupakan himpunan rasionalitas insani untuk memanfaatkan lingkungan dan 

mengendalikan gejala-gejala didalam proses produktif yang ekonomis maupun non-

ekonomis. 

2.3.2. Pengertian Teknologi Tepat Guna 

Gede Raka dalam (Suwahyo,2000: 5) mengatakan bahwa jika teknologi 

dikaitkan dengan istilah tepat guna, hal ini menunjukkan sebagai suatu upaya seleksi 

dan usaha-usaha pemanfaatannya agar sesuai dengan kepentingan pembangunan 

pedesaan. Dengan demikian secara operasional teknologi tepat guna bukan hanya 

berarti pada alat atau perankat keras sarana produksi, melainkan lebih dari itu. Disini 

mencakup perangkat lunak dan pengetahuan pengetahuan lain yang menunjang dapat 

dikembangkan di desa. 

Selanjutnya dalam (Slamet, 1994 : 53), Teknologi Tepat Guna atau yang  

disingkat dengan teknologi tepat guna adalah  teknologi yang digunakan dengan 

sesuai ( tepat guna). Ada yang menyebutnya teknologi tepat guna sebagai teknologi 

yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses pengenalannya 

banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat 

tertentu menurut Kamaludin (1983: 40) dalam (Soetomo, 2009: 212) pengertian 

teknologi tepat dirumuskan melalui dua hal penting. Pertama, secara bagaimana 

teknologi dikembangkan, diarahkan dan dikendalikan untuk menunjang kesejahteraan 
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hidup manusia. Kedua, secara bagaimana teknologi itu digunakan dalam penggalian 

dan pengembangan kekayaan alam yang membawa manfaat bagi manusia secara 

terus menerus dengan mengamankan lingkungan hidup bagi generasi yang akan 

datang. 

2.3.3. Kriteria Teknologi Tepat Guna 

Dengan demikian teknologi tepat guna mempunyai kriteria yang dapat 

dikatakan sebagai teknologi tepat guna, yaitu: (1) Apabila teknologi itu sebanyak 

mungkin mempergunakan sumber-sumber yang tersedia banyak di suatu tempat, (2) 

Apabila teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat 

setempat, (3) Apabila teknologi itu membantu memecahkan persoalan/ masalah yang 

sebenarnya dalam masyarakat, bukan teknologi yang hanya bersemayam dikepala 

perencananya (Slamet. 1993:56). 

Suatu yang harus diperhatikan bahwa, masalah-masalah pembangunan boleh 

jadi memerlukan pemecahan yang unik dan khas, jadi teknologi-teknologi tersebut 

tidak perlu dipindahkan ke negara-negara atau kedaerah lain dengan masalah serupa. 

Apa yang sesuai disuatu tempat mungkin saja tidak cocok di lain tempat. Maka dari 

itu tujuan teknologi tepat guna adalah melihat pemecahan-pemecahan terhadap 

masalah-masalah tertentu dan menganjurkan mengapa hal itu “sesuai”. 

2.3.4. Ciri-ciri Teknologi Tepat Guna 

Sebagaimana telah dikemukakan pada kriteria dan syarat dan kesesuaian 

teknologi tepat guna, dapat dikemukakan ciri-ciri yang cukup menggambarkan 

teknologi tepat guna (walaupun tidak berarti sebagai batasan) adalah sebagai berikut: 
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(1) perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung 

pertanian, industri, pengubah energi, transportasi, kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat di suatu tempat, (2) biaya investasi cukup rendah/ relatif murah, (3) teknis 

cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan 

setempat, (4) masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya, (5) cara 

pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam, energi, bahan secara 

lebih baik dan optimal, (6) alat mandiri masyarakat dan mengurangi ketergantungan 

kepada pihak luar (self-realiance motivated) (Aini, 1996 :10). 

Banyak alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa teknologi 

tepat perlu diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Beberapa diantaranya 

yang cukup penting adalah: (1) teknologi tepat lebih sederhana dan lebih mudah 

dipahami oleh masyarakat yang masih berada dalam tingkat ketrampilan dan 

kebudayaan teknologi yang rendah (2) peralatan relative lebih murah dan 

memberikan kemungkinan skala produksi yang lebih rendah dan lebih tepat untuk 

pasaran yang masih terbatas,(3) teknologi itu bersifat padat karya, sehingga membuka 

kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat mengatasi masalah pengangguran, (4) 

teknologi tepat tidak bersifat mengacaukan dan menimbulkan ketegangan sosial, 

sehingga kepincangan sosial dapat dihindari (Soetomo,2009: 212). 

2.3.5. Manfaat Teknologi Tepat Guna 

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna harus mempertimbangkan 

keadaan alam sekitar. Dapat diartikan bahwa dampak lingkungan yang disebabkan 

penerapan teknologi tepat guna harus lebih kecil dibandingkan pemakaian teknologi 
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tradisional maupun teknologi maju, dengan demikian manfaat dari teknologi tepat 

guna itu dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Sebagai mana manfaat dari 

teknologi tepat guna adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin hari 

makin meningkat, tentu hal itu di barengi dengan kemampuan masyarakatnya yang 

mampu mengoperasionalkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut. Selain 

itu Teknologi Tepat Guna juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya, pemecahan masalahnya dan 

penambahan hasil produksi yang makin meningkat dari biasanya. Teknologi tersebut 

relatif mudah dipahami mekanismenya, mudah dipelihara dan mudah diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Masuknya teknologi baru tidak akan membebani 

masyarakat baik mental (ketidakmampuan skill) maupun materiil (dapat 

menimbulkan beban biaya yang tidak mampu dipenuhi masyarakat) (Aini, 1996 : 14) 

Menurut (Toelihere dkk, 1985: 132) manfaat pengembangan teknologi tepat 

guna antara lain : (1) secara teknik, tidak merusak tata lingkungan hidup, di dukung 

dan dapat menggunakan energy setempat, serta sedapat mungkin menghindari bahan 

baku impor, (2) secara ekonomi, modal yang dibutuhkan dapat sesuai dengan modal 

yang ada, tidak menimbulkan mata rantai perdagangan yang baru, keuntungan dapat 

dinikmati oleh produsen, mengarah pada perhitungan ekonomis yang sehat dan 

kooperatif, (3) secara sosial, dapat menciptakan lapangan kerja baru, dapat 

memanfaatkan keterampilan yang ada atau tidak membutuhkan keterampilan yang 

sulit pengalihannya, kecuali itu juga diharapkan dapat menyerap pengangguran, tidak 

menyebabkan adanya pergeseran tenaga kerja, tidak menimbulkan antipasti dan 
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ketegangan sosial, bahkan kalau mungkin dapat dapat menciptakan keselarasan, 

keserasian dan keseimbangan sosial budaya yang dinamis dengan peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan merata. 

Kebijakan pemanfaatan TTG dalam bentukan regulasi telah diatur dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah No. 4 Tahun 2001 Tentang 

Penerapan TTG, disebutkan bahwa TTG dimanfaatkan untuk: (a)  Meningkatkan 

kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan TTG 

untuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi. (b) Meningkatkan pelayanan 

informasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan TTG yang dibutuhkan (c)    

Meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat (d)    Meningkatkan 

daya saing produk unggulan daerah.  

2.3.5.1. Penerapan Teknologi Tepat Guna 

Penerapan teknologi tepat guna dapat secara umum diartikan sebagai kegiatan 

yang menyebabkan teknologi itu berfungsi untuk tujuan-tujuan yang telah di rancang 

dan untuk sasaran atau kelompok sasaran yang telah direncanakan . Dalam pengertian 

penerapan seperti itu maka berfungsinya teknologi ini terikat pada tempat dan 

lingkungannya (Toelihere dkk, 1985: 105). Proses penyiapan masyarakat dalam 

proses atau tahap-tahap ujicoba teknologi tepat guna dapat dilihat pada gambar 2.1 

sebagai berikut:  

Gambar 2.1 

Proses Penyiapan Masyarakat dalam Proses Ujicoba TTG 
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Sumber : (Toelihere dkk, 1985: 60) 

 Dalam rangka penerapan dapat diketahui bahwa serangkaian penerapan 

Teknologi Tepat Guna merupakan suatu proses program pemberdayaa, sebagai mana  

menurut Prasetyo dkk (2012:11), kerangka kerja dan tahapan implementasi teknologi 

tepat guna dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) Identifikasi 

Potensi/ Masalah, yaitu mengidentifikasi potensi SDA lokal dan masalah-masalah 

yang dihadapi, perencanaan untuk optimalisasi SDA tersebut melalui teknologi tepat 

guna. (2) pemilihan TTG, teknologi dipilih berdasarkan hasil analisis kebutuhan (need 

assessment), SWOT, dan hasil pemetaan dari Participatory Rural Apprasial (PRA) 

serta kelayakan Teknologi Tepat Guna, (3) penetapan sasaran penerima, identifikasi 

golongan masyarakat yang paling membutuhkan (miskin) atau yang berpotensi untuk 

mampu mendayagunakan Teknologi Tepat Guna, pendalaman latar belakang 

sasaran/subyek, (4) metode Transfer teknologi tepat guna, dilakukan dengan cara 

kerjasama dan kemitraan, Pelatihan, Pendampingan, pembinaan kader terlatih serta 
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Motivasi. Pada intinya  metode dapat  disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, (5) 

monitoring dan Monev, monev formal melalui kajian evaluasi,  indeks kepuasan 

masyarakat. Monev informal dengan cara tetap menjaga hubungan/ komunikasi yang 

baik dan intensif dengan pengguna dan pemangku kepentingan. 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

Pada hakekatnya pemberdayaan di dalamnya selalu ada pihak yang 

membedayakan. Kegiatan pemberdayaan yang diteliti kali ini melibatkan pemerintah 

melalui program pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna oleh Direktorat Sumber 

Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, salah satunya adalah pembentukan lembaga pemasyarakatan di 

tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi 

berbagai jenis teknologi tepat guna.  (Permendagri 20/2010: Pemberdayaan  

Masyarakat Melalui Pengelolaan teknologi tepat guna), status dan kedudukan 

posyantek, pembentukan dengan SK Bupati/Walikota, merupakan lembaga 

kemasyarakatan, berkedudukan. Sebagai pengurus posyantek Rapat pembentukan 

Posyantek dilakukan di tingkat Kecamatan dengan prinsip musyawarah ,mufakat dan 

demokratis; Peserta Rapat terdiri dari, (1) tokoh masyarakat, (2) wakil dari desa se-

kecamatan, (3) wakil dari Lembaga Kemasyarakatan/LSM, (4) wakil dari masyarakat 

pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna, (5) wakil dari masyarakat sumber/ 

prodosen teknologi tepat guna, jadi pengurus posyantek adalah dari unsur masyarakat 

yang dipilih secara musyawawah, dan keberjalanan program pemasyarakatan 
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teknologi tepat guna ini harus melibatkan masyarakat dengan diadakannya 

pengembangan sumber daya manusia pengurus agar bisa mananajemen posyantek, 

dengan dukungan dari pemerintah pengurus melaksanakan tugas-tugasnya 

memberikan pelatihan-pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat agar bisa 

menerapkannya untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan. Berikut bagan tentang kerangka berfikir 

penelitian: 

Bagan 2.2 

Kerangka Perfikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

“Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Pada Usaha Kecil 

Menengah (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri 

Kecamatan Tegowanu)”, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian dekriptif 

kualitatif. 

Penggunaan metode penelitian ini karena penelitian ini ditujukan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara 

mendeskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012:6). 

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang terbentuk  deskripsi, tidak 

hanya berupa ucapan pada saat wawancara dan dokumen dari subyek atau obbyek 

penelitian, sebagaimana pendapat Sugiyono (2010: 2), ”kriteria data dalam penelitian 

kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi 

sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang 

mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut penulis menyatakan  bahwa metode 

kualitatif adalah suatu metode yang memusatkan pada penafsiran data  yang ada pada 
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masa kini dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data untuk 

digambarkan secara kongkrit. 

 Penelitian kualitatif ini memiliki sifat terbuka dalam interpretasi data yang 

dengan seksama dan mendeskripsikan data hasil pengamatan secara detain dilengkapi 

dengan catatan atau dokumemtasi data penelitian. Data dihimpun dengan pengamatan 

yang seksama, menckup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-

catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen yang diperoleh 

secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pengamatan. 

Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-

ciri : (1) intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, periset 

adalah instrumen pokok riset, (2) perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang 

terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti 

documenter, (3) analisis data lapangan, (4) melaporkan hasil termasuk deskripsi 

detail, quotes (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar, (5) tidak ada realitas yang 

tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. 

Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial, (6) subjektif dan 

berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi 

data, (7) realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah, (8) periset 

memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya, 

(9) lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadth), (10) prosedur riset: 

empiris-rasional dan tidak berstruktur, (11) hubungan antara teori, konsep, dan data : 

data memunculkan atau membentuk teori baru. (Kriyantono, 2009: 57-58)  



55 
 

55 
 

Melalui metode ini, peneliti dalam melakukan penelitian berusaha untuk 

mencari data deskriptif kualitatif mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis 

Sumber Daya Lokal dan TTG yang dilakukan oleh Posyantek Karya Mandiri serta 

yang didapat pengurus dan kelompok masyarakat kecamatan Tegowanu sebagai  

binaan /sasaran yang diberdayakan, jadi, bukan hanya memberikan gambaran tentang 

aktivitas pemberdyaan oleh posyantek, tetapi juga yang didapat masyarakat 

Tegowanu dengan adanya Posyantek Karya Mandiri itu sendiri. Penelitin kualitatif 

ini mengarah pada mutu, pendeskripsian, penguraian dan penggambarn ke dalam 

urian pengalaman. 

 

3.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, 

yaitu pada Posyantek Karya Mandiri, Kelompok Binaan Posyantek terdiri dari Reedja 

Production dan home industry Mulya Indah, memilih lokasi ini karena potensi sumber 

dayanya cukup melimpah, adapun potensi di wilayah kecamatan ini meliputi hasil-

hasil Pertanian (padi, palawija), Perkebunan (Tembakau), Perikanan (ikan lele), 

Peternakan (sapi, kerbau, ayam buras dan non ras). Pada tahun 2011, produksi 

pertanian terbesar di kecamatan ini dicapai melalui komoditas padi yang mencapai 

30.373 ton, dibandingkan dengan produksi pertanian lainnya. Namun demikian 

produksi ini belumlah besar, yaitu baru mencapai 5,29% dari total produksi di 

Kabupaten Grobogan yang mencapai 574.671 ton. Produksi perikanan dari perairan 

umum mencapai 37.879Kg, di atas produksi perikanan yang dikembangkan di kolam-
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kolam ikan, yang hanya mencapai 8.685 Kg. Sedangkan untuk peternakan, jumlah 

ternak kambing mencapai 13.116 ekor, di atas ternak sapi potong yang mencapai 296 

ekor. Industri yang berkembang masih didominasi industri rumah tangga yang 

mencapai 465 unit, industri kecil mencapai 42 unit, dan insdustri sedang baru 5 unit. 

Untuk industri besar belum berkembang di kecamatan ini (grobogan.go.id), selain itu 

Posyantek Karya Mandiri selama ini kegiatannya yang merupakan pemberdayaan 

melalui pengelolaan sumber daya local dan teknologi tepat gula belum pernah diteliti. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

Penelitian atau riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi 

hasil penelitian. Hasil riset lebih bersifat kontekstual dan kauistik, yang berlaku pada 

waktu dan tempat tertentu sewaktu riset dilakukan, karena itu pada riset kualitatif 

tidak dikenal istilah sampel. Sampel pada riset kualitatif disebut informan atau subjek 

riset, yaitu orang-orang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan 

riset. Disebut subjek riset, bukan objek, karena informan dianggap aktif 

mengkonstruksi realitas, bukan sekedar objek yang hanya mengisi kuesioner 

(Kriyantono, 2009: 163). 

Untuk studi kasus, jumlah informan dan individu yang menjadi subyek dipilih 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Orang-orang yang dapat dijadikan 

subyek adalah orang yang memiliki pengalaman sesuai dengan penelitian, orang-

orang dengan peran tertentu dan tentu saja yang mudah diakses. Melalui metode 

kualitatif kita dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat mereka 
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mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia dan komunikasi yang mereka 

lakukan. Kita dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergaulan masyarakat 

mereka sehari-hari. Melalui metode ini memungkinkan kita menyelidiki konsep yang 

dalam pendekatan lainnya akan hilang. 

Dalam penelituan tentang “Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi 

Tepat Guna Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi 

Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu)”, peneliti memfokuskan pada dua  

program yaitu, (1) pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada 

UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Prodution Desa Kebonagung, (2) 

pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada home industry kerupuk 

rambak dan kulit ikan Mulya Indah, jadi subyek dalam penelitian ini adalah, (1) 

pengurus Posyantek, (2) pemilik produsen kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production, (3) pemilik home industry krupuk rambak dan kulit ikan Mulya Indah.  

 

3.4. Fokus Penelitian 

Masalah penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai focus 

penelitian. Masalah penelitian seperti yang diungkapkan Guba dan Lincoln dalam 

(Moleong, 2012;93) yaitu suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua 

faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan 

dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Sedangkan 

yang dimaksud  focus dalam penelitian ini adalah untuk memusatkan permasalahan 

yang akan dicari jawabannya, Moleong (2012: 94) mengungkapkan bahwa ada dua 
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maksud yang ingin dicapai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan 

memanfaatkan fokus . Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, fokus akan 

membatasi inquiri. Peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek 

penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Kedua, penetapan focus 

itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Melalui arahan suatu fokus, peneliti tahu 

persis data mana dan tentang apa yang perlu dikumpulkan, dan data mana yang tidak 

perlu di masukkan dalam sejumlah data yang dikumpulkan. Penetapan fokus yang 

jelas dan mantap menjadikan peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang 

data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang 

akan di buang. Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) proses 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui penerapan Teknologi Tepat Guna di 

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, 

(2) yang di dapat Usaha Kecil Menengah dengan adanya pemberdayaan melalui 

penerapan teknologi tepat guna di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian tentang “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah 

Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi 

Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu)” adalah : 
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3.5.1. Data Primer 

Data primer adalah pencatatan pertama yang diperoleh melalui wawancara 

atau pengamatan berperanserta yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya. Data utama tersebut dapat berupa kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati dan dicatat melalui perekaman video/audio tape, 

pengambilan foto atau film. (Moleong, 2012: 157) 

Data primer yang diperoleh peneliti di dapat dari hasil wawancara kepada 

subyek dan observasi kegiatan-kegiatan Posyantek Karya Mandiri, UKM kerajinan 

kulit dan imitasi Reedja Production dan home imdustry kerupuk kulit ikan Mulya 

Indah. 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar kata dan tindakan atau 

data itu diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi,  dan dokumen resmi, (Moleong, 2012:159).  

Data skunder yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumen-dokumen 

penunjang tentang subyek dan lokasi penelitian, arsip-arsip kepengurusan Posyantek 

Karya Mandiri, UKM Reedja Production dan home imdustry krupuk rambak dan kulit 

ikan Mulya Indah. dan data -data lain yang berkaitan dan mendukung tentang 

penelitian ini. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan 

data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu 

atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 

2009: 93). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang 

“Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna 

(Studi Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan 

Tegowanu)”, antara lain: 

3.6.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada mengenai permasalahan 

dalam penelitian dengan membaca literatur yang relevan untuk mendukung, seperti 

buku-buku, jurnal, dan internet mengenai kecemasan berkomunikasi, ketidakpastian, 

komunikasi antar pribadi dalam bimbingan skripsi. 

Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data yang selanjutnya dibimbingkan pada dosen pembimbing. 

3.6.2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

3.6.2.1. Wawancara mendalam (depth interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu, (Moleong, 2012: 188) 

Selanjutnya yang dimaksud wawancara mendalam (depth  interview) 

merupakan  metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan 

wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali)  

untuk menggali informasi  dari responden (Kriyantono, 2009:63). Wawancara 

mendalam adalah wawancara secara intensif untuk mendapatkan data kualitatif yang 

mendalam. 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 73-74), ada beberapa macam wawancara, 

yaitu: 

3.6.2.1.1. Wawancara terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Dalam wwancara terstruktur ini, pengumpulan data telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternative jawabannyapun telah disiapkan. 

3.6.2.1.2. Wawancara Semiterstruktur (Semistrrukture Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori in-dept interview, di mana 

dalam pelaksanaannya lebih bebars bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. 
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3.6.2.1.3. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer di lapangan 

dalam penelitian ini yang dipakai  adalah metode wawancara mendalam dan 

terstruktur, jadi sebelum peneliti melakukan wawancara dipersiapkan terlebih dahulu 

tentang garis-garis besar pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman 

dalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya pertanyaan tersebut disusun berdasarkan 

fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini baru melakukan wawancara, agar 

wawancara mendalam diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan 

fokus dan rumusan masalah atau agar tidak memberikan informasi yang harusnya 

tidak dipertanyakan. 

3.6.2.2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa 

mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan 

subjek tersebut.  Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

pada riset kualitatif. Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan 

yang terjadi antara subjek  yang diteliti (Kriyantono, 2009:108).  Sedangkan 

observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yang merupakan metode 
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observasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok 

yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2009: 110).  

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2012 : 174-175) bahwa alasan 

penggunaan metode pengamatan dlam penelitian kualitatif adalah, (1) teknik 

pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, (2) teknik pengamatan 

memungkinkn melihat dan mengmati sendiri. (3) pengamatan memunkinkan peneliti 

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional 

maupun pengethuan yang langsung diperoleh dari data, (4) sering ada keraguan pada 

peneliti, (5) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-

situasi yang rumit , dan (6) dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya 

tidak dapat dilakukan pengmatan dapat mendaji alat yang bermanfaat. 

 Sugiyono (2009:274) menjelaskan bahwa dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

3.6.2.2.1. Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi 

terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa 

yang akan diamati. 

3.6.2.2.2. Observasi tidak terstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak 
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menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan. 

Sama halnya dengan wawancara, observasi ini dilakukan untuk memperoleh 

data primer di lapangan, dengan cara mengamati seluruh hal yang terkait dengan 

permasalahan penelitian dan yang di anggap penting, observasi yang digunakan 

adalah observasi semi terstruktur, yaitu melakukan observasi terhadap kegiatan 

Posyantek Karya Mandiri dan observasi di dua kelompok binaan posyantek yaitu 

UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production dan home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah, serta untuk mengetahui Teknologi Tepat Guna apa saja yang sudah di 

terapkan di dua kelompok binaan Posyantek tersebut. 

3.6.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi/documenter menurut (Bungin, 2010: 121-122) adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri historis, selanjurnya menurut Guba dan Lincoln 

dalam  (Moleong, 2012:161) bahwa dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun 

film, laindari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakn pencatatan atau pengutipn data dari dokumen yang ada di lokasi 

penelitian. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surst-surat, catatan 

harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini idak terbatas 

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernal terjadi di waktu silam , Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut 
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dokumen dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, tape, mikrofim, disk, CD, 

harddisk, flashdisk, dan sebagainya. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan, dalam penelitian melalui 

metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini, dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data sekunder dengan kata lain untuk memperkuat data-data yang sudah 

ada yang didapat peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Dokumentasi ini antara lain berupa foto, arsip-arsip, buku-buku, leaflet, majalah, 

Koran, surat kabar, bahan ajar dan lain-lain yang berkitan dengan masalah dan fokus 

penelitian yang berguna untuk  mendukung kelengkapan data dalam penelitian pada 

Posyantek Karya Mandiri ini dan 2 UKM binaan.  

 

3.7.  Pengujian Keabsahan Data  

Merurut Moleong (2012 : 324) menjelaskan bahwa “uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji validitas Internal (credibility), validitas eksternal 

(transferability), reliabilitas (dependability), dan objektivitas (confirmability)”.  

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-teknik yang digunakan 

untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan data melalui 

ketekunan pengamatan (persisten observation), triangulasi (triangulation), 

pengecekan dengan teman sejawat. Untuk membuktikan keabsahan data dalam 

penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan 

lapangan dan triangulasi. Menurut para ahli ada beberapa Triangulasi, antra lain : 
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3.7.1.1. Triangulasi Data 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim (dalam Moleong, 2012:330) 

membedakan triangulasi menadi empat, yaitu tringaluasi sumber, metode, penegamat 

dan teori : 

3.7.1.1.1. Trangulasi Sumber 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2012:330) berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini diperoleh dengan jalan : (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang -       

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,               

(4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rangyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintah, (5) membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. 

3.7.1.1.2. Triangulasi Metode 

Menurut Patton (dalam Moleong: 2012:331) terdapat dua strategi yaitu :   

(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 



67 
 

67 
 

tektik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 

3.7.1.1.3. Trianglasi Kejujuran Peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan 

merekam data oleh peneliti dilapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, 

peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak 

kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya 

bahkan kadang tanpa control, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap 

data di lapangan. Melihat kemungkinan0kemungkinan ini, maka perlu dilakukan 

triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan 

pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. 

Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh seorang peneliti. (Bungin, 2010: 256).  

3.7.1.1.4. Triangulasi Teori 

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan 

yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara 

induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk 

mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis 

dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data 

(Bardiansyah dalam Bungin, 2010: 257), selanjutnya triangulasi dengan teori, 

menurut Lincoln dan Guba (1981:307) dalam Moleong, 2012:: 331), berdasarkan 
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anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau 

lebih teori.  

Berdasarkan keterangan di atas, triangulasi yang dipakai dalam penelitian 

mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat 

Guna (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri 

Kecamatan Tegowanu) menggunakan Triangulasi sumber , hal ini diperoleh dengan 

jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang -       

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,               

(4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rangyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintah, (5) membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Moleong  (dalam Kriyantono, 2009:165)  mendefinisikan analisis data sebagai 

proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Bodgan & Biklen mengemukakan analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian kualitas riset. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dimana analisis data yang digunakan bila data-data yang 

terkumpul dalam riset adalah data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau 

narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi 

Melalui data kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang 

berifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. 

(Kriyantono, 2009: 194). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama penelitian berlangsung dan setelah selesai dilapangan. Namun 

menurut Sugiyono (2010: 90) analisis lebih difokuskan selama proses dilapangan, 

bersamaan dengan pengumpulan data.  

Analisis data kualitatif selama dilapangan  berdasarkan   model Miles dan 

Huberman (1984)  menurut  Sugiyono (2010:  91) terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data  

reduction, data display dan conslusion drawing/verification. Ketiga rangkaian 

aktivitas teknik analisis data tersebut penulis terapkan sebagai berikut: 

3.8.1. Reduksi Data (Data  Reduction ) 

Menurut  Sugiyono (2010: 92)  “reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal - hal penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu” .  
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Dalam penelitian yang penulis lakukan data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena 

semakin lama  penulis  di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah  penulis  untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

3.8.2. Penyajian Data (Data  Display) 

Menurut  Sugiyono (2010: 95)  dalam penelitian  kualitatif, penyajian data  

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart 

dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis, maka display data yang di laku kan lebih banyak dituangkan 

kedalam uraian sigkat.  

3.8.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Menurut Sugiyono (2010: 99)  langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 
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Mengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang terkait pada saat sebelum dan sesudah 

pengumpulan data, tahapan analisis data kualitatif diatas melibatkan beberapa 

komponen data interaktif yang merupakan suatu proses siklus, dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut : 

Gambar 3.4 

Diagram Proses Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2010: 92) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Profil Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri 

4.1.1.1. Latar Belakang Posyantek Karya Mandiri 

 Era industrialisasi memberikan dampak yang besar bagi usaha kecil menengah 

masyarakat terutama kecamatan Tegowanu, perlu adanya upaya memberikan daya 

saing pelaku usaha kecil melalui peningkatan kualitas serta kuantitas produk, 

keterbatasan akses informasi, sumber daya manusia dan modal menjadi kendala bagi 

sebagian besar pelaku usaha kecil di tingkat Desa di Kecamatan Tegowanu, maka 

dari itu Ibu Sri Mulyani yang merupakan pensiunan kasi PMD Kecamatan Tegowanu 

disarankan oleh Bapermas Provinsi Jawa Tengah mendirikan Posyantek, selanjutnya 

Ibu Sri Mulyanti bersama teman-temannya yang dipilih secara musyawarah di 

Kecamatan Tegowanu pada Juni 2012, yaitu Aries Apriliyanto, S.Kom, Bapak Jayus, 

Ibu Sugiyah, Bapak Suwarno, Bapak Hasan Rifa‟i dengan nama Pos Pelayanan 

Teknologi Tepat Guna dengan nama Karya Mandiri, di namakan Karya Mandiri 

karena mereka ingin lembaga ini nantinya akan lebih bisa berkarya secara mandiri. 

Posyantek Karya Mandiri yang berlokasi di jalan Gatot Subroto nomor 83 Desa 

Tegowanu Kulon RT 05 RW 03 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan pada 

tanggal 08 juni 2012, dan baru mendapatkan SK dari Bupati Grobogan pada tanggal 
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11 mei 2013 dengan nomor 414.4/319/V/2013. Lembaga ini berdiri sesuai dengan 

instruksi presiden nomor 3 tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan 

Teknologi Tepat Guna, instruksi menteri dalam negri nomor 24 tahun 1998 tentang 

operasionalisasi Posyantek desa, surat Ditjen pembangunan masyarakat desa 

kemendagri nomor 413.5/5151/pmd, peraturan menteri dalam negeri nomor : 20 

Tahun 2010, tanggal 16 Pebruari 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui 

pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya 

Mandiri selanjutnya disebut Posyantek Karya Mandiri, merupakan sebuah lembaga 

swakelola masyarakat yang bergerak dibidang pengembangn usaha kecil menengah 

melalui penyediaan informasi pendayagunaan Tenologi Tepat Guna serta alat 

penunjang produksi sesuai dengan kebutuhan.  

 

Identitas Lembaga Posyantek Karya Mandiri, dapat dilihat secara rinci dalam table 

4.1 sebagai berikut : 

 

Identitas Lembaga Posyantek Karya Mandiri 

1.  Nama Lembaga POSYANTEK KARYA MANDIRI 

2.  Alamat Lembaga 
Jalan Gatot Subroto No. 83 Desa Tegowanu Kulon RT 05 

RW 03 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 

3.  Tanggal Berdiri 08 Juni 2012 

4.  Rekening Bank BRI 6008-01-011066-53-6 

5.  SK Posyantek 414.4/319/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013 

6.  Kepengurusan Nama Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

  Sri Mulyanti Ketua SMA 

Aries Apriliyanto, Skretaris S1 

Tabel 4.1 
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S.Kom 

Jayus Bendahara SMP 

Sugiyah Seksi Kemitraan SMA 

Suwarno 
Seksi Pelayanan TTG 

dan Usaha 
SMA 

Hasan Rifa‟i 
Seksi Pengembangan 

TTG dan Usaha 
S1 

Sumber : Data primer Posyantek Karya Mandiri 2014. 

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi Posyantek Karya Mandiri, dapat dilihat 

dari bagan Gambar 4.1 sebagai berikut : 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Posyantek Karya Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer dokumen pengelola Posyantek Karya Mandiri 2014. 
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Keterangan : 

Tugas  Pokok dan Fungsi  

Tugas Posyantek dan Tugas Pengurus Posyantek Karya Mandiri 

Tugas Lembaga Posyantek Karya Mandiri dan masing-masing pengurus yang 

terdiri dari ketua, skretaris, bendahara, seksi kemitraan, seksi pelayanan TTG Dan 

usaha, seksi pengembangan TTG, dapat dilihat sebagai berikut:  

Tugas Posyantek Karya Mandiri : (1) memberikan pelayanan teknis, informasi 

dan promosi jenis – jenis teknologi tepat guna, serta orientasi teknologi tepat guna 

kepada masyarakat , (2) memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi 

tepat guna, (3) menjembatani masyarakat sebagai pengguna teknologi tepat guna 

dengan sumber teknologi tepat guna, (4) memotivasi penerapan teknologi tepat guna 

di masyarakat, (5) memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada 

masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan, (6) memfasilitasi penerapan 

teknologi tepat guna. 

Tugas Masing-masing Pengurus Posyantek, Ketua Posyantek bertugas : (1) 

sebagai manajer pelaksana kegiatan harian, (2) menjalankan rencana kegiatan dan 

rencana anggaran, (3) menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, (4) 

mengatur dan mengkoordinir kegiatan, (5) mempertanggung jawabkan seluruh 

kegiatan ( laporan kegiatan dan laporan keuangan ), (6) memberikan masukan kepada 

pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan, 

(7) uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 
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Skretaris, bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat 

menyurat dan dokumen kerjasama. 

Bendahara, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan 

Seksi Kemitraan, (1) melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang 

tugasnya, (2) menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi 

tepat guna ( lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain ) dan 

pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna (masyarakat umum, petani, pengusaha 

kecil, home industri dan lain-lain), (3) mengidentifikasi potensi dan peluang 

pemasaran bagi usaha masyarakat, (4) raian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan Posyantek. 

Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna Dan Usaha, (1) melaksanakan rencana 

kerja sesuai dengan bidang tugasnya, (2) melakukan sosialisasi pengenalan dan 

penggunaan teknologi tepat guna kepada masyarakat, (3) memberikan pendampingan 

dan bimbingan teknis kepada pemanfaat / pengguna teknologi tepat guna, (4) 

mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan 

teknologi tepat guna, (5) uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan Posyantek. 

 Seksi pengembangan teknologi tepat guna, (1) melaksanakan rencana kerja 

sesuai dengan bidang tugasnya, (2) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan 

teknologi tepat guna, (4) melakukan kajian dan pengembangan terhadap teknologi 

tepat guna yang sudah ada / dipakai oleh masyarakat, (5) melakukan pendataan 

tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi tepat guna, (6) uraian tugas lainnya 
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dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan 

perkembangan Posyantek. 

4.1.1.2. Visi dan Misi Posyantek Karya Mandiri 

Visi posyantek karya mandiri adalah Masyarakat mampu memanfaatkan, 

mengembangkan dan menciptakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan 

prekonomian dan melestarikan lingkungan 

 Misi Posyantek Kecamatan Tegowanu adalah sebagai berikut : (1) pendataan 

dan dan evaliasi teknologi tepat guna, (2) memasyaraatkan informasi teknologi tepat 

guna termasuk spesifikasi dan penggunaan yang sesuai dengan kondisi daerah, (3) 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menajemen serta kapasitas lembaga 

pelayanan teknologi tepat guna, (4) meningkatkan kemampuan Pengurus Posyantek 

dalam pendayagunaan teknologi tepat guna, (5) meningkatkan kerjasama / kemitraan 

antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan sarana pelayanan teknologi tepat 

guna, (6) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, tentang teknologi 

tepat guna dan penggunaannya. 

4.1.1.3. Tujuan Posyantek Karya Mandiri 

 Tujuan pembentukan dan pengembangan Posyantek Kecamatan Tegowanu 

adalah : (1) menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna teknologi tepat guna 

dengan sumber teknologi tepat guna, (2) memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi teknologi 

tepat guna, serta orientasi teknologi tepat  guna, (3) meningkatkan kerjasama dan 
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koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat 

guna. 

4.1.1.4. Sarana Prasarana 

 Sarana prasarana Posyantek Karya Mandiri antara lain (1) inventaris kantor 

komputer terdiri dari : desktop 2 buah, printer multifungsi 1 buah, modem mobile  2 

buah, d-link switch 1 buah, pulsa modem 6 buah, inverter listrik 2 buah, meja 

komputer 2 buah, meja kerja 2 buah, kursi 7 buah, papan nama posyantek 2 buah, 

papan informasi 2 buah, data dinding (pengurus dan progja) 5 buah, lemari arsip 1 

buah, kamera digital 1 buah, buku administrasi posyantek 1 buah, kalkulator 1 buah 

penggaris besi 1 buah, tlapak meja 2 buah, staples 1 buah, carter 1 buah gunting 1 

buah, stempel posyantek 1 buah, (2) usaha kerajinan kulit dan imitasi, terdiri dari : 

mesin jahit zig zag 1 buah, mesin seset kulit 1 buah, mesin emboss 1buah, (3) usaha 

ceriping pisang, terdiri dari : alat pengiris pisang 1 buah, spinner 1 buah, sealer 1 

buah, (4) krupuk rambak dan kulit ikan, terdiri dari : spinner 1 buah, sealer 1 buah, (5) 

usaha krupuk stik, terdiri dari : mixer 1 buah, pemotong krupuk 1 buah, spinner 1 

buah, sealer 1 buah, (6) usaha keripik buah, terdiri dari : vacum vriying 1 buah, 

kompor gas 1 buah, spinner 1 buah, vacum sealer 1 buah, (7) untuk disewakan ke 

para petani, terdiri dari : mesin perajang tembakau 1 buah, mesin pemipil jagung 1 

buah dan mesin perontok padi 1 buah. 

Keadaan sarana dan prasarana Posyantek Karya Mandiri secara rinci secara rinci 

dapat dicermati dalam tabel 4.2 sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Keadaan Sarana dan Prasarana Posyantek Karya Mandiri 

No. Jenis Kegiatan Per Komponen Volume 

A Inventaris Kantor  

1. Komputer Desktop 2 

2. Printer multifungsi 1 

3. Modem Mobile 2 

4. D-Link Switch 1 

5. Pulsa Modem 6 

6. Inverter Listrik 2 

7. Meja Komputer 2 

8. Meja kerja 2 

9. Kursi 7 

10. Papan Nama Posyantek 2 

11. Papan Informasi 2 

12. Data Dinding (Pengurus dan Progja) 5 

13. Lemari Arsip 2 

14. Kamera Digital 1 

15. Buku administrasi Posyantek 1 

16. Kalkulator 1 

17. Penggaris Besi 1 

18. Tlapak Meja 2 

19. Staples 1 

20. Carter 1 

21. Gunting 1 

22. Stempel Posyantek 1 

B Usaha Kerajinan Kulit dan Imitasi  

23. Mesin jahit Zig zag 1 

24. Mesin Seset Kulit 1 

25. Mesin Emboss 1 

C Usaha Ceriping Pisang 

 26. Alat Pengiris pisang 1 

27. Spinner 1 

28. Sealer 1 
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D Kerupuk Rambak dan Kulit Ikan  

29. Spinner 1 

30. Hand Sealer 1 

E Usaha Krupuk Stik 

 31. Mixer 1 

32. Pemotong krupuk 1 

33. Spinner 1 

34. Sealer 1 

F Usaha Keripik Buah 

 35. Vacum Vriying 1 

36. Kompor Gas 1 

37. Spinner 1 

38. Vacum sealer 1 

G Alat untuk disewakan ke para petani  

39. Mesin Perajang Tembakau 1 

40. Mesin Pemipil Jagung 1 

41. Mesin Perontok Padi 1 

Sumber : Data primer Posyantek Karya Mandiri 2014. 

4.1.1.5. Sasaran Posyantek Karya Mandiri 

Sasaran Posyantek Karya Mandiri adalah Usaha Kecil Menengah, masyarakat 

miskin dan pengangguran, kelompok tani dan masyarakat lain yang membutuhkan 

Teknologi Tepat Guna. 

4.1.1.6. Kegiatan Posyantek Karya Mandiri 

 Kegiatan posyantek karya mandiri antara lain : (1) inventarisasi teknologi 

tepat guna, (2) Pelayanan informasi teknologi tepat guna, (3) kursus dan pelatihan 

teknologi tepat guna, Peragaan teknologi tepat guna Pameran/Demo, (4)  

pengembangan teknologi tepat guna. 
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4.1.1.7. Binaan Poyantek Karya Mandiri 

Posyantek Karya Mandiri mempunyai beberapa binaan, diantaranya sebagai 

berikut: (1) kerajinan  kulit dan imitasi ”Reedja Production” Desa Kebonagung, (2) 

home industry kerupuk rambak dan kulit ikan ”Mulya Indah” Desa Tegowanu Kulon, 

(3) home industry ceriping pisang ”Cita Rasa” Desa Medani, (4) home industry 

krupuk stik ”Dua Ikan” Desa Tegowanu Wetan, (5) home industry kripik buah 

”Seruni” Desa Tegowanu Kulon. 

 

4.1.2. Profil Kerajinan Kulit dan Imitasi Reedja Production 

4.1.2.1. Sejarah Kerajinan Kulit dan Imitasi Reedja Production 

 Reedja Production merupakan UKM yang memproduksi kerajinan kulit dan 

imitasi yang antara lain memproduksi dompet, tas, agenda, gantungan kunci yang 

didirikan oleh bapak Jayus pada tanggal 4 Mei 2008 di Dukuh Mbaru Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan. Sebelum berdirinya Reedja 

Production pada tahun 2000 Bapak Jayus bekerja menjadi karyawan bagian produksi 

kerajinan kulit dan imitasi, tepatnya di tempat pamannya di Surabaya, setelah 5 tahun 

karena tidak betah, beliau pulang untuk bertani selama 1 tahun, tetapi bangkrut, terus 

beliau ikut temannya di Bandung bekerja bagian pmasaran produk kerajinan kulit 

tahun 2007 sampai 2008, setelah itu beliau pulang membawa uang satu juta, dengan 

modal mesin jahit dan bahan kulit dan imitasidari ungaran, beliau berinisiatif 

membuat dompet sendiri bersama istrinya dan selanjutnya dipasarkan ke pasa Johar 

Semarang, tetapi dompetnya tidak laku, tetapi di salah satu toko memberkan tawaran 
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untuk dibuatkan dompet sejumlah 200 biji yang modelya laku pada saat itu tetapi 

sayang modalnya habis, dua hari kemudian mertua pak jayus memerintahnya untuk 

melunasi motor dan beliau di beri uang Rp 2.000.000,-, karena batas akhir pelunasan 

2 minggu, pak Jayus bingung uang ini langsung buat bayar atau di buat dompet dulu, 

kemudian pak Jayus berunding dengan istri, akhirnya diputuskan untuk dibuat 

dompet, dompet dikebut siang malam dan alhamdulillah selama 2 minggu pesenan 

jadi, dan beliau untung Rp 1.000.000,-, dan setelah itu pelunasan motorpun tepat 

waktu dan uang keuntungan dijadikan modal untuk pesanan selanjutnya, dari hari 

kehari dengan berusaha dan kerja keras pak jayus pesananpun terus mengalir, karena 

kualahan beliau membeli peraltan-peralatan lagi dan mengkekut kariawan, Reeja 

Production juga pernah menerima bantuan dan binaan dari PMD Grobogan pada 

tahun 2011, dengan bantuan berupa mesin jahit manual, lima bulan kemudian 

februari 2014 dari posyantek karya Mandiri Kecamatan Tegowanu dengan memberi 

pelatihan teknologi tepat guna dan inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi, dengan 

bantuan pemerintah ini, beliau bisa memberdayakan masyarakat di Desa Kebonagung 

dan sekitarnya, tenaga pengrajinpun hari demi hari, bulan demi bulan bertambah 

sekarang mencapai 20 orang. 

4.1.2.2. Produk Reedja Production 

 Produk kerajinan kulit dan imitasi Redja Production sebellum dan sesudah 

pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna oleh Posyantek Karya 

Mandiri sama bedanya hanya pada kualitas cetak logo, seset kulit dan variasi produk, 

dari kuantitas produk rata-rata juga sama, yaitu terdiri: (1) berbagai jenis dompet, per 
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hari bisa memproduksi 90-110 buah, (2) berbagai jenis Tas, per hari bisa 

memproduksi 25-30 buah Tas kecil dan 25-30 Tas sedang, (3) sabuk, per hari bisa 

memproduksi 20-30 buah, produk ini tidak di utamakan, (4) agenda, tergantung 

pesanan, satu hari bisa memproduksi 20-30 buah, (5) gantungan kunci, satu hari bisa 

memproduksi 20-30 buah, untuk omsetnya Rp 80.000.000,- sampai Rp110.000.000,-. 

4.1.2.3. Manajemen Kerja 

 Sistem kerja di UKM kerajinan kulit dan imitasi ini Reedja Production, 

sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna tidak 

ada berpedaan, yaitu : untuk pengelolaan, pemasaran, belanja bahan baku yang 

bertanggung jawab adalah pemilik UKM yaitu Pak Jayus, untuk bagian produksi 

yaitu pengrajn kulit dan imitasi di UKM reedja production, Desa Kebonagung ini 

sebenarnya mempunyai 6 hari kerja dalam seminggu yaitu mulai hari Senin sampai 

Sabtu dengan system borongan yaitu 30% bahan baku, 30 % untuk tenaga pengrajin, 

30 % pengelola, 10 % lain-lain (listrik, perawatan alat dan keperluan lain, tetapi jika 

ada pengrajin yang ijin keperluan dan alasan lain dari pengelola tidak memaksa untuk 

kerja terus. .  

Tenaga pengrajin di Reedja Production, sebelum penerapan Teknologi Tepat 

Guna berjumlah 17 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 11 perempuan, setelah 

penerapan Teknologi Tepat Guna berjumlah 20 terdiri dari 6 laki-laki dan 14 

perempuan, sebelumnya rata-rata adalah ibu rumah tangga, masyarakat 

pengangguran, dan miskin. Keadaan tenaga pengrajin Reedja Production Desa 

Kebonagung tahun 2014 dapat dilihat secara rinci dalam table 4.4 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Keadaan Tenaga Pengrajin Reedja Production Desa Kebonagung 

No.  Nama Alamat Jenis 

kelamin 

Umur  Pend 

Terakhir 

1.  Mustofa Kebonagung Laki-laki 32 SMP 

2.  Rofiq Kebonagung Laki-laki 27 SMA 

3.  Eko Budi Utomo Brabo Laki-laki 26 SMA 

4.  Sugianto Kebonagung Laki-laki 35 SD 

5.  Andi Setiawan Kebonagung Laki-laki 25 SMA 

6.  Darsono Tanggung Harjo Laki-laki 31 SD 

7.  Kasmiati Tanggung Harjo Perempuan 33 SD 

8.  Yulianti Brabo Perempuan 24 SMA 

9.  Dwi Kebonagung Perempuan 27 SMA 

10.  Ulva Tanggung Harjo Perempuan 27 SMP 

11.  Anis Kebonagung Perempuan 24 SMA 

12.  Kasmini Kebonagung Perempuan 38 SD 

13.  Sari Kebonagung Perempuan 25 SMA 

14.  Sinta Kebonagung Perempuan 25 SMA 

15.  Parsih Tanggung Harjo Perempuan 39 SD 

16.  Hartini Kebonagung Perempuan 34 SMP 

17.  Dewi Tanggung Harjo Perempuan 27 SMP 

18.  Lia Tanggung Harjo Perempuan 23 SMA 

19.  Santi Kebonagung Perempuan 25 SMA 

20.  Kusniyah Tanggung Harjo Perempuan 30 SD 

Keterangan :  

Untuk karyawan nomor 1 sampai 17 sebelum pemberdayaan melalui                  

Penerapan Teknologi Tepat Guna, setelah pemberdayaan melalui Penerapan 

Teknologi Tepat Guna bertambah 3 orang, yaitu nomor 18-20. 

Sumber : Data primer Reedja Production 2014. 

4.1.2.4. Sarana Prasarana Produksi 

 Sarana prasarana produksi kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production 

antara lain berupa bahan baku dan peralatan. Bahan baku produksi Reedja 

Production, sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 
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Guna tidak ada berpedaan, yaitu terdiri dari : kulit dan imitasi, lematek, aksesoris, 

plastik pengepak. Alat produksi sebelum pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna antara lain berupa 3 mesin jahit, 3 penggaris, 5 pisau, 5 kater, 3 martil, 

strika, lempengan plat embosss, setelah pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna tmbah 1 mesin emboss, 1 mesin seset kulit, 1 mesin, mesin jahit zig zag. 

 

4.1.3. Profil Home Industry Kerupuk Rambak dan kulit ikan Mulya Indah  

4.1.3.1. Sejarah Home Industry kerupuk rambak dan kulit ikan Mulya Indah 

 Mulya Indah merupakan UKM yang memproduksi berbagai kerupuk ikan, di 

antaranya adalah kerupuk ikan kakap, ikan nila, tengiri, kerupuk rambak sapi dan 

rempeyek ikan teri, berawal dari Bapak Henkky Kurniawan yang merupakan suami 

dari Ibu Mufti Ulfa yang melihat berbagai macam produk kerupuk ikan di berbagai 

Toko di Kecamatan Tegowanu, maka Bapak Henkie Kurniawan berinisiatif untuk 

membuat kerupuk ikan, beliau mempunyai seorang teman di Mranggen, Demak yang 

memproduksi kerupuk ikan, kemudian beliau berlatih membuat kerupuk dengan istri, 

setelah bisa membuat, pasangan suami istri tersebut pada buhan maret 2012 

memproduksi kerupuk ikan di tempat tinggalnya, yaitu di Desa Tegowanu Kulon, 

Kecamatan Tegowanu, pertama beliau hanya membuat kerupuk ikan tengiri yang di 

bungkus kecil-kecil dan kemasannyapun kurang menarik karena menggunakan lilin, 

pemasarannyapun hanya disekitar Desa Tegowanu Kulon saja, setelah pada 

pertengahan tahun 2013 home industry Mulya Indah mengembangkan produknya 

dengan mebuat kerupuk ikan tengiri, setelah adanya posyantek karya mandiri, pada 
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januari 2014, home industry ini berkonsultasi keposyantek dengan keluhannya, yaitu 

kerupuknya cepat mlempem dan disain kurang menarik, maka dari posyantek 

memberdayakannya dengan TTG peniris gorengn dan hand sealer serta pengetahuan 

tentang disain produk sekarang produknya ada kerupuk ikan kakap, ikan nila, tengiri, 

kerupuk rambak sapi, rempeyek ikan teri dan sekarang telah mendirikan warung 

kucingan. 

4.1.3.2. Produk home industry Mulya Indah 

 Produk home industry Mulya Indah sebelum pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna hanya terdiri dari kerupuk ikan nila dan kerupuk ikan tengiri, 

setelah pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna berkembang dan 

membuat inovasi baru, yaitu: kerupuk ikan kakap, kerupuk, ikan nila, kerupuk ikan 

tengiri, kerupuk rambak sapid dan rempeyek ikan teri. 

4.1.3.3. Manajemen Kerja 

 Sistem kerja home industry Mulya Indah sebelum penerapan TTG adalah 

memproduksi 2 hari sekali karena dalam memasarkan produk dengan cara muter ke 

toko-toko 2 hari sekali, dengan 2 tenaga yatu Bapak Henkky bersama istrinya Bu 

Mufti Ulfa. Setelah penerapan TTG 4 hari sekali karena dalam memasarkan produk 

setelah penerapan 4 hari sekali dengan tenaga produksi 3 orang dan tenaga pemasaran 

1 orang. 

Tenaga produksi dan pemasaran terdiri dari 4 orang, 2 pemilik dan 2 kariawan 

yang sebelumnya menganggur. Keadaan pemilik dan Karyawan home industry Mulya 
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Indah Desa Tegowanu Kulon tahun 2014 dapat dilihat secara rinci dalam table 4.4 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Keadaan Pengelola dan Karyawan Home Industry Mulya Indah  

Desa Tegowanu Kulon 

No.  Nama Alamat Jenis 

kelamin 

Umur  Pend 

Terakhir 

1.  Henkky Setyawan Tegowanu Kulon Laki-laki 30 SMA 

2.  Mufti Aulia Tegowanu Kulon Perempuan 27 SMA 

3.  Aziz Tegowanu Kulon Laki-laki 26 SMA 

4.  Sinta Tegowanu Kulon Perempuan 25 SMA 

Keterangan : 

Untuk nomor 1 dan 2 adalah pengelola (sebelum penerapan TTG) 

Untuk nomor 3 dan 4 adalah karyawan (sesudah penerapan TTG) 

Sumber : Data primer home industry Mulya Indah tahun 2014. 

4.1.3.4. Sarana Prasarana Produksi 

 Sarana prasarana produksi home industry kerupuk kulit ikan Mulya Indah, 

terdiri dari : baskom, kompor, wajan, serokan, setelah pemberdayaan melalui 

penerapan Teknologi Tepat Guna tambah spinner, hand sealer. 

 

4.1.4. Proses Pemberdayaan Pengurus dan Anggota Usaha Kecil Menengah 

Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Posyantek Karya Mandiri berdiri untuk memberdayakan masyarakat di 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sasarannya adalah Usaha Kecil 

Manengah, masyarakat miskin dan pengangguran, kelompok tani dan masyarakat lain 
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yang membutuhkan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG. Dalam 

pemiihan sasaran TTG seharusnya adalah dengan cara pendataan UKM, SDM 

Masyarakat  dan potensi sumber daya alam lokal itu sendiri, namun dikarenakan 

Posyantek Karya Mandiri ini baru saja berdiri dan baru mendapat dana dari 

pemerintah satu kali, dalam pemilihan sasaran TTG, Posyantek Karya Mandiri 

memilih kelompok yang dekat dengan pengurus. Berdasarkan hasil wawancara 

kepada Ibu Mulyanti : 

“sasaran TTG seperti yang tercantum dalam ADART Posyantek  mas, tetapi 

dalam hal pemilihan sasaran harusnya kan kita dibantu dalam hal pendataan 

UKM dan potensi daerah oleh tokoh masyarakat dan kasi PMD Kecamatan , 

tapi sampai sekarang kita tidak dibantu mas. Untuk dana pertama ini ya, yang 

mendapatkan TTG ya yang sebelumnya sudah dibina oleh PMD Grobogaan 

kerajinan kulit mas tempatnya pek Jayus Kebonagung, kalau yang lain secara 

konsultasi ke kita, karena kita sebelumnya juga adakan sosialisasi ke berbagai 

pertemuan seperti PKK, kelompok tani dan lain-lain”  

 

Dari beberapa kelompok masyarakat yang sudah diberdayakan oleh Posyantek 

Karya Mandiri melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) peneliti mengambil 

dua UKM sebagai bahasan bagaimana proses pemberdayaannya dan yang didapat 

UKM dengan adanya program pemberdayaan yang dilaksanakan, yaitu, (1) kerajinan 

kulit dan imitasi Reedja Production Desa Kebonagung, (2) home Industry kerupuk 

kulit ikan Mulya Indah. Tahap-tahap pelaksanaan pemberdayaan dua industri binaan 

Posyantek Karya Mandiri tersebut, adalah : (1) pengumpulan data dan fakta, (2) 

analisis data dan fakta, (3) identifikasi masalah, (4) pemilihan masalah yang 

dipecahkan, (5) perumusan tujuan penerapan teknologi tepat guna, (6) perumusan 
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pemecahan masalah, (7) perencanaan kegiatan, (8) pelaksnaan kegiatan, (9) evaluasi, 

(10) hasil, (11) tindak lanjut. 

4.1.4.1. Pengumpulan Data Keadaan 

Pengumpulan data keadaan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production dan home industry kerupuk ikan Mulya Indah dilakukan secara sistematis 

dan tertulis oleh pengurus posyantek dan dua UKM tersebut dengan cara konsultasi 

dan obsevasi yang sebelumnya dua UKM ke kantor Posyantek Karya Mandiri 

berkonsultasi tentang masalah-masalah yang dihadapi, setelah itu pengurus 

mengumpulkan data keadaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk mencapai 

produk yang kualitasnya bagus. Keadaan yang di observasi antara lain : Jenis Produk, 

alat produksi, proses Produksi dan kualitas hasil produksi. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“Yang mengumpulkan keadaannyaya kita mas, dengan pak Jayus…Dengan 

cara pak Jayus berkonsultasi tentang masalah-masalah yang dihadapi, setelah 

itu pengurus mengumpulkan data keadaan dan masalah-masalah yang 

dihadapi untuk mencapai produk yang kualitasnya bagus. Yang dikumpulkan 

antara lain ya, data : Jenis Produk, alat produksi, proses Produksi dan kualitas 

hasil produksi UKM itu mas. Ya, sama dengan pak Jayus mas, yaitu pengurus 

Posyantek dengan mbak Mufti…Mbak Mufti berkonsultasi ke Posyantek terus 

curhat tentang masalah-masalahnya mas terus dituls… alat yang digunakan, 

kualitas, kuantitas, bahan baku, jenis produk, potensi dan  omset dari UKM itu 

mas” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Posyantek mas, ya dengan saya juga. Dengan cara saya diwawancarai, hehe, 

berkonsultasi lah mas, masalah-masalah apa saja yang saya hadapi, gitu, terus 
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pihak Posyantek juga ke tempat saya mas. Alat yang digunakan mas, dan hasil 

darinya mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

„iya mas saya mengetahui Posyantek dari pertemuan PKK, terus saya 

berkonsultasi ke posyantek tentang masalah-masalah yang kami hadapi…ya 

kualitas dan potensi ke depan mas” 

 

Data keadaan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja production pada saat 

pengumpulan data keadaan, yang hasilnya antara lain adalah produk yang terdiri dari 

Dompet, Tas, Sabuk, Agenda dan Gantugan kunci. Bahan baku yang di peroleh 

Reedja Production berupa kulit dan imitasi sangat melimpah yang didapat dari 

berbagai limbah pabrik yang tidak terpakai di daerah Ungaran. Semarang, dan 

Bandung. Alat-alat yang yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : tiga 

mesin jahit, dua Plong/mesin potong, sarana lain dintaranya, pisau martil, kater, untuk 

cetak logo masih menggunakan strika, untuk menyeset kulit dan imitasi masih 

menggunakan pisau dan dan kadang disesetkan ke produsen lain di daerah Semarang, 

untuk variasi jahitan belum ada atau hanya menggunakan mesin jahit biasa. Hasil 

pengembosan kurang evisien dan cepat rusak, hasil penyesetan kulit kurang rata dan 

sering rusak dan jika di seset ke produsen lain juga tambah biaya, hasil variasi jahitan 

kurang variasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“Produknya adalah dompet, tas, sabuk, agenda dan gantugan kunci. Bahan 

baku yang di peroleh Reedja Production berupa kulit dan imitasi sangat 

melimpah yang didapat dari berbagai limbah pabrik yang tidak terpakai di 

daerah Ungaran. Semarang, dan Bandung, alat yang digunakan manual mas 
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kayak pencetak logo, seset menggunakan pisau dan mesin jahit, hasilnya ya 

kurang bagus pokoknya mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Hasilnya dulu produk saya tidak berubah dari sekarang mas, yaitu : dompet, 

tas, sabuk, agenda, gantungan kunci, alat-alat yang yang digunakan dalam 

proses produksi waktu itu antara lain : tiga mesin jahit, dua Plong/mesin 

potong, sarana lain dintaranya, pisau martil, kater, untuk mengemboss masih 

menggunakan strika, untuk menyeset kulit dan imitasi masih menggunakan 

pisau dan untuk variasi jahitan belum ada atau hanya menggunakan mesin 

jahit biasa, hasil pengembosan kurang evisien dan cepat rusak, hasil 

penyesetan kulit kurang rata dan sering rusak dan jika di seset ke produsen 

lain juga tambah biaya, hasil variasi jahitan kurang variasi” 

 

Pada home industry kerupuk ikan Mulya Indah, sebelum penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG), produknya adalah kerupuk ikan nila dan tengiri. Bahan baku 

diperoleh dari TPA/Pasar kobong Kaligawe Semarang berupa krupuk mentah. Alat-

alat yang yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : wajan, kompor gas, 

gas, serokan, untuk pegemasan masih menggunakan plastik ¼ biasa dengan di press 

menggunakan lilin. Hasil produksi kerupuk cepat mlempem/ 2 hari sudah mlempem, 

tidak tahan lama, keawetan dan masa kadaluarsanya sebentar, produk memiliki 

penampilan yang kurang menarik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“waktu itu tengiri sama nila mas, bahan baku diperoleh dari TPA/Pasar 

kobong kaligawe Semarang berupa krupuk mentah….Alat-alat yang yang 

digunakan masih manual wajan, kompor gas, gas, serokan, untuk pegemasan 

masih menggunakan plastik ¼ biasa dengan di press menggunakan lilin. 

Hasilnya katanya pas konsultasi dan observasi dulu kerupuknya cepat 

mlempem serta kemasannya kurang bagus mas” 
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Selanjutnya wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit ikan 

Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“tengiri sama nila mas, bahan baku diperoleh dari TPA/Pasar kobong 

kaligawe Semarang berupa kerupuk mentah…alat yang yang digunakan masih 

manual wajan, kompor gas, gas, serokan, untuk pegemasan masih 

menggunakan plastik ¼ biasa dengan di press menggunakan lilin. Hasil 

produksi kerupuk cepat mlempem mas,  2 hari sudah mlempem, , produk 

memiliki penampilan yang kurang menarik” 

 

4.1.4.2. Analisis data keadaan 

Setelah pengumpulan data keadaan selanjutnya adalah  analisis data keadaan 

yang merupakan kegiatan penilaian tentang keadaan ada yang meliputi : (1) analisis 

tentang deskripsi data keadaan, (2) keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah 

tercapai (3) penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada 

yang dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek 

Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“analisis data UKM, yaitu analisis tentang deskripsi data keadaan, keadaan 

yang ingin dicapai dan yang sudah terca`pai UKM, penilaian atas keadaan 

sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada yang dalam praktik” 

 

Analisis data keadaan di Reedja Production, maka untuk memperb agar 

variasiiki kualitas produk, maka Reedja Production dipilih untuk diberdayakan, 

Keadaan yang ingin di capai pemilik UKM Reedja Production ; (1) cara cetak logo, 

menggunakan strika yag dipanaskan, dari segi proses alat dengan strika kurang 

efisien dan dan sulit, tidak ada pengaturan suhu, waktu 10 detik/potong (tebal) 8 

detik/potong (tipis), hasil juga kurang bagus dan kurang halus dan sering rusak  yang 

diinginkan dalam proses cetak logo lebih mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan 
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lebih efisien dan cepat, hasil cetak logo lebih bagus, tidak cepat rusak dan lebih halus,  

(2) dari cara penyesetan kulit, sebelum menggunakan mesin seset kulit, Reedja 

Production masih menggunakan alat manual yaitu menggunakan kater dan pisau, dari 

segi proses kurang efisien dan lama, hasil penyesetan ketebalan kulit dan imitasi tidak 

bisa sama/ tidak rata dan sering rusak, dan kadang disesetkan ke produsen lain di 

Semarang yang tentu saja menambah biasa, yang diinginkan dalam penyesetkan kulit 

dari segi proses lebih evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, tidak sering 

rusak jadi pada saat merangkai dan dijahit hasilnya bagus , (3) dari variasi jahitan, 

Reedja Production hanya menggunakan mesin jahit biasa, yang tidak ada 

variasinya,prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul tidak bisa rata dan masih biasa, 

yang diinginkan dari variasi jahitan lebih banyak supaya lebih berinovasi lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyanti, mengatakan: 

“cetak logo, menggunakan strika hasil juga kurang bagus dan kurang halus 

dan sering rusak mas  yang diinginkan hasil cetak logo lebih bagus, tidak 

cepat rusak dan lebih halus,  dari cara penyesetan kulit, menggunakan kater 

dan pisau, hasil penyesetan kurang rata harusnya kan rata dan tidak sering 

rusak mas, beliau biasanya juga malah dsesetkan ke semarang mas, yang 

diinginkan ya punya alat seset kulit, terus variasi jahitan tidak ada, ya 

pengennya ada, da nada lagi mas, banyak bahan kecil-kecil yang tidak 

terepakai engenca bagaimana caranya biar bisa dipakai” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“karyawan saya rata-rata belum pada berpengalaman mas, terus cara cetak 

logo, menggunakan strika yag dipanaskan mas, kurang efisien dan dan sulit, 

tidak ada pengaturan suhu, waktu 10 detik/potong tebal 8 detik/potong tipis, 

hasil juga kurang bagus dan kurang halus dan sering rusak  yang diinginkan 
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dalam proses cetak logo lebih mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan lebih 

efisien dan cepat, hasil cetak logo lebih bagus, tidak cepat rusak dan lebih 

halus,  dari cara penyesetan kulit, menggunakan kater dan pisau, dari segi 

proses kurang efisien dan lama, hasil penyesetan ketebalan kulit dan imitasi 

tidak bisa sama/ tidak rata dan sering rusak yang harusnya dalam penyesetkan 

kulit dari segi proses lebih evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, 

tidak sering rusak jadi pada saat merangkai dan dijahit hasilnya bagus , dari 

variasi jahitan, hanya menggunakan mesin jahit biasa, yang tidak ada 

variasinya,prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul tidak bisa rata dan masih 

biasa, yang saya harapkan dari variasi jahitan lebih banyak supaya lebih 

berinovasi lagi” 

 

Analisis data keadaan di home industry Mulya Indah, maka untuk 

meningkatkan produktifitas Untuk home industri krupuk rambak dan kulit ikan dapat 

dilihat dari alat, proses/cara dan hasil dari peniris gorengan, pengemasan produk, (1) 

Dari alat yang dipakai tersebut, hasil produk gorengan kerupuk cepat kerupuk dua 

hari sudah mlempem/ masa kadaluarsanya sebentar yang diingikan adalah masa 

kadaluarsanya lebih lama, (2) cara disain dan pengemasan, sebelumnya menggunakan 

plasik ¼ dan ½ dan lilin dalam pengemasannya, hasilnya kemasan kurang menarik 

dan kerupuk cepat mlempem yang diinginkan kemasan jadi lebih menarik supaya 

konsumen banyak yang tertarik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“Dari alat yang dipakai tersebut, hasil produk gorengan kerupuk cepat 

mlempem  mas, yang diingikan adalah masa kadaluarsanya lebih lama, cara 

disain dan pengemasan, sebelumnya menggunakan plasik ¼ dan ½ dan lilin 

dalam pengemasannya, hasilnya kemasan kurang menarik dan kerupuk cepat 

mlempem yang diinginkan kemasan jadi lebih menarik supaya konsumen 

banyak yang tertarik” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 
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“dulu hasil produk gorengan kerupuk dua hari sudah mlempem mas, yang 

saya harapkan ya tidak cepat mlempem, terus kemasannya jelek mas, saya 

pengen kemasannya lebih menarik, hehe” 

 

4.1.4.3. Identifikasi Masalah 

Setelah menganalisis data keadaan kegiatan selanjutnya adalah identifikasi 

masalah yang merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki 

atau faktor-faktor menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Beberapa 

masalah dan penyebabnya pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production, yang 

antara lain adalah, (1) dilihat dari proses dan hasil/kualitas yaitu, (a) cetak logo yang 

hasilnya kurang halus, lama dan sering rusak, disebabkan karena proses masih 

menggunakan manual yatu menggunakan strika, (b) seset kulit, yang hasilnya kurang 

rata, lama/kurang efektif disebabkan karena masih menggunakan alat manual yaitu 

menggunakan pisau dan kadang penyesetan di produsen kerajinan di semarang, (c) 

variasi dan inovasi produk yang masih kurang dikarenakan tidak ada alat untuk 

memfariasi jahitan, (2) dilihat dari sumber daya pengrajin, pengrajin kurang 

pengetahuan tentang alat untuk memperbaiki kualitas, kurang pengetahuan tentang 

variasi dan inovasi berbagai produk kerajinan kulit dan imitasi dikarenakan 

pengalamannya yang kurang serta rasa semangat untuk belajar kurang,. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“dari cetak logo, seset, variasi produk hasilnya kurang bagus dan cepat rusak 

dikarenakan alatnya masih manual mas , terus pengetahuan tentang inovasi 

dan alat produksi yang digunakan kurang dikarenakan kurang berpengalaman, 

kurang serta rasa semangat untuk belajar kurang” 
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Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“masalah dan penyebabnya pada cetak logo yang hasilnya kurang halus, lama 

dan sering rusak, disebabkan karena proses masih menggunakan manual yaitu 

menggunakan strika, seset kulit, yang hasilnya kurang rata, lama/kurang 

efektif disebabkan karena masih menggunakan alat manual yaitu 

menggunakan pisau dan kadang penyesetan di produsen kerajinan di 

semarang, variasi dan inovasi produk yang masih kurang dikarenakan tidak 

ada alat untuk memvariasi jahitan, karyawan saya juga belum banyak 

pengalaman dalam pengetahuan tentang inovasi” 

 

Beberapa masalah dan penyebabnya pada home industry aneka kerupuk ikan 

Mulya Indah antara lain adalah, (1) dilihat dari proses dan hasil/kualitas yaitu, (a) 

hasil kerupuk olahan cepat mlempem dikaranakan dalam penirisan gorengan masih 

menggunakan alat manual, jadi hasil penirisan kurang sempurna, serta dikarenakan 

pengemasannya yang masih sederhana dan plastic yang dipakai kurang tebal (b) 

kemasan kurang menarik, dikaranakan masih menggunakan cara yang sederhana 

yaitu menggunakan plastik ¼ dan ½ biasa dan lilin dan disain kurang manarik (2) 

dilihat dari sumber daya pengrajin, pengrajin kurang pengetahuan tentang alat untuk 

memperbaiki kualitas produk olahan, kurang pengetahuan tentang cara mendisain dan 

mengemas yang menarik dikarenakan pengalamannya yang kurang serta rasa 

semangat untuk belajar kurang,. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan : 

“masalah dan penyebabnya pada home industry aneka kerupuk ikan Mulya 

Indah antara kerupuk olahan cepat mlempem dikaranakan dalam penirisan 

gorengan masih menggunakan alat manual, dikarenakan pengemasannya yang 

masih sederhana dan plastic yang dipakai kurang tebal, kemasan kurang 

menarik, dikaranakan masih menggunakan cara yang sederhana yaitu 
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menggunakan plastik ¼ dan ½ biasa dan lilin dan disain, mas Henkky dan 

istrinya juga ingin belajar karena kurang berpengalaman” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“hasil kerupuk olahan cepat mlempem mas, ya mungkin dikarenakan 

pengemasan dan prosesnya, kemasan kurang menarik, dikaranakan masih 

menggunakan cara yang sederhana yaitu menggunakan plastik ¼ dan ½ biasa 

dan lilin dan disain kurang manarik, saya juga kurang berpengalaman tentang 

pengebangan produk mas” 

 

 

4.1.4.4. Pemilihan masalah yang akan dipecahkan  

Setelah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi UKM, maka selanjutnya 

adalah pemilihan masalah yang akan dipecahkan . pemilihan masalah yang ingin 

dipecahkan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production, antara lain adalah: (1) 

dari segi proses dan kualitas produk kerajinan kulit dn imitasi yang dipilih adalah (a) 

cara dan alat cetak logo (b) cara dan alat seset kulit dan imitasi, (b) alat untuk 

memvariasi jahihan, (2) memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada 

pengrajin kulit dan imitasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“masalah yang dipecahkan, cara dan alat cetak logo,cara dan alat seset kulit 

dan imitasi, alat untuk memvariasi jahihan supaya bisa berinovasi mas, 

memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada pengrajin kulit dan 

imitasi” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“cara emboss, cara dan alat seset kulit dan imitasi, alat untuk memvariasi 

jahihan, terus diberi pelatihan mas,”. 
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Masalah yang akan ipecahkan pada  home industry kerupuk kulit ikan Mulya 

Indah, antara lain adalah :  (1) dari segi proses dan kualitas produk olahan kerupuk 

kulit ikan yang dipilih adalah (a) cara agar olahan kerupuk tidak cepat mlempem (b) 

cara pengemasan supaya bisa lebih menarik, (2) memberikan pengetahuan atau 

pemberdayaan kepada home industry Mulya Indah. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“cara agar olahan kerupuk tidak cepat mlempem mas, terus cara pengemasan 

supaya bisa lebih menarik, memberikan pengetahuan atau pemberdayaan 

kepada home industry Mulya Indah” 

 

Selanjutnya wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit ikan 

Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“cara agar kerupuk tidak cepat mlempem, dan pengemasannya mas” 

 

4.1.4.5. Perumusan Tujuan  

Bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan dipecahkan, selanjutnya 

adalah ditetapkannya tujuan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna 

pada Kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production dan home industri krupuk 

Rambak dan kulit ikan Mulya Indah. Program pemberdayaan melalui penerapan TTG 

pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production, tujuannya adalah, (1) 

memperbaiki kualitas  dan meningkatkan kuantitas dan daya saing produk dengan 

cara memperbaiki cara catak logo, cara penyesetan kulit dan imitasi dan cara 

memvariasi jahitan, (2) memberikan pengetahuan kepada pengrajin kulit dan imitasi,. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyanti, mengatakan: 

“kalau tujuan, untuk meningkatan kualitas, kuantitas dan kualitas produk mas, 

dengan cara memperbaiki cara catak logo, cara penyesetan kulit dan imitasi 

dan cara memvariasi jahitan, memberikan pemberdayaan atau pengetahuan 

kepada pengrajin kulit dan imitasi” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada  Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“memperbaiki cara emboss, seset kulit dan mengembangkan produk agar 

lebih bagus mas” 

 

Program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada home 

industry kerupuk kulit ikan Mulya Indah. Tujuannya meliputi, (1) memperbaiki 

kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk dengan cara memperbaiki 

proses produksi supaya tidak cepat mlempem dan memperbaiki cara pengemasan dan 

disain produk supaya lebih menarik, (2) memberikan pengetahuan kepada home 

industry Mulya Indah, (3) membantu dalam permodalan. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“memperbaiki  kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk dengan 

cara memperbaiki proses produksi agar tidak mlempem, dan memperbaiki 

cara pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, memberikan 

pengetahuan kepada home industry Mulya Indah” 

 

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“ya, itu tadi mas, biar tidak mlempem mas, biar awet dan kerupuknya biar 

laris mas, hehe” 

 

4.1.1.1. Pemecahan Masalah 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya diperlukan 

adanya pemecahan masalah. Yang akan dipecahkan  pada kerajinan kulit dan imitasi 
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Reedja Production adalah (1) untuk memperbaiki kualitas,  dan inovasi produk, (a) 

memperbaiki cara pencatak logo yaitu dengan menggunakan mesin emboss, (b) alat 

untuk seset kulit, alatnya masih manual, yaitu menggunakan pisau dan kater yang 

seharusnya menggunakan mesin seset kulit, (c) alat untuk memvariasi jahihan, 

alatnya belum ada, yang seharusnya menggunakan mesin jahit zig zag, (2) dari segi 

sumber daya, untuk memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan 

pengetahuan tentang inovasi produk maka dipecahkan dengan diadakan pembelajaran 

atau pelatihan, (3) membantu alat Teknologi Tepat Guna yang dananya dari Ditjen 

PMD pusat dengan syarat yang disepakati dua pihak. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“ow iya mas, antara lain, cara pencatak logo yang sebelumnya menggunakan 

setrika yang harusnya menggunakan mesin emboss, alat untuk seset kulit, 

alatnya masih manual, yaitu menggunakan pisau dan kater dan kadang 

disesetkan di tempat lain yang seharusnya menggunakan mesin seset kulit, 

alat untuk memvariasi jahihan, alatnya belum ada, yang seharusnya 

menggunakan mesin jahit zig zag, untuk memberi pengetahuan tentang cara 

menggunakan alat dan pengetahuan tentang inovasi produk maka dipecahkan 

dengan diadakan pembelajaran atau pelatihan, membantu alat mas, kan 

program ini merupakan program bantuan PMD pusat dengan syarat” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“memperbaiki cara pencatak logo yaitu dengan menggunakan mesin emboss, 

alat untuk seset kulit, alatnya masih manual, menggunakan mesin seset kulit, 

alat untuk memvariasi jahihan, alatnya belum ada, yang seharusnya 

menggunakan mesin jahit zig zag” 

 

Pemecahan masalah pada home home industry kerupuk kulit ikan Mulya 

Indah, yaitu, (1) untuk meningkat kualitas produk dan meningkatkan daya saing 

produk dengan cara, (a) memperbaiki cara peniris gorengan agar produk tidak cepat 
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mlempem, dengan menggunakan alat spinner/peniris gorengan, (b) memperbaiki cara 

pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, dengan cara menggunakan alat 

pengepress makanan/ hand sealer dan perbaikan disain produk (2) dari segi sumber 

daya, untuk memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan 

tentang inovasi serta perbaikan kemasan produk maka dipecahkan dengan diadakan 

pembelajaran atau pelatihan, (3) membantu alat Teknologi Tepat Guna yang dananya 

dari Ditjen PMD pusat  dengan syarat yang disepakati dua pihak. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“untuk meningkat kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk 

dengan cara, memperbaiki cara peniris gorengan agar produk tidak cepat 

mlempem, dengan menggunakan alat peniris gorengan, memperbaiki cara 

pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, dengan cara menggunakan 

alat pengepress makanan dan perbaikan disain produk, memberi pengetahuan 

tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan tentang inovasi serta 

perbaikan kemasan produk maka dipecahkan dengan diadakan pembelajaran 

atau pelatihan, dan membantu TTG mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai 

berikut: 

“biar tidak cepat mlempem dan memperbaiki dalam kemasan mas, dengan 

mendisain dan menggunakan pengepress, untuk meniriskan minyak 

menggunakan peniris gorengan” 

 

4.1.1.2. Perencanaan Kegiatan 

 Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah cara mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, dalam perancanaan kegiatan pemberdayaan melalui Teknologi Tepat 

Guna (TTG) pada UKM di Posyantek Karya Mandiri tidak di tulis atau direncanakan 

secara sistematis metode transfer TTG dilakukan dengan cara kerjasama dan 
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kemitraan, Pelatihan, Pendampingan, pembinaan kader terlatih serta motivasi, pada 

intinya  metode dapat  disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sebagaimana 

penuturan Ibu Mulyanti : 

“untuk perencanaan transfer TTG memang idealnya tertulis seperti pas 

pendataan masalah-masalah yang dihadapi tadi mas,dan direncarakan secara 

musyawarah formal ya mas, tapi untuk mencarai tujuan UKM maupun 

masyarakat melalui TTG sangat mudah kok mas, belajarnya juga 

menyesuaikan, bisa dengan pelatihan, pendampingan, ceramah dan dain-lain 

yang susah ya pas mencari TTG yang pas untuk memperbaiki kualitas produk 

UKM” 

 

 Perencanaan transfer TTG pada Usaha Kecil Menengah meliputi, (1) 

pencarian TTG/ Sumber TTG, (2) penetapan instruktur, dan warga belajar, (3) tujuan 

pembelajaran, (4) tempat dan jadwal, (5) materi/bahan ajar, (6) sumber belajar, (7) 

metode pembelajaran, (8) jumlah dan sumber dana. 

4.1.1.2.1. Sumber Teknologi tepat guna (TTG) 

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya pencaran TTG 

yang diperlukan untuk memberdayakan dua UKM, akses informasi sumber teknologi 

tepat guna, yang dilakukan pencarian dengan berbagai cara yang antara lain pencarian 

melalui internet, kerja sama dan lain-lain, dengan rinciann sebagai berikut: TTG yang 

digunakan dalam memberdayakan pengrajin kulit dan imitasi ini adalah mesin 

Emboss , mesin Seset kulit, mesin Jahit Zig zag yang sumbernya sebagai berikut : (a) 

TTG mesin Emboss di peroleh Posyantek, Toko Wijaya Teknik, Bandung,  yang 

dipesan melalui internet , tanggal pembelian 01 januari 2014 dengan harga Rp 

5.000.000,- (b) TTG mesin seset kulit, diperoleh dari Toko Jaya Abadi Bandung Jawa 

Barat, yang diperoleh Posyantek melalui Pak Jayus / pengelola Reedja Production 
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yang dipesan melalui temannya yang bekerja sebagai pengrajin kulit dan imitasi di 

Bandung, tanggal pembelian 25 Desember 2013 dengan harga Rp 7.000.000,- (c) 

TTG mesin jahit zig zag, diperoleh dari toko mesin jahit Tunjungan Semarang, yang 

diperoleh posyantek melalui internet dengan tanggal pembelian 05 januari 2014 

dengan haga Rp 3.500.000,-., (3) pendanaan, karena masalah dalam pendanaan 

makan dalam hal pendanaan ini, posyantek membantu kerajinan kulit dan imitasi 

reedja production dengan dana dari PMD pusat, dengan berbagai syarat. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti kepada Ibu Sri Mulyani, mengatakan : 

“ya, mas sebentar, datanya ta cari dulu, untuk mesin Emboss di peroleh 

Posyantek, Toko Wijaya Teknik, Bandung,  yang dipesan melalui internet, 

tanggal pembelian 01 januari 2014, mesin seset kulit, diperoleh dari Toko 

Jaya Abadi Bandung Jawa Barat, yang diperoleh Posyantek melalui Pak Jayus 

/ pengelola Reedja Production yang dipesan melalui temannya yang bekerja 

sebagai pengrajin kulit dan imitasi di Bandung, tanggal pembelian 25 

Desember 2013, mesin jahit zig zag, diperoleh dari toko mesin jahit 

Tunjungan Semarang, yang diperoleh posyantek melalui internet dengan 

tanggal pembelian 05 januari 2014” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“pertama saya diperintah bu mul sigit mas (Bu Mul), untuk mencari TTG 

kerajinan kulit, tapi saya hanya bisa mencari mesin seset dari bandung dengan 

cara pesan dengan teman saya mas” 

 

Untuk Spesifikasi Teknologi Tepat Guna kerupuk ikan Mulya Indah dapat diccermati 

: 

 

pada Gambar Berikut : 

 

 

Gambar 4.2 

Teknologi Tepat Guna Kerajinan Kulit dan Imitasi 
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Mesin Embos 

Kegunaan : Mencetak logo 

pada bahan kulit dan imitasi 

Tenaga : Listrik 220 V 

Daya : 250 W 

Dimensi (pxlxt) : 0,5x0,5x0,75 

Kapasitas : 4 detik/otong 

(tebal) dan 3 detik/potong tipis) 

 

Mesin Seset Kulit 

Kegunaan : Menipiskan bahan 

kulit dan imitasi dan pola 

lipatan 

Tenaga : Listrik 220 V 

Daya : 250 W 

Dimensi (pxlxt) : 0,8m x 1 m x 

1,25m 

Kapasitas: 200-250 potong/jam 

 

Mesin Jahit Zig zag 

Kegunaan : Menyambung 

bahan kulit/imitasi dan 

membuat motif 

Tenaga : 220 V 

Daya : 250 W 

Dimensi (pxlxt) : 1,2x0,6x1 m 

Kapasitas : 30 cm/detik 
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Teknologi Tepat Guna (TTG) yang digunakan dalam memberdayakan home 

industry kerupuk kulit ikan Mulya Indah, adalah Spinner/ alat peniris gorengan dan 

Hand sealer/ alat pengepres kemasan, yang sumbernya/ dibeli dari Toko mesin 

Maxindo Malang, yang dipesan melalui internet pada tanggal 29 Desamber 2013 

dengan harga Rp 3.500.000,- dan Rp 340.000,-. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyani, mengatakan 

“Spinner dan Sealer kami beli dari Toko mesin Maxindo Malang, yang 

dipesan melalui internet pada tanggal 29 Desamber 2013 mas… kalau spinner 

3.500.000 dan sealer 340.000” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry 

kerupuk kulit ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“yang mencari posyantek mas lewat internet mas, Alhamdulillah ya mas, kita 

dibantu, hehe” 

 

 

Untuk Spesifikasi Teknologi Tepat Guna kerupuk ikan Mulya Indah dapat diccermati 

pada Gambar Berikut : 

Gambar 4.4 

Teknologi Tepat Guna Kerupuk Kulit Ikan 

 

 

Tipe : Aluminum body 

Model 

 Impulse Power : 300W 

 Seal Length : 200mm 

 Seal Width : 2mm 

 Machine Weight : 2.7kg 

 Kegunaan : Mengepres 

kemasan 

 



106 
 

106 
 

 

 

4.1.1.2.2. Penetapan Instruktur dan Warga Belajar 

 Instruktur dalam proses pembelajaran pada tenaga pengrajin kulit dan imitasi 

Reedja Production adalah Bapak Hendarto dari Bandung yang merupakan teman dari 

pak Jayus, dan sudah di tetapkannya. Warga belajar dalam proses pembelajaran 

program penerapan teknologi tepat guna kerajinan kulit dan imitasi ini terdiri dari dua 

pertemuan, pertama  berjumlah 5 yaitu pemilik UKM dan 4 tenaga pengrajin atau 

kariawan Reedja Production, tidak semua tenaga pengrajin dilatih menggunakan 

teknologi tepat guna karena 5 sudah cukup, pertemuan kedua dalam 

pengimplementasian Teknologi Tepat Guna (TTG) warga belajar terdiri dari semua 

karyawan dan pengelola kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

Mesin Spinner Kapasitas 5 kg / 

proses 

 Tipe : SPIN-5 Agrowindo 

 Kapasitas : 5 kg /proses 

 Listrik : 1/4 HP atau sekitar 200 

watt, 220 V / 1 P 

 Dimensi : 60x40x52 cm 

 Silinder : Stainless Steel 

 Keranjang : vorporasi stainless 

steel 

 Tabung : stainless steel 

 Merek : Agrowindo, diproduksi 

PT Agrowindo 

 Kegunaan : Meniriskan Minyak 
Goreng 
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  “Teman dari Pak Jayus mas, namanya Bapak Hendarto dari bandung, beliau 

sudah pengalaman mas. Peserta ada 5 orang pengrajin termasuk pak jayus dan 

pertemuan kedua semua karyawan mas” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “instruktur saya yang mencari mas, jadi ini kan merupakan bantuan dari 

posyantek kepada kita, seumpama saya yang jadi instruktur  juga bisa mas tapi 

sebelumnya ya harus belajar dulu secara otodidak, gampang kok aslinya, tapi 

lebih baik kan teman saya saja dari bandung yang lebih berpengalaman, 

hehe,…Yang dilatih dulu empat karyawan mas, dan saya juga ikut belajar si 

mas” 

 

 Instruktur dalam proses pembelajaran pada home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah adalah Ibu Sri Mulyani ketua Posyantek Karya Mandiri, yang telah 

belajar secara otodidak dari buku pedoman dan dipraktekkan sendiri cara memakai 

Spinner dan Hand sealer, selain itu beliau juga mengetahui macam-macam kemasan 

yang bagus yang bahannya dari internet. Warga belajar dalam proses pembelajaran 

program penerapan Teknologi Tepat Guna kerupuk kulit ikan adalah dua orang yang 

merupakan pemilik UKM. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “saya mas, alah modelnya kayak prifat kok mas, kayak pendampingan 

konsultasi, kan hanya mempelajari cara memakai spinner dan alat pengepress 

kemasan yang sudah ada buku pedomannya, ya saya belajar otodidak bisa mas 

dan macam-maccam disain kemasan saya mengetahui dari internet 

mas…warga belajarnya ya pemilik home industry mbak Mufti dan mas 

Henkky” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry 

kerupuk kulit ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 
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“kita diajari bu sigit mas (bu mul). Warga belajarnya ya saya sama suami mas, 

hehe” 

 

4.1.1.2.3. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada tenaga kerja kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Poduction program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

yaitu , (1) warga belajar mengetahui cara-cara menggunakan teknologi tepat  guna 

berupa mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit zig-zag, dan mengetahui 

macam-macam inovasi produk kerajinan kulitdan imitasi  (2) warga belajar mampu 

menggunakan teknologi tepat guna berupa mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin 

zig-zag dan mengaplikasikannya dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “ya, supaya pemilik dan karyawan mengetahui cara-cara menggunakan 

teknologi, mempraktekkannya mas, dan mampu menggunakan teknologi dan 

mengaplikasikannya dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi dengan 

baik” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“ya, agar bisa menggunakan alat emboss, seset kulit dan mesit jahit zig zag 

mas, kan perlu adanya pelatihan agar dapat dipergunakan membuat keerajinan 

mas” 

 

 Tujuan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG)  pada home industry kerupuk kulit Mulya Indah yaitu , (1) warga 

belajar mengetahui cara-cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand 

sealer dan mengetahui disain kemasan yang menarik, (2) warga belajar mampu 
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menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer dan 

mengaplikasikannya dalam membuat krupuk rambak dan kulit ikan, (3) warga belajar 

bertambah semangat dalam wirausaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “Tujuan pembelajarannya agar bisa menggunakan spinner dan sealer baik 

secara teori, praktek, dan mampu menggunakan alat tersebut dan 

mengaplikasikannya dalam membuat krupuk rambak dan kulit ikan serta 

mengetahui disain kemasan serta supaya mbak Mufti sama mas Henkky lebih 

semangat lagi dalam wirausaha” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry 

kerupuk kulit ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

 “ya, agar bisa menggunakan peniris gorengan dan pengepres kemasan mas, 

biar nantinya bisa digunakan untuk memproduksi krupuk agar tidak cepat 

mlempem dan kemasan lebih menarik, hehe” 

  

4.1.1.2.4. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 Pelaksanaan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada kengrajin kulit dan imitasi Reedja Production di 

dilaksanakan di aula Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan selama dua hari/ dua pertemuan, yaitu senin tanggal 01 sampai dengan 03 

Februari 2014, satu hari pertemuan dilaksanakan selama 7 jam dari jam 08:00 sampai 

jam 12:00 serta jam 13:00 sampai jam 16:00. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “dilaksanakan selama dua hari mas, yaitu senin tanggal 13 februari di aula 

posyantek dan 14 Februari 2014 di tempatnya pak jayus mas, masing-masing  

pertemuan dilaksanakan selama 7 jam dari jam 08:00 sampai jam 12:00 dan 

13:00 sampai jam 16:00” 
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Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “dua hari mas di tempat posyantek dan satu hari di tempat saya, kalau 

tanggalnya saya lupa mas, bulan februari kayaknya” 

 

 Pelaksanaan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada home industry kerupuk kulit ikan di dilaksanakan 

di aula Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan selama 

dua hari, yaitu Minggu tanggal 01 Januari 2014, satu hari pertemuan dilaksanakan 

selama 4 jam dari jam 12:30 sampai jam 16:30. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “Pelaksanaannya di aula posyantek selama satu hari hari, yaitu minggu 

tanggal 01 Januari kemarin, satu hari pertemuan dilaksanakan selama 4 jam 

dari jam 12:30 sampai jam 16:30 mas” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“satu hari mas di ruang Posyantek sore selama empat jam, untuk bulannya 

januari awal, kalau tidak salah tanggal satu” 

 

4.1.1.2.5. Bahan/Materi Pembelajaran 

 Materi Pembelajaran dalam proses program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada kerajinan kulit dan imitasi yang diberikan adalah 

(1) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna mesin emboss, mesin seset kulit dan 

mesin jahit zig zag secara teori, (2) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna mesin 

emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit zig zag yang selanjutnya di praktikkan, (3) 

cara menggunakan Teknologi Tepat Guna mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin 
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jahit zig zag yang selanjutnya di implementasikan dalam pembuatan kerajinan kulit 

dan imitasi, (4) pengetahuan tenntang macam-macam inovasi produk kerajinan kulit 

dan imitasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“antara lain. cara menggunakan TTG secara teori mas, kemudian 

dipraktikkan, cara menggunakan TTG yang selanjutnya di implementasikan 

dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi, terus pengetahuan tentang 

inovasi kerajinan” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “cara menggunakan TTG mas, dan pengimpementasian TTG terus ke inovasi 

kerajinan dan dikasih tahu tentang macam-macam inovasi produk” 

. 

 Materi Pembelajaran dalam proses program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada home industry kerupuk kulit ikan yang diberikan 

adalah (1) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer secara 

teori, (2) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer yang 

selanjutnya di praktikkan, (3) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan 

Hand sealer yang selanjutnya di implementasikan dalam pembuatan kerupuk rambak 

dan kulit ikan, (4) pengetahuan tentang disain dan kmanfaat  kenmasan produk yang 

menarik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“cara menggunakan alat secara teori, praktek dan selanjutnya di 

implementasikan pada pembuatan kerupuk, serta diberi pengetahuan tentang 

disain produk mas” 

 



112 
 

112 
 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industri kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“penggunaan alat dan dikasih tahu tentang cara mengemas dan disain produk 

yang menarik” 

 

4.1.1.2.6. Sumber Belajar 

 Sumber belajar dalam program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Produktion yang TTGnya 

terdiri dari (1) pembelajaran TTG mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit 

zig-zag, adalah dari tutor yang sudah berpengalaman dalam memproduksi kerajinan 

kulit, (2) pembelajaran pembuatan macam-macam variasi produk kerajinan, bahan 

ajar didapat tutor dari internet dan pengalaman tutor sendiri. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyani, 

mengatakan: 

“untuk sumber materi yang di berikan dari instruktur dan internat mas” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “dari pak Hendarto mas, beliau kan sudah berpengalaman” 

 Sumber belajar dalam pembelajaran teknologi tepat guna pada home industry 

kerupuk kulit terdiri dari : (1) pembelajaran TTG Spinner/peniris gorengan, Hand 

sealer adalah dari buku pedoman penggunaan kedua alat dan dari internet, (2) 

pengetahuan tentang macam-macam disain pengemasan produk dan manfaatnya 
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didapat tutor dari internet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“untuk alat dua-duanya dari buku pedoman dan youtube mas, untuk materi 

disain produk, manfaat dan macam-macam kemasan saya cari dari internet” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

 “wah, kalau itu dari bu Sigit Mas, ya kan ada buku pedomannya juga” 

4.1.1.2.7. Media dan Alat Pembelajaran 

 Media dan Alat Pembelajaran (1) Teknologi Tepat Guna yang berupa: mesin 

seset, mesin embos, mesin jahit zig zag, (2) alat pendukung lain, yaitu mesin jahit, 

gunting, penggaris, (3) sarana yang berupa bahan, antara lain : kulit, imitasi, lematex 

akseoris, mika, (4) media, berupa leptop dan materi modul. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyani, 

mengatakan: 

“terutama TTGnya mas : mesin seset, mesin embos, mesin jahit zig zag, alat 

pendukung lain, yaitu mesin jahit, gunting, penggaris, sarana yang berupa 

bahan, antara lain : kulit, imitasi, lematex akseoris, mika serta sarana 

pendukung, yaitu leptop dan kertas fotokopian materi” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“alat tadi mas betupa TTG alat pendukung sebelumnya, bahan dan kertas 

fotokopian” 

 

 Media dan Alat pembelajaran dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah, antara lain :(1) Teknolgi 
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Tepat Guna yang berupa: alat peniris gorengan dan hand sealer/pengepres kemasan, 

(2) alat pendukung lain, yaitu wajan, kompor, serokan, baskom,plastik 3 mm (3) 

sarana yang berupa bahan, antara lain : kerupuk ikan mentah, (4) media, berupa: 

leptop dan materi modul. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“alat pengepres, spinner, wajan, kompor, serokan, baskom, plastik, buku 

pedoman materi serta ada lagi mas, bahan dari internet yang saya fotokopi, 

terus leptop” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“alat pengepress, spinner, dan alat-alat dari saya sendiri mas, berupa wajan, 

kompor, serokan, baskom, plastic,  saya juga dikasih fotokopian mareri 

tentang disain produk oleh bu sigit” 

 

4.1.1.2.8. Metode Pembelajaran 

 Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran program pemberdayaan 

mlalui Teknologi Tepat Guna pada pengrajin kulit dan imitasi Reedja Production 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek, yaitu pertama teori dengan 

ceramah dilanjutkan dengan diskusi sekaligus praktek dengan bertanya pada 

instruktur  apa yang belum faham dan dari tutor mengajari warga belajar langsung. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyani, mengatakan: 

 “Ceramah, diskusi dan praktek mas” 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 
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“metode ceramah, diskusi dan praktek, yaitu pertama teori dengan ceramah 

dilanjutkan dengan diskusi sekaligus praktek dengan bertanya pada instruktur  

apa yang belum faham dan dari tutor mengajari warga belajar langsung”   

 

 Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran program pemberdayaan 

melalui Teknologi Tepat Guna pada home industry kerupuk ikan Mulya Indah ini 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek, yaitu pertama teori dengan 

ceramah dilanjutkan dengan diskusi sekaligus praktek. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“ya, teori, ceramah, dilanjutkan praktek sekaligus diskusi mas” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“ceramah, praktek dan diskusi mas” 

 

4.1.1.2.9. Pendanaan 

Pendanaan untuk kegiatan Posyantek Kaya Mandiri dalam program TTG ini  

adalah dari Ditjen PMD Pusat, yang berjumlah Rp 70 juta yang dipergunakan untuk 

melengkapi kelengkapan kantor dan program-program pemberdayaan yang salah 

satunya adalah program pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna Kerajinan 

Kulit dan Imitasi Reedja Production dan home industry kerupuk ikan Mulya Indah, 

selain itu untuk kelengkapan pelatihan juga swadaya UKM. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyani, 

mengatakan : 

“untuk pendanaan  kegiatan Posyantek Kaya Mandiri ini baru dari Ditjen 

PMD pusat mas, jumlahnya Rp 70 juta yang dipergunakan untuk keperluan 

kelengkapan kantor seperti almari etalase dll serta untuk pembelian alat TTG 
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binaan Posyantek, salah satunya adalah TTG kerajinan kulit dan kerupuk itu 

mas, serta untuk biaya pembinaan juga… Ya, sama seperti Reedja Production 

mas, dari Ditjen PMD pusat” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, 

Pak Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Iya mas, kalau pendanaan TTG ini semua dari Posyantek, kita tinggal 

mencari TTG sendiri bersama dengan Posyantek itu sendiri, kalau yang 

masalah lain-lain seperti alat lain, bahan ya dari saya sendiri” 

 

Sama halnya dengan hasil wawancara kepada pengelola home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“dari Posyantek mas, kita hanya swadaya dengan hanya menyediakan alat 

sendiri kelengkapan selain TTG dari Posyantek, seperti wajan, serokan, 

baskom, bahan dan lain-lain” 

 

4.1.1.3. Pelaksanaan Kegiatan  

 Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 

pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/ pembelajaran/ 

pembelajaran yang sudah dibuat.Secara umum ada langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran yang bisa berlaku umum dalam pembelajaran apapun untuk siapapun 

dan kapanpun. Adapun langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaan yang dilakukan 

dalam Pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna pada kerajinan kulit dan imitasi 

Reedja Production dan Home industri Mulya indah dilaksanakan yang masing-

masing dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

4.1.1.3.1. Pelaksanaan Pembelajaran Pada Kerajinan Kulit dan Imitasi Reedja 

Production 
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 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production dilaksanakan 2 pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan di aula 

Posyantek, pertemuan kedua di tempat produksi kerejinan kulit dan imitasi Reedja 

production, yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1.1. Pertemuan Pertama 

4.1.1.3.1.1.1. Kegiatan Pendahuluan 

 Kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal sebelum proses 

pembelajaran dimulai. Langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan pertemuan 

pertama. meliputi: (1) penyelenggara, tutor dan warga nelajar mempersiapkan alat, 

media dan bahan ajar yang diperlukan, (3) mengecek kembali alat dan bahan yang 

diperlukan, (3) mempersiapkan warga belajar.  

4.1.1.3.1.1.2. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti ini merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran TTG yang 

dimulai dari penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan inti meliputi: (1) 

instruktur mangucapkan salam, (2) tutor memperkenalkan diri, (3) Instruktur 

menjelaskan materi-materi yang akan dipelajari, yang berupa: cara menggunakan 

emboss, cara menggunakan mesin seset kulit, cara menggunakan mesin jahit zig zag, 

dan pengetahuan tentang inovasi produk kerajinan kulit dan imitasialat berupa TTG 

yang digunakan untuk memproduksi kerajinan, berupa: mesin seset, mesin emboss, 

dan mesin jahit zig zag.  

 Pertama adalah cara menggunakan mesin emboss, langkah-langkah belajar 

mengajar terdiri dari (a) instruktur memberikan materi dengan cara ceramah sekaligus 
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mempraktekkan cara menggunakan mesin emboss, (b) warga belajar mendengarkan 

dan memperhatikan instruksi dari instruktur, (c) instruktur meminta umpan baik dari 

warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, (d) warga belajar satu per satu 

mempraktekkan cara menggunakan mesin emboss (e) instruktur mengamati dan 

membantu warga belajar jika mengalami kesulitan dalam mempraktekan materi, (f) 

pemantau kemajuan belajar warga belajar, , 

 Kedua adalah cara menggunakan mesin seset kulit, langkah-langkah belajar 

mengajar terdiri dari (a) instruktur memberikan materi dengan cara ceramah sekaligus 

mempraktekkan cara menggunakan mesin seset kulit, (b) warga belajar 

mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, (c) instruktur meminta 

umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, (d) warga belajar 

satu per satu mempraktekkan cara menggunakan mesin emboss (e) instruktur 

mengamati dan membantu warga belajar jika mengalami kesulitan dalam 

mempraktekan materi, (f) pemantau kemajuan belajar warga belajar, , 

 Ketiga adalah cara menggunakan mesin jahit zig zag, langkah-langkah belajar 

mengajar terdiri dari (a) instruktur memberikan materi dengan cara ceramah sekaligus 

mempraktekkan cara menggunakan mesin jahit zig zag, (b) warga belajar 

mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, (c) instruktur meminta 

umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, (d) warga belajar 

satu per satu mempraktekkan cara menggunakan mesin emboss (e) instruktur 

mengamati dan membantu warga belajar jika mengalami kesulitan dalam 

mempraktekan materi, (f) pemantau kemajuan belajar warga belajar, , 
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 Keempat adalah pemberian materi pengetahuan tentang macam-macam 

variasi dan inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi, langkah-langkah belajar 

mengajar terdiri dari (a) instruktur memberikan materi dengan cara ceramah dan 

memperkenalkan macam-macam jenis variasi dan inovasi produk kerajinan kulit dan 

imitasi dengan beberapa semple, (b) warga belajar mendengarkan dan memperhatikan 

instruksi dari instruktur, (c) instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu 

dipersilahkan untuk bertanya, (d) pemantau kemajuan belajar warga belajar, 

4.1.1.3.1.1.3. Kegiatan penutup  

 Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran 

setelah selesai penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan pentup 

meliputi: (1) Melakukan review materi pembelajaran yang dipelajari, (2) penutup 

pembelajaran dengan salam, (3) menyimpan dan merapikan media/alat bantu yang 

digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“Pertemuan pertama, pendahuluannya, kita bersama-sama dengan 

karyawannya Pak Jayus mempersiapkan alat, media dan bahan ajar yang 

diperlukan, mengecek kembali alat dan bahan yang diperlukan, 

mempersiapkan warga belajar. Kegiatan inti Pelatih memperkenalkan diri, 

menjelaskan materi-materi yang akan dipelajari, pertama adalah cara 

menggunakan mesin emboss, langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari 

instruktur memberikan materi dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan 

cara menggunakan mesin emboss, warga belajar mendengarkan dan 

memperhatikan instruksi dari instruktur, instruktur meminta umpan baik dari 

warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, warga belajar satu per satu 

mempraktekkan cara menggunakan mesin emboss instruktur mengamati dan 

membantu warga belajar jika mengalami kesulitan dalam mempraktekan 

materi, pemantau kemajuan belajar warga belajar, selanjutnya untuk mesin 

seset kulit dan mesin jahit zig zag  sama mas, setelah itu pemberian materi 

pengetahuan tentang macam-macam variasi dan inovasi produk kerajinan kulit 
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dan imitasi, langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari instruktur 

memberikan materi dengan cara ceramah dan memperkenalkan macam-

macam jenis variasi dan inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi , warga 

belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, instruktur 

meminta umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, 

pemantau kemajuan belajar warga belajar. Kegiatan penutup melakukan 

review materi pembelajaran yang dipelajari, penutup pembelajaran dengan 

salam, menyimpan dan merapikan media/alat bantu yang digunakan. 

Situasinya tenang, asik mas 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Pendahuluannya persiapan mas, saya mempersiapkan bahan-bahannya kulit 

dan imitasi. Pertama instruktur mengajari penggunaan alat dngan 

mempraktekkan atu persatu setelah itu pesertanya mempraktekkan, sedangkan 

instruktur hanya mengamati dan mendampingi, yang ketiga dikasih tahu 

tentang macam-macam inovasi produk dengan beberapa semple yang dibawa 

instruktur, kita mendengarkan dan bertanya. Evaluasi dan beres-beres. Iya asik 

seneng mas, Pak Hendarto cara menyampaikannya enak mas sambil guyon-

guyon, hehe” 

 

4.1.1.1.1.1. Pertemuan Kedua 

4.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Pendahuluan 

 Langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan pertemuan kedua. meliputi: (1) 

Pembukaan pelajaran TTG dengan mengucap salam terlebih dahulu untuk 

membangkitkan motivasi dan meneguhkan hasrat warga belajar mengarah kepada 

kegiatan belajar mandiri, (2) pengecek kehadiran warga belajar, (3) bersama peserta 

didik mengidentifikasi bahan dan kelengkapan belajar lainnya yang akan digunakan 

seperti alat dalam  pembelajaran TTG dan media belajar lainnya.  

4.1.1.1.1.1.2. Kegiatan Inti 
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 Kegiatan inti ini merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran TTG yang 

dimulai dari penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan inti meliputi: (1) 

Instruktur menjelaskan kembali materi tentang materi macam-macam inovasi produk 

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama, (2) warga belajar mendengarkan dan 

memperhatikan instruksi dari instruktur, (3) instruktur bersama warga belajar 

memilih materi variasi dan inovasi produk yang selanjutnya akan dipraktekkan, (4) 

mengamati dan membantu warga belajar jika mengalami kesulitan dalam 

mempraktekan materi, (5) pemantau kemajuan belajar warga belajar 

4.1.1.1.1.1.3. Kegiatan penutup  

 Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran 

setelah selesai penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan pentup 

meliputi: (1) Melakukan review materi pembelajaran yang dipelajari, (2) penutup 

pembelajaran dengan salam, (3) menyimpan dan merapikan media/alat bantu yang 

digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“Sama mas urutannya bedanya hanya di prosesnya. Yaitu instruktur 

menjelaskan kembali materi tentang materi macam-macam inovasi produk 

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama, peserta mendengarkan dan 

memperhatikan instruktur, berdiskusi memilih materi variasi dan inovasi 

produk yang selanjutnya akan dipraktekkan, mengamati dan membantu warga 

belajar jika mengalami kesulitan dalam mempraktekan materi, pemantau 

kemajuan belajar warga belajar. Kegiatan penutup sama mas, paling evaluasi, 

terus penutup dan beres-beres. Iya rame mas, sambil guyon-guyon, banyak 

ibuk-ibuk sih mas karyawannya” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 
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“Pendahuluannya persiapan mas, saya mempersiapkan bahan-bahannya kulit 

dan imitasi. Pertama instruktur dan kita memilih produk mana yang akan di 

buat, memproduksi seperti biasa hanya saja menggunakan alat baru, 

sedangkan instruktur hanya mengamati dan mendampingi, serta ngasih 

pengarahan mas. Evaluasi, beres-beres. Iya asik dan seneng mas, santai, 

banyak guyonnya malah” 

 

4.1.1.1.1. Proses Pembelajaran dalam Pemberdayaan melalui TTG pada Home 

Industri Kerupuk Ikan Mulya Indah 

 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada Home Industri Mulya Indah 

dilaksanakan 1 pertemuan di aula posyantek, yang selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

4.1.1.1.1.1. Kegiatan Pendahuluan 

 Kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal sebelum proses 

pembelajaran dimulai. Langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan pertemuan 

pertama. meliputi: (1) penyelenggara, tutor dan warga nelajar mempersiapkan alat, 

media dan bahan ajar yang diperlukan, (3) mengecek kembali alat dan bahan yang 

diperlukan, (3) mempersiapkan warga belajar.  

4.1.1.1.1.2. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti ini merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran TTG yang 

dimulai dari penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan inti meliputi: (1) 

instruktur mangucapkan salam, (2) Instruktur menjelaskan materi-materi yang akan 

dipelajari, yang berupa: cara menggunakan spnner/peniris gorengan dan hand sealer, 

dan pengetahuan tentang inovasi produk macam-macam cara pengemasan yang bagus 

dan menarik, manfaat pengamasan. (3) warga belajar memasak bahan yang berupa 
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kerupuk Nila dan Tengiri, (4) selanjutnya instruktur mengajarkan cara meniriskan 

minyak dengan spinner. Langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari (a) instruktur 

memberikan materi dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan cara 

menggunakan Spinner, (b) warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi 

dari instruktur, (c) instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu 

dipersilahkan untuk bertanya, (d) warga belajar satu per satu mempraktekkan cara 

menggunakan Spinner (e) instruktur mengamati dan membantu warga belajar jika 

mengalami kesulitan dalam mempraktekan materi, (f) pemantau kemajuan belajar 

warga belajar, (5) selanjutnya instruktur mengajarkan pengemasan cara menggunakan 

Hand Sealer. Langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari (a) memberikan materi 

dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan cara pengemasan yang bagus 

menggunakan plastic 3 mm dan pengepressan menggunakan Hand Sealer, (b) warga 

belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, (c) instruktur 

meminta umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan untuk bertanya, (d) warga 

belajar satu per satu mempraktekkan pengemasan menggunakan mesin Hand Sealer 

(e) instruktur mengamati dan membantu warga belajar jika mengalami kesulitan 

dalam mempraktekan penggunaan Hand Sealer, (f) pemantau kemajuan belajar warga 

belajar, (6) terakhir instruktur memberikan materi pengetahuan tentang disain produk, 

manfaat disain kemasan produk, langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari (a) 

instruktur memberikan materi dengan cara ceramah dan memperkenalkan macam-

macam inovasi dan kemasan produk yang bagus dan manfaatnya menggunakan 

media leptop, (b) warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari 
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instruktur, (c) instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan 

untuk bertanya, (d) pemantau kemajuan belajar warga belajar, 

4.1.1.1.1.2.1. Kegiatan penutup  

 Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran 

setelah selesai penyampaian materi. Langkah-langkah dalam kegiatan pentup 

meliputi: (1) Melakukan review materi pembelajaran yang dipelajari, (2) penutup 

pembelajaran dengan salam, (3) menyimpan dan merapikan media/alat bantu yang 

digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

“kegiatan pendahuluan kami dan warga belajar mempersiapkan alat, media 

dan bahan ajar yang diperlukan, mengecek kembali alat dan bahan yang 

diperlukan, persiapan.  Kegiatan inti setelah itu saya menngucapkan salam, 

menjelaskan materi-materi yang akan dipelajarimas , yang berupa: cara 

menggunakan spnner/peniris gorengan dan alat pengepress, dan pengetahuan 

tentang inovasi produk macam-macam cara pengemasan yang bagus dan 

menarik, manfaat pengamasan. Terus mbak Mufti memasak Nila dan Tengiri, 

terus saya mengajarkan cara meniriskan minyak dengan spinner. memberikan 

materi dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan cara menggunakan 

peniris mbak mufti dan suaminya memperhatikan dan bertanya-tanya, 

kemudian beliau mempraktekkannya dan saya hanya mengamati dan 

membantu jika ada kesulitan, pemantau kemajuan belajar warga belajar, 

selanjutnya instruktur mengajarkan cara prengemasan dengan plastic dengan 

ukuran 3 mm menggunakan Hand Sealer, lagkah-langkahnya sama mas, 

gambarannya bisa di atur sendiri lah mas. Terus penutup melakukan review 

dan evaluasi lagi materi pembelajaran yang dipelajari, penutup pembelajaran 

dengan salam, menyimpan dan merapikan media/alat bantu yang digunakan. 

Kalau itu ya kayaknya seneng mas” 

 

Selanjutnya wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit ikan 

Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“Pendahuluannya persiapan mas, persiapan alat-alatnya. Kegiata  intinya ya 

belajar itu, perama saya masak terus mempraktekkan alat peniris dengan 
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diajari bu sigit,terus alat pengepres dan selanjutnya dikasih tahu tentang disain 

kemasan dan manfaatnya. Evaluasi dan beres-beres mas. Iya mas, seneng, kan 

dibantu mas, gampang kok mas, cuma mempraktekkan alat, yang ribet ya, 

persiapannya itu, hehe” 

 

4.1.1.1. Evaluasi Kegiatan  

 Evaluasi pembelajaran dalam proses pemberdayaan pengrajin kulit dan imitasi 

melalui Teknologi Tepat Guna dilakukan oleh instruktur dengan cara pree test dan 

post test, Pree test dilakukan pada saat proses pembelajaran yang menjadi 

pertimbangan yaitu (1) kemampuan warga belajar memahami teori penggunaan 

Teknologi Tepat Guna, (2) kemampuan membuat kerajinan kulit dan imitasi dengan 

menggunakan Teknologi Tepat Guna. Post test yaitu hasil dari serangkaian proses 

pembelajaran apakah hasil dalam pembuatannya jelek, kurang atau sudah bagus serta 

pengetahuan tentang inovasi produk. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyani, mengatakan: 

“Instruktur mas. Kemampuan warga belajar memahami teori penggunaan 

TTG, kemampuan membuat kerajinan kulit dan imitasi dengan menggunakan 

TTG mas, terus hasil dari pembuatan kerajinan kerajinan. Ya, untuk 

mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan keterampilan peserta mas, 

selanjutnya nanti kan di pakai. Ya, pas selesai kegiatan pembelajaran mas. Ya 

itu tadi mas, berarti apa itu evaluasinya pas proses dan hasilnya mas, hehe” 
 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Pak Hendarto mas. Kemampuan menggunakan alat dan hasile pas 

pelatihannya mas itu. Kalau tidak ada evaluasi ya, tidak tahu kesalahannya lah 

mas, ya untuk mengetahui kemampuan setelah belajar. Pas proses dan selesai 

kegiatan mas dan hasil kerajinannya bagus atau jelek mas. Pree test dan Pos 

test mas” 
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 Evaluasi kegiatan pembelajaran dalam proses pemberdayaan melalui 

Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah dilakukan oleh instruktur 

dengan cara pree test dan post test, Pree test dilakukan pada saat proses pembelajaran 

dan selesai kegiatan pembelajaran, yang menjadi pertimbangan yaitu (1) kemampuan 

warga belajar memahami teori penggunaan Teknologi Tepat Guna, (2) kemampuan 

warga belajar mempraktekkan penggunaan Teknologi Tepat Guna (3) kemampuan 

warga belajar mengetahui macam-macam inovasi produk kerupuk, disain kemasan 

yang bagus dan manfaatnya. Post test yaitu hasil dri serangkaian proses pembelajaran 

apakah hasil dalam pembuatannya jelek, kurang atau sudah bagus, dan pengetahuan 

tentang inovasi dan cara pengemasan serta disain produk. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyani, 

mengatakan: 

“Yang mengevaluasi saya mas. Kemampuan menggunakan TTG mas, terus 

pengemasan. Sama seperti tempatnya pak Jayus mas, untuk mengetahui 

keterampilan dan pengetahuan tentang disain kemasan Mbak Mufti dan 

suaminya setelah mengikuti pembelajaran. Ya, pas penggamatan atau proses 

tadi mas, dan hasilnya. Mengamati dan memberi pertanyaan peserta hal-hal 

mengenai materi tadi” 
 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

“Pihak Posyantek mas. Kemampuan menggunakan alat dan pengatahuan 

tentang disain produk mas. Mengetahui saya bisa atau tidak menggunakan alat 

tersebut. Pas selesai kegiatan mas. Tekniknya kita di Tanya apakah sudah bisa 

menggunakan alat, jika belum ya berlatih terus, tapi gampang kok mas” 
 

4.1.1.2. Hasil  
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 Hasil akhir atau output setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan 

akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu 

mengimplementasikan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program 

aksi dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan 

masyarakat. Output dari pembelajaran TTG kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production dapat dilihat secara, (1) afektif (2) psikilogis (3) psikomotorik sesuai 

dngan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 Program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada 

pengrajin kulit dan imitasi Reedja Production, hasil dari serangkaian proses 

pemberdayaan adalah : (1) secara afektif, warga belajar yang sebelumnya tidak begitu 

perduli tentang produk yang sudah di buat sekarang menjadi perduli dan sebelumnya 

tidak begitu semangat untuk mengembangkan produk, sekarang ingin lebih bisa 

berinovasi supaya kualitas dan kuantitas lebih meningkat sesuai kebutuhan pasar, (2) 

secara kognitif, (a) yang sebelumnya warga belajar tidak mengetahui cara 

menggunakan TTG yang terdiri dari mesin seset, mesin jahit zig zag dan mesin 

emboss setelah serangkaian program warga belajar mengetahui cara 

menggunakannya, (b) yang sebelumnya tidak kurang mengetahui inovasi/disain 

produk yang bervariasi, setelah setelah serangkaian program warga belajar 

mengetahuinya (2) secara psikomotorik, warga belajar yang belum memiliki 

keterampilan menggunakan TTG secara praktek yang terdiri dari mesin seset, mesin 

jahit zig zag dan mesin emboss dan berinovasi, setelah proses pemberdayaan 

menguasai keterambilan dasar dan mengembangkannya. Berdasarkan hasil 
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wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“Ya, yang sebelumnya warga belajar tidak mengetahui cara menggunakan 

TTG menjadi mengetahui cara menggunakannya, yang sebelumnya tidak 

kurang mengetahui inovasi/disain produk yang bervariasi, setelah setelah 

serangkaian program warga belajar mengetahuinya, dan bisa 

mempraktekkanya” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “ya, jadi bisa menggunakan alat dan mengetahui jenis produk inovasi mas” 

 Program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada home 

industry kulit ikan Mulya Indah, hasil dari serangkaian proses pemberdayaan adalah : 

(1) secara afektif, yang sebelumnya tidak begitu perduli tentang produk yang sudah di 

buat sekarang menjadi perduli dan sebelumnya tidak begitu semangat untuk 

mengembangkan produk, sekarang ingin lebih bisa berinovasi supaya kualitas dan 

kuantitas lebih meningkat sesuai kebutuhan pasar, (2) secara kognitif, (a) yang 

sebelumnya warga belajar tidak mengetahui cara menggunakan TTG yang terdiri dari 

spinnerdan hand sealer, setelah serangkaian program warga belajar mengetahui cara 

menggunakannya, (b) yang sebelumnya tidak kurang mengetahui inovasi/disain 

produk kemasan, setelah serangkaian program warga belajar mengetahuinya (2) 

secara psikomotorik, warga belajar yang belum memiliki keterampilan menggunakan 

TTG secara praktek yang terdiri dari mesin spinner dan hand sealer dan berinovasi, 

setelah proses pemberdayaan menguasai keterambilan dasar dan 
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mengembangkannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek 

Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “setelah belajar mas Henkky dan istrinya bisa menggunakan alat dan 

mengetahui cara pengemasan yang bagus mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut: 

 “jadi bisa menggunakan alat mas, dan juga mengetahui manfaat, 

macammacam kemasan yang bagus mas” 

 

4.1.1.3. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut atau outcome dalam pemberdayaan adalah nilai manfaat yang 

ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat keberdayaan tertentu, sehingga 

agen pembaharu mampu bertindak sebagai agen pembaharu dengan melakukan peran 

dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu dengan tingkat peran linear 

atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut. 

Setelah serangkaian proses pemberdayaan kepada pengelola dan tenaga pengrajin 

kulit dan imitasi Reedja Production, selanjutnya adalah tindak lanjut dari program 

penerapan teknologi tepat gunayaitu ditetapkannya UKM ini ditetapkan sebagai mitra 

binaan posyantek karya mandiri, Reedja Production melakukan berbagai kerjasama, 

Model kerjasama dengan posyantek yaitu, TTG yang dipakai dari posyantek 

merupakan bantuan dari dirjen PMD dan untu uang lelah pengurus posyantek karya 

mandiri mendapatkan 2% dari harga TTG per bulan yang rinciannya sebagai berikut : 

(1) TTG Mesin zig zag harga mesin Rp 7000000,- maka posyantek karya mandiri 

mendapatkan 2% dari RP 7000.000,- yaitu Rp 140.000,-, (2) TTG Mesin Emboss 
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harga mesin Rp 5.000.000,- maka posyantek karya mandiri mendapatkan 2% dari Rp 

5.000.000,- yaitu : Rp 100.000,-, (3) TTG mesin seset kulit, harga alat Rp 3.000.000,- 

maka posyantek karya mandiri mendapatkan 2% dari Rp 4.000.000,- yaitu : Rp 

60.000,- total untuk posyantek yaitu Rp 300.000,- per bulan, selain itu Posyantek juga 

membantu pemasaran Reedja production melalui pameran-pameran hasil TTG, 

pemasaran di outlate Posyantek Karya Mandiri serta secara online. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“Selanjutnya alat di pinjam dengan syarat Posyantek mendapat 2% dari harga 

alat yang dipakai dan di bantu dalam pemasaran, saya ikutkan pameran-

pameran, saya bantu jual lewat online dan di outlate Posyantek ini mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“selanjutnya alat saya pakai mas posyantek mendapat 2% dari harga alat per 

bulan” 

 

selanjutnya home industry Mulya Indah ditetapkan sebagai mitra binaan 

posyantek karya mandiri, home industry Mulya Indah melakukan berbagai kerjasama, 

Model kerjasama dengan posyantek yaitu, TTG yang dipakai dari posyantek 

merupakan bantuan dari dirjen PMD dan untu uang lelah pengurus posyantek karya 

mandiri mendapatkan 2% dari harga TTG per bulan yang rinciannya sebagai berikut : 

(1) TTG Mesin Spinner,- dengan harga Rp 3.500.000,-, maka Posyantek Karya 

Mandiri mendapatkan 2% dari RP 3.500000,- yaitu Rp 70.000/bulan,-, (2) TTG Han 

Sealer harga mesin Rp 340.000,- maka posyantek karya mandiri mendapatkan 2% 
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dari Rp 340.000,- yaitu : Rp 6.800/bulan,-, total uang lelah untuk Posyantek yaitu Rp 

76.800,- / bulanselain itu Posyantek juga membantu pemasaran Reedja production 

melalui pameran-pameran hasil TTG, pemasaran di outlate Posyantek Karya Mandiri 

serta secara online. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek 

Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “Selanjutnya sama seperti Pak Jayus mas, alat di pinjam dengan syarat 

Posyantek mendapat 2% dari harga alat yang dipakai dan di bantu dalam 

pemasaran, saya ikutkan pameran-pameran, saya bantu jual lewat online dan 

di outlate Posyantek ini mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya , mengatakan sebagai berikut: 

“Selanjutnya alat saya pakai mas dengan syarat kita ngasih uang ke posyantek 

2% dari harga alat per bulan” 

 

 

4.1.2. Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan 

Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 Kerajinan Kulit dan imitasi Reedja Production, hasil dari wawancara dan 

observasi alat yang digunakan sebelum peneraan TTG antara lain adalah, kalter, 

mesin potong, mesin jahit, plong, pisau, strika, cetakan bahan. Alat yang digunakan 

setelah program TTG antara lain adalah : pisau, cetakan bahan Kalter, mesin 

potong/plong, mesin jahit, dan teknologi tepat guna dari poyantek karya mandiri, 

yaitu mesin emboss, mesin seset kulit, mesin jahit zig zag.  

 Alat yang digunakan home industry kerupuk rambak dan kulit ikan, sebelum 

penerapan teknologi tepat guna, antara lain adalah wajan, kompor, serokan, untuk 
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mengemas memakai lilin. Alat yang digunakan setelah program teknologi tepat guna 

antara lain adalah wajan, serokan, kompor, gas, di tambah TTG dari Posyantek yaitu 

spinner/peniris gorengan dan sealer. 

 Yang didapat dua usaha kecil menengah dengan adanya pemberdayaan 

melalui penerapan teknologi tepat guna dapat dilihat dari perbandingan antara 

sebelum dan sesudah penerapan, yaitu dari segi (1) proses produksi, (2) kualitas / 

hasil produk, (3) kuantitas produk, (4) inovasi produk, (5) market/pemasaran, (6) 

pendapatan, (7)  dampak sosial, (8) dampak ekonomi. 

4.1.2.1. Proses, Hasil Kualitas Produk dan Inovasi Produk 

 Untuk UKM Reedja Production dalam proses pembuatan kerajinan kulit 

masih sama  kecuali dalam proses cetak logo, seset kulit dan variasi dan motif 

produk, : (1) dari cara cetak logo, sebelum menggunakan mesin emboss, Reedja 

Production menggunakan strika yag dipanaskan, dari segi proses alat dengan strika 

kurang efisien dan dan sulit, tidak ada pengaturan suhu, waktu 10 detik/potong (tebal) 

8 detik/potong (tipis), hasil juga kurang bagus dan kurang halus dan sering rusak. 

Setelah menggunakan mesin emboss dari proses pencetakan logo alat ini lebih 

mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan lebih efisien dan cepat, waktu 4 

detik/potong (tebal) 3 detik/potong (tipis), hasil cetak logo lebih bagus, tidak cepat 

rusak dan lebih halus,  (2) dari cara penyesetan kulit, sebelum menggunakan mesin 

seset kulit, Reedja Production masih menggunakan alat manual yaitu menggunakan 

kater dan pisau, dari segi proses kurang efisien dan lama, hasil penyesetan ketebalan 

kulit dan imitasi tidak bisa sama/ tidak rata dan sering rusak, dan kadang disesetkan 
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ke produsen lain di Semarang yang tentu saja menambah biasa, setelah memakai 

TTG yaitu mesin seset kulit dari segi proses lebih evisien, mudah, hasilnya 

penyesetan  lebih rata, tidak sering rusak jadi pada saat merangkai dan dijahit 

hasilnya bagus , (3) dari motif variasi jahitan, sebelum menggunakan mesin jahit zig 

zag, Reedja Production menggunakan mesin jahit biasa, yang sedikit dan tidak bisa 

kreatif dalam hal   motif variasinya, prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul tidak 

bisa rata, setelah menggunakan mesin zig zag produk menjadi ada banyak variasi, 

prosesnya evisien, hasil jahitan bisa rata dan bervariasi, ada 24 macam bentuk motif  

jahitan, (4) Inovasi Produk, Reedja Production sesudah penerapan TTG, telah 

mengembangkan inovasi baru berupa dompet, tas, agenda, gantungan kunci dan 

sabuk yang banyak motifnya,  serta mengembangkan produk dengan memanfaatkan 

limbah kulit dan imitasi yang kecil-kecil sekarang bisa dipakai dengan dijadikan 

motif sehingga bisa menghemat bahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan:  

 “Dari semua TTG ya mas, prosesnya lebih evisien mas dan mudah, tidak ribet 

lagilah mas. Hasilnya lebih bagus dari sebelum penerapan. Inovasinya bisa 

memakai kulit dan imitasi yang sudah tidak trpakai lagi dn jahitannya 

bervariasi dengan zig zag jahitannya tidak timbul mas. Inovasinya ya dari 

jahitannya itu tadi mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

 “Dari cara emboss mas ya, sebelum menggunakan mesin emboss 

menggunakan strika kurang efisien dan dan sulit, tidak ada pengaturan suhu, 

waktu 10 detik/potong (tebal) 8 detik/potong (tipis), hasil juga kurang bagus 

dan kurang halus dan sering rusak. Setelah menggunakan mesin emboss lebih 

mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan lebih efisien dan cepat, waktu 4 
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detik/potong (tebal) 3 detik/potong (tipis), hasil cetak logo lebih bagus, tidak 

cepat rusak dan lebih halus, dari cara penyesetan kulit, sebelum menggunakan 

mesin seset kulit, menggunakan kater dan pisau, dari segi proses kurang 

efisien dan lama, hasil penyesetan ketebalan kulit dan imitasi tidak bisa sama/ 

tidak rata dan sering rusak, dan kadang disesetkan ke produsen lain di 

Semarang yang tentu saja menambah biasa mas, setelah memakai seset kulit 

dari segi proses lebih evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, tidak 

sering rusak jadi pada saat merangkai dan dijahit hasilnya bagus, dari variasi 

jahitan, sebelum menggunakan mesin jahit zig zag, menggunakan mesin jahit 

biasa, yang tidak ada variasinya,prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul tidak 

bisa rata, setelah menggunakan mesin zig zag produk menjadi ada banyak 

variasi dan yang dulu limbah kulit dan imitasi yang kecil-kecil sekarang bisa 

dipakai dengan dijahit mas. prosesnya evisien, hasil jahitan bisa rata dan 

bervariasi, ada 24 macam bentuk jahitan, Inovasi Produk, produk sebelum dan 

sesudah penerapan TTG sama, perbedaannya hanya pada variasinya motif 

lebih bagus” 

 

 Untuk home industri krupuk rambak dan kulit ikan dapat dilihat dari alat, 

proses/cara dan hasil dari peniris gorengan, pengemasan produk, (1) .peniris 

gorengan, alat yang digunakan sebelum penerapan TTG masih manual yaitu 

menggunakan serokan, prosesnya lama yaitu setelah menggoreng krupuk gorengan di 

taruh diserokan terus didiamkan, hasilnya tidak sempurna dalam meniskan minyak, 

krupuk dua hari sudah mlempem, setelah memakai spinner untuk menghilangkan 

kandungan minyak pada kerupuk lebih efisien bisa 5kg/2 menit, dan hasilnya tidak 

cepat mlempem bisa bertahan sampai 1 minggu (2) pengemasan produk,  yang 

sebelumnya menggunakan plasik ¼ dan ½ dan lilin dalam pengemasannya, hasilnya 

kemasan kurang menarik dan menyebabkan kerupuk cepat mlempem, setelah dalam 

pengemasannya menggunakan hand sealer, plastic dengan tebal 3 mm dan didisain 

sedemikian rupa, keawetan dan masa kadaluarsanya jadi lebih panjang, produk 

memiliki penampilan yang lebih menarik sehingga dapat menembus pasar yang lebih 
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luas, (3) dari pemberdayaan melalui teknologi tepat guna itu, home industry mulya 

Indah juga menambah dan mengembangkan produk yang sebelumnya hanya kerupuk 

ikan nila dan tengiri sekarang bertambah menjadi kerupuk ikan nila, tengiri, kerupuk 

rambak sapi, rempeyek, tepapi untuk rempeyek hanya dipasarkan di warungnya 

sendiri, (4) dari pemberdayaan ini juga, home industri Mulya Indah mendirikan 

warung kucingan yang sekaligus untuk memasarkan stok produk kerupuk. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyanti, mengatakan:  

 „Setelah menggunkan alat prosesnya lebih evisien mas, terus hasil 

kemasannya cebih menarik dan tidak cepat mlempem mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya , mengatakan sebagai berikut : 

“Dilihat dari penggunaan alat mas ya, peniris gorengan, alat yang digunakan 

sebelum penerapan TTG masih manual yaitu menggunakan serokan, 

prosesnya lama yaitu setelah menggoreng krupuk gorengan di taruh diserokan 

terus didiamkan, hasilnya tidak sempurna dalam meniskan minyak, krupuk 

dua hari sudah mlempem, setelah memakai spinner untuk menghilangkan 

kandungan minyak pada kerupuk lebih efisien bisa 5kg/2 menit, dan hasilnya 

tidak cepat mlempem bisa bertahan sampai 1 minggu, pengemasan produk,  

yang sebelumnya menggunakan plasik ¼ dan ½ dan lilin dalam 

pengemasannya, hasilnya kemasan kurang menarik dan menyebabkan 

kerupuk cepat mlempem, setelah dalam pengemasannya menggunakan alat 

pengepres, plastik dengan tebal 3 mm dan didisain sedemikian rupa, keawetan 

dan masa kadaluarsanya jadi lebih panjang, produk memiliki penampilan yang 

lebih menarik sehingga dapat menembus pasar yang lebih luas. Dapat 

mengembangkan produk mas, sebelumnya kan hanya nila dan tengiri, 

sekarang bertambah menjadi kerupuk ikan nila, tengiri, kerupuk rambak sapi, 

rempeyek, tepapi untuk rempeyek hanya dipasarkan di warungnya sendiri, 

dari pemberdayaan ini juga, home industri Mulya Indah mendirikan warung 

kucingan yang sekaligus untuk memasarkan stok produk kerupuk” 

 

4.1.2.2. Kuantitas Produk 
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Kuantitas produk Reedja Production dapat dilihat dari beberapa produk yaitu: 

berbagai macam dompet, berbagai macam sabuk, berbagai macam tas. Kuantitas 

produk berbagai macam dompet, sebelum penerapan TTG dapat diketahui pada bulan 

Desember 2013 dan januari 2014, pada bulan desember dalam 1 hari rata-rata 

memproduksi 90 buah, jadi dalam 1 bulan pada bulan Desember rata-rata 

memproduksi 2.750 buah, pada bulan Januari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 90 

buah, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 2.750 buah. 

Kuantitas produk berbagai macam dompet sesudah penerapan TTG dapat diketahui 

pada bulan Februari dan Maret 2014, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata 

memproduksi 110 buah Dompet, jadi dalam 1 bulan pada bulan Februari rata-rata 

memproduksi 2.800 buah, pada bulan Maret dalam 1 hari rata-rata memproduksi 105 

buah Dompet, jadi dalam 1 bulan pada bulan Desember rata-rata memproduksi 3.255 

buah. 

Kuantitas produk berbagai macam Tas, sebelum penerapan TTG dapat 

diketahui pada bulan Desember 2013 dan januari 2014, pada bulan desember dalam 1 

hari rata-rata memproduksi 20 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, jadi dalam 1 

bulan pada bulan Desember rata-rata memproduksi 620 buah tas kecil dan 930 tas 

sedang, pada bulan desember dalam 1 hari rata-rata memproduksi 25 buah tas kecil 

dan 30 buah tas sedang, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 

775 buah dan 930 tas sedang. Kuantitas produk berbagai macam dompet, sesudah 

penerapan TTG dapat diketahui pada bulan Februari dan Maret 2014, pada bulan 

Februari 1 hari rata-rata memproduksi 25 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, pada 
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bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 700 buah dan 840 tas sedang, jadi 

dalam 1 bulan pada bulan Februari rata-rata memproduksi 2.800 buah, pada bulan 

Maret dalam 1 hari rata-rata memproduksi 30 buah tas kecil dan 28 buah tas sedang, 

pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 930 buah dan 368 tas sedang 

1860. 

Kuantitas produk berbagai macam sabuk, sebelum penerapan TTG dapat 

diketahui pada bulan Desember 2013 dan januari 2014, pada bulan desember dalam 1 

hari rata-rata memproduksi 30 buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan Desember 

rata-rata memproduksi 930 buah sabuk, pada bulan Januari, dalam 1 bulan pada bulan 

Januari rata-rata memproduksi 30 buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan 

Desember rata-rata memproduksi 930 buah sabuk. Sesudah penerapan TTG dapat 

diketahui pada bulan Februari dan Maret 2014, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-

rata memproduksi 30 buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan Februari rata-rata 

memproduksi 930 buah sabuk, pada bulan Maret, dalam 1 bulan pada bulan Januari 

rata-rata memproduksi 30 buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan Maret rata-rata 

memproduksi 930 buah sabuk. 

Kuantitas produk berbagai macam Gantungan kunci, sebelum penerapan TTG 

dapat diketahui pada bulan Desember 2013 dan januari 2014, pada bulan desember 

dalam 1 hari rata-rata memproduksi 20 buah gantungan kunci, jadi dalam 1 bulan 

pada bulan Desember rata-rata memproduksi 620 buah gantungan kunci, pada bulan 

Januari, dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 25 buah gantungan 

kunci, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 775 buah 
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gantungan kunci. Sesudah penerapan TTG dapat diketahui pada bulan Februari dan 

Maret 2014, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 30 buah 

gantungan kunci, jadi dalam 1 bulan pada bulan Februari rata-rata memproduksi 840 

buah gantungan kunci, pada bulan Maret, dalam 1 bulan rata-rata memproduksi 30 

buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan Maret rata-rata memproduksi 930 buah 

gantungan kunci. 

 Kuantitas produk berbagai macam agenda, sebelum penerapan TTG dapat 

diketahui pada bulan Desember 2013 dan januari 2014, pada bulan desember dalam 1 

hari rata-rata memproduksi 20 buah gantungan kunci, jadi dalam 1 bulan pada bulan 

Desember rata-rata memproduksi 620 buah agenda, pada bulan Januari, dalam 1 

bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 25 buah agenda, jadi dalam 1 bulan 

pada bulan Januari rata-rata memproduksi 775 buah agenda. Sesudah penerapan TTG 

dapat diketahui pada bulan Februari dan Maret 2014, pada bulan Februari dalam 1 

hari rata-rata memproduksi 20 buah agenda, jadi dalam 1 bulan pada bulan Februari 

rata-rata memproduksi 560 buah agenda, pada bulan Maret, dalam 1 bulan rata-rata 

memproduksi 20 buah sabuk, jadi dalam 1 bulan pada bulan Maret rata-rata 

memproduksi 620 buah agenda. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “waaah, tanya sama Pak Jayus saja mas, pastinya bertambah mas paling” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 
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“Bisa dilihat dari rata-rata produksi saja mas ya, nanti di kalikan sendiri untuk 

dompet Desember 90 buah, Januari 90 buah, Februari 110 buah, Maret 105 

buah. Tas Desember rata-rata 20 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, 

Januari 25 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, Februari 25 buah tas kecil 

dan 30 buah tas sedang, Maret 30 buah tas kecil dan 28 buah tas sedang, pada 

bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 930 buah dan 368 tas 

sedang 1860. Sabuk, Desember 30 buah sabuk, Januari 30 buah sabuk, 

Februari 30 buah, Maret sama mas. Untuk Gantungan kunci, Desember 20 

buah gantungan kunci, Januari 25 buah, Februari 30 buah gantungan kunci, 

Maret  30 buah. Agenda, desember 20 buah, januari 25 buah agenda, Februari 

20 buah agenda, Maret 20 buah” 

 

Melihat dari kuantitas beberapa produk  UKM Reedja Production  dari dua 

bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG tidak begitu 

pengaruh terhadap kuantitas produk, 

 Kuantitas produk Home Industri kerupuk kulit ikan Mulya Indah dapat 

diketahui pada bulan November dan Desember 2013, pada bulan November 2013 

produk nya terdiri dari 2 macam yaitu kerupuk ikan Nila dan ikan Tengiri, pada bulan 

November dalam 2 hari rata-rata memproduksi 1 kg kerupauk ikan nila dan tengiri, 

jadi dalam 1 bulan pada bulan Desember rata-rata memproduksi 15,5 kg kerupuk nila 

dan tengiri,. Sesudah penerapan TTG dapat diketahui pada bulan Januari dan Februari 

2014 setelah penerapan TTG pada bulan Januari Home Industri Mulya Indah, 

mengembangkan produknya menjadi kerupuk ikan nila, kerupuk ikan tengir, kerupuk 

rambak sapi dan rempeyek, pada bulan Januari dalam 3 hari  rata-rata memproduksi 4 

kg, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 41 kg kerupuk ikan 

nila dan tengiri, pada bulan Februari dalam 3 hari  rata-rata memproduksi 4 kg, jadi 

dalam 1 bulan pada bulan Februari rata-rata memproduksi 37 kg kerupuk ikan nila 
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dan tengiri. Untuk poduk kerupuk rambak sapi pada bulan Januari dalam 2 hari  rata-

rata memproduksi 1 kg, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata memproduksi 

15.5 kg kerupuk rambak sapi, pada bulan Februari dalam 2 hari rata-rata 

memproduksi 1 kg, jadi dalam pada bulan Februari rata-rata memproduksi 14 kg 

kerupuk rambak sapi. Untuk produk Rempeyek pada bulan Januari dalam 1 hari  rata-

rata memproduksi 1/4 kg, jadi dalam 1 bulan pada bulan Januari rata-rata 

memproduksi 7,75 kg kerupuk rempeyek, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata 

memproduksi 1/4 kg, jadi dalam pada bulan Februari rata-rata memproduksi 7 kg 

rempeyek. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya 

Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan:  

“Kuantitasnya ya pastinya bertambah mas, sekarang kan Produknya 

bertambah mas, untuk lebih jelasnya sama mbak Mufti saja mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya , mengatakan sebagai berikut : 

“Kalau bulan November dan Desember sama mas ya untuk produk Nila dan 

Tengiri rata-rata 1 kg/2 hari. Setelah penerapan produknya tambah mas ya, 

kerupuk ikan nila, kerupuk ikan tengiri, kerupuk rambak sapi dan rempeyek, 

bulan Januari dan Februari rata-rata memproduksi 4 Kg per hari kerupuk 

tengiri, Nila dan Kakap, untuk poduk kerupuk rambak sapi 1 Kg/hari, untuk 

produk Rempeyek ¼ kg/hari” 

 

Melihat dari kuantitas produk home industry Mulya Indah dari 2 bulan 

sebelum dan 2 bulan sesudah penerapan TTG  menunjukkan bahwa Teknologi Gepat 

Guna dapat meningkatkan produktifitas. 

4.1.2.3. Daya Saing dan Pemasaran 
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 Untuk perbedaan dalam pemasaran produk, Reedja Production sebelum dan 

sesudah program pemberdayaan rata-rata sama yaitu sampai ke Jakarta, Semarang, 

perbedaannya hanya setelah penerapan TTG produk-produk Reedja Production 

dikenal di dinas-dinas karena ikut pameran-pameran produk Teknologi Tepat Guna 

sampai ke nasional. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek 

Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “Sama sih mas, hanya sekarang setelah mengikuti pameran-pameran, produk-

produk beliau di kenal di dinas-dinas” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut : 

“Kalau pemasran kita masih sama mas, rata-rata ke Jakarta dan semarang, 

bedanya hanya sekarang lebih dikenal di dinas-dinas” 

 

 Untuk perbedaan dalam pemasaran produk Home industry Mulya Indah 

sebelum program pemberdayaan penjualan hanya di lingkup desa Tegowanu Kulon 

saja, sesudah program pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna pemasarannya 

sampai ke Sayung, Mranggen dan Karengawen Demak. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan : 

 “Eeem, katanya mbak Mufti sekarang pemasarannya sampai ke Sayung juga 

mbak, dan saya juga ikutkan ke pameran-pameran kok mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya, mengatakan sebagai berikut : 

 “Dulu hanya sekitar Desa sini mas, Alhamdulillah sekarang sampai ke 

Sayung, Pucang Gading Mranggen dan Karangawen” 
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 Melihat daya saing dan pemasaran dua UKM tersebut menunjukkan produk-

produknya setelah penerapan TTG mengalami perluasan pemasaran. 

 

4.1.2.4. Omset Usaha Kecil Menengah 

Pengaruh pemberdayaan UKM juga dapat dilihat dari pendapatan UKM 

perbandingan pendapatan sebelun dan sesudah penerapan teknologi tepat guna.  

Untuk Omset peningkatan penjualan produk kerajinan kulit dan imitasi 

Reedja Production dapat dilihat dua bulan sebelum penerapan TTG dan sesudah 

penerapan TTG, yang terdiri dari, produk yang dipasarkan (1) omset penjualan 

Dompet, (2) Omset penjualan  berbagai jenis Tas (3) omset penjualan sabuk, (4) 

omset produk Gantungan Kunci, (5) omset produk Agenda.. 

Omset berbagai jenis Dompet, untuk membuat 1 dompet Reedja Production 

membutuhkan biaya bahan baku kurang lebih Rp 2.500,- dan dapat dijual seharga Rp 

8.000,-  sehingga setiap  dompet, produsen mendapat keuntungan Rp 5.500,- , omset 

penjualan berbagai jenis dompet per bulan dapat dilihat dari kuantitas produk yang 

telah dipaparkan di atas, dua bulan sebelum penerapan TTG, yaitu bulan Desember 

2013 dan Januari 2014, pada bulan Desember 2013 memproduksi 2750 buah Dompet, 

jadi omset pada bulan Januari 2.750 dikali Rp 8000,- yaitu mencapai Rp 22.000.000,-

.Sesudah penerapan TTG bulan Februari dan Maret, bulan Februari rata-rata sama 

memproduksi 3.080 buah Dompet, jadi omset pada bulan Februari 3.080 dikali Rp 

8000,- mencapai Rp 24.640.000,-.pada bulan Maret memproduksi 3150 buah 
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Dompet, jadi omset pada bulan Januari 3.150 dikali Rp 8.000,-, yaitu mencapai Rp 

25.200.000,-,  

Omset berbagai jenis Tas, untuk membuat satu tas Reedja Production 

membutuhkan biaya bahan baku kurang lebih Rp 6.000,- untuk Tas Kecil, dan 9.000 

untuk Tas sedang, sehingga setiap  Tas kecil keuntungannya Rp 14.000,-, Tas sedang 

produsen mendapat keuntungan Rp 20.000.-. Omset penjualan Tas kecil dan sedang 

per bulan dapat dilihat dari kuantitas produk yang telah dipaparkan di atas, dua bulan 

sebelum penerapan TTG, yaitu bulan Desember 2013 dan Januari 2014, pada bulan 

Desember 2013 memproduksi 620 buah Tas kecil dan 930 buah Tas sedang, jadi 

omset pada bulan Januari untuk Tas kecil 620 dikali  20.000,- yaitu mencapai Rp 

12.400.000,- , untuk Tas sedang 930 dikali 30.000 yaitu mencapai Rp 27.900.000,-, , 

pada bulan Januari memproduksi 775 buah Tas kecil dan 930 buah Tas sedang, jadi 

omset pada bulan Januari untuk Tas kecil 775 dikali  20.000,- yaitu mencapai Rp 

15.500.000,- . Omset sesudah penerapan TTG, dapat dilihat pada bulan Februari dan 

Maret, pada bulan Februari memproduksi 700 buah Tas kecil dan 840 buah Tas 

sedang, jadi omset pada bulan Februari untuk Tas kecil 700 dikali  20.000,- yaitu 

mencapai Rp 14.000.000,- , untuk Tas sedang 840 dikali 30.000 yaitu mencapai Rp 

25.2000.000,-, , pada bulan Maret memproduksi 930 buah Tas kecil dan 868 buah 

Tas sedang, jadi omset pada bulan Maret untuk Tas kecil 930 dikali  20.000,- yaitu 

mencapai Rp 18.600.000,-,untuk Tas sedang 868 dikali 30.000 mencapai Rp 

26.040.000,- 
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Omset berbagai jenis Sabuk, untuk membuat satu sabuk Reedja Production 

membutuhkan biaya bahan baku kurang lebih Rp 1.650,-  dan dapat dijual seharga Rp 

5.500,-, sehingga setiap  sabuk, produsen mendapat keuntungan Rp 3.850.- . Omset 

penjualan sabuk per bulan dapat dilihat dari kuantitas produk yang telah dipaparkan 

di atas, dua bulan sebelum penerapan TTG, yaitu bulan Desember 2013 dan Januari 

2014, pada bulan Desember 2013 memproduksi 930 buah, jadi omset pada bulan 

Desember untuk sabuk 930 dikali 5.500 yaitu mencapai Rp 5.115.000,-, , pada bulan 

Januari memproduksi 930 buah, jadi omset pada bulan Januari untuk sabuk 930 dikali 

5.500 yaitu mencapai Rp 5.115.000,-. Omset sesudah penerapan TTG, dapat dilihat 

pada bulan Februari dan Maret, pada bulan Februari memproduksi 840 buah sabuk, 

jadi omset pada bulan Februari 840 dikali 5.500 yaitu mencapai Rp 4.620.000,-, , 

pada bulan Maret memproduksi 930 buah sabuk, jadi omset pada bulan Maret untuk 

Sabuk 930 dikali  5.500,- yaitu mencapai Rp 5.115.000,- 

Gantungan kunci, untuk membuat 1 gantungan kunci Reedja Production 

membutuhkan biaya bahan baku kurang lebih Rp 2.500,- dan dapat dijual seharga Rp 

8.000,-  sehingga setiap  gantungann kunci, produsen mendapat keuntungan Rp 

5.500,-, omset penjualan Gantungan kunci bulan dapat dilihat dari kuantitas produk 

yang telah dipaparkan di atas, dua bulan sebelum penerapan TTG, yaitu bulan 

Desember 2013 dan Januari 2014, pada bulan Desember 2013 memproduksi 620 

buah, jadi omset pada bulan Desember untuk Gantungan kunci 620 dikali 8000 yaitu 

mencapai Rp 4.960.000,-, , pada bulan Januari memproduksi 775 buah, jadi omset 

pada bulan Januari untuk Gantungan kunci 775 dikali 8000 yaitu mencapai Rp 
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6.200.000,-. Omset sesudah penerapan TTG, dapat dilihat pada bulan Februari dan 

Maret, pada bulan Februari memproduksi 840 buah Gantungan kunci, jadi omset 

pada bulan Februari 840 dikali 8000 yaitu mencapai Rp 6.720.000,-, , pada bulan 

Maret memproduksi 930 buah Gantungan kunci, jadi omset pada bulan Maret untuk 

Gantungan kunci 930 dikali  8000,- yaitu mencapai Rp 7.440.000,- 

Agenda, untuk membuat 1 gantungan kunci Reedja Production membutuhkan 

biaya bahan baku kurang lebih Rp 2.500,- dan dapat dijual seharga Rp 8.000,-  

sehingga setiap  Agenda, produsen mendapat keuntungan Rp 5.500,-, omset 

penjualan Agenda dapat dilihat dari kuantitas produk yang telah dipaparkan di atas, 

dua bulan sebelum penerapan TTG, yaitu bulan Desember 2013 dan Januari 2014, 

pada bulan Desember 2013 rata-rata memproduksi 620 buah, jadi omset pada bulan 

Desember untuk Agenda 620 dikali 8000 yaitu mencapai Rp 4.960.000,-, , pada bulan 

Januari memproduksi 775 buah, jadi omset pada bulan Januari untuk Agenda 775 

dikali 8000 yaitu mencapai Rp 6.200.000,-. Omset sesudah penerapan TTG, dapat 

dilihat pada bulan Februari dan Maret, pada bulan Februari memproduksi 560 buah 

Agenda, jadi omset pada bulan Februari 560 dikali 8000 yaitu mencapai Rp 

4.480.000,-, , pada bulan Maret memproduksi 620 buah Agenda, jadi omset pada 

bulan Maret untuk Agenda 620 dikali  8000,- yaitu mencapai Rp 4.960.000,-. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu 

Sri Mulyanti, mengatakan: 

“Waduh, Tanya sama Pak Jayus mas, selama sesudah penerapan saya tidak 

melakukan pemantauan sih mas” 
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Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“Bisa di hitung dari rata-rata produksi tadi ya mas, untuk harganya 1 dompet 

8000, Tas kecil 20.000, Tas sedang 30.000, sabuk 5.500,Gantungan Kunci 

8000, Agenda 8000, untuk pendapatannya di bagi 30% untuk ongkos produsi, 

30% untuk karyawan, 30% pengelola dan 10% lain-lain”  

 

Melihat omset dari beberapa produk  UKM Reedja Production  dari dua bulan 

sebelum penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG tidak begitu pengaruh 

terhadap omset produk. 

Untuk Omset atau pendapatan penjualan produk pada home industry kerupuk 

ikan Mulya Indah dapat dilihat dua bulan sebelum penerapan TTG dan dua sesudah 

penerapan TTG, yang terdiri dari, produk yang dipasarkan (1) kerupuk ikan Nila dan 

ikan Tengiri, (2) omset kerupuk rambak sapi, (3) rempeyek 

Omset kerupuk ikan Nila dan Tengiri, untuk membuat 1 kg kerupuk ikan 

membutuhkan biaya kurang lebih Rp 45.000 dan dapat dijual seharga Rp 90.000,-  

sehingga setiap  1 kg kerupuk ikan , produsen mendapat keuntungan Rp 45.000,- , 

omset penjualan kerupuk ikan Nila dan Tengiri per bulan dapat dilihat dari kuantitas 

produk yang telah dipaparkan di atas, dua bulan sebelum penerapan TTG, yaitu bulan 

November dan Desember 2013, pada bulan November 2013 memproduksi 15,5 kg, 

jadi omset pada bulan November 15,5 dikali Rp 90.000,- yaitu mencapai Rp 

1.395.000, pada bulan Desember 2013 memproduksi 15,5 kg, jadi omset pada bulan 

Januari 15,5 dikali Rp 90.000,- yaitu mencapai Rp 1.395.000,-,. Sesudah penerapan 

TTG, Home Industri Mulya Indah mengembangkan produknya menjadi (1) kerupuk 
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kulit ikan Nila dan Tengiri, (2) kerupuk rambak sapi, (3) rempeyek bulan Januari dan 

Februari, bulan Januari rata-rata sama memproduksi 41 kg, jadi omset pada bulan 

Januari 41  dikali Rp 90.000,- yaitu mencapai Rp 3.630.000,-, pada bulan Februari 

rata-rata sama memproduksi 37 kg, jadi omset pada bulan Januari 37  dikali Rp 

90.000,- yaitu mencapai Rp 3.330.000,-. Untuk pendapatan dari produk kerupuk 

rambak sapi untuk membuat 1 kg kerupuk rambak sapi membutuhkan biaya kurang 

lebih Rp 60.000 dan dapat dijual seharga Rp 110.000,-  sehingga setiap  1 kg kerupuk 

ikan , produsen mendapat keuntungan Rp 50.000,-, pada bulan Januari rata rata dalam 

1 bulan memproduksi 7,75 kg, jadi omset pada bulan Januari 7,75  dikali Rp 

110.000,- yaitu mencapai Rp 852.000,-, pada bulan Februari rata-rata sama 

memproduksi 7 kg, jadi omset pada bulan Januari 7  dikali Rp 110.000,- yaitu 

mencapai Rp 770.000,-. Untuk pendapatan dari produk Rempeyek, untuk membuat 1 

kg tepung dan bahan membutuhkan biaya kurang lebih Rp 25.000,- dan dapat dijual 

seharga Rp 40.000,-/kg  sehingga setiap  1 kg kerupuk ikan , produsen mendapat 

keuntungan Rp 15.000,-, pada bulan Januari rata rata dalam 1 bulan memproduksi 

7,75 kg, jadi omset pada bulan Januari 7,75  dikali Rp 40.000,- yaitu mencapai Rp 

3.10.000,-, pada bulan Februari rata-rata sama memproduksi 7 kg, jadi omset pada 

bulan Januari 7  dikali Rp 40.000,- yaitu mencapai Rp 280.000,-. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“Untuk lebih jelasnya sama mbak Mufti saja mas, ya tadi tetap bertambah 

pokoknya” 
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Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola home industry kerupuk kulit 

ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Ulya , mengatakan sebagai berikut : 

“Ya, bisa dilihat dari hasilnya tadi mas ya, sebelum penerapan 1,3 juta, setelah 

penerapan kurang lebih 2 juta. Omset kerupuk ikan Nila dan Tengiri. Untuk 

membuat 1 kg kerupuk ikan membutuhkan biaya kurang lebih Rp 45.000 dan 

dapat dijual seharga Rp 90.000,-  sehingga setiap  1 kg kerupuk ikan , 

produsen mendapat keuntungan Rp 45.000,-” Untuk pendapatan dari produk 

kerupuk rambak sapi untuk membuat 1 kg kerupuk rambak sapi 

membutuhkan biaya kurang lebih Rp 60.000 dan dapat dijual seharga Rp 

110.000,-,  untuk rempeyek 25.000,- dan dapat dijual seharga Rp 40.000,-/kg  

sehingga setiap  1 kg kerupuk ikan , produsen mendapat keuntungan Rp 

15.000,-“ 

 

Melihat dari omset beberapa produk  home industry Mulya Indah  dari dua 

bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG, omsetnya 

meningkat drastis. 

4.1.2.5. Dampak Sosial dan Ekonomi 

4.1.2.5.1. Dampak Sosial 

 Dampak sosial program penerapan TTG kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production pada pos pelayanan teknologi tepat guna karya mandiri antara lain adalah 

: (1) bertambahnya pengetahuan dan keterampilan membuat berbagai kerajinan kulit 

dan imitasi (2) mengurangi pengangguran, menambah tenaga kerja, yang dulu 

sebelum penerapan TTG Reedja production memiliki tenaga pengrajin 17 orang, 

setelah penerapan TTG Reedja Production jumlah tenaga pengrajin bertambah 

menjadi 20  orang. (3) setelah bekerja sama dengan posyantek, Reedja Production 

lebih dikenal di kantor-kantor dinas seperti UPTD, Bapermades, di masyarakat secara 

nasional karena produk-produk Reedja Production juga dipamerkan melalui pameran-
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pameran baik tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “setelah pemberdayaan produk-produk pak Jayus lebih dikenal di dinas-

dinas mas seperti UPTD, Bapermades, dan posyantek juga memamerkan 

produk pas expo baik provinsi maupun nasional, terus menambah tenaga kerja 

mas” 

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“ya itu tadi mas, menambah pengetahuan, mengurangi pengangguran, aslinya 

kualahan mas kalau ngurus pesanan, sebenarnya ini tenaganya masih kurang” 

 

 Dampak sosial program penerapan TTG pada home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri antara lain 

adalah : (1) bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan inovasi membuat berbagai 

macam kerupuk dan disainnya (2) mengurangi pengangguran, menambah tenaga 

kerja, yang dulu sebelum penerapan TTG hanya 2 orang, sekarang bertambah 2 orang 

untuk produksi dan pemasaran, jading 4 orang. (3) setelah bekerja sama dengan 

Posyantek, home industri Mulya Indah lebih dikenal di kantor-kantor dinas seperti 

UPTD, Bapermades, di masyarakat secara nasional karena juga dipamerkan melalui 

pameran-pameran baik tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

 “Sama seperti produk kerajinan kulit mas, setelah pemberdayaan produk-

produk bu Mufti lebih dikenal di dinas-dinas mas seperti UPTD, Bapermades, 

dan posyantek juga memamerkan produk pas expo baik provinsi maupun 

nasional, terus menambah tenaga kerja mas” 
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Selanjutnya wawancara peneliti kepada pengelola home industry krupuk rambak dan 

kulit ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Aulia, mengatakan sebagai berikut: 

 “menambah pengetahuan mas, mengurangi pengangguran yang dulu hanya 

saya dan suami, sekarang ada 2 orang tetanggadari pada nganggur ta suruh 

bantu-bantu” 

 

4.1.2.5.2. Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi program penerapan TTG kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production pada pos pelayanan teknologi tepat guna karya mandiri antara lain adalah 

: (1) kurang berpengaruh pada pendapatan, karena penjualan produk tergantung 

musim, kendalanya di tenaga pengrajin (2) memberikan pendapatan orang 

pengangguran di desa Kebonagung dan sekitarnya dengan bergabung menjadi tenaga 

pengrajin di Reedja Production. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua 

Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, mengatakan: 

 “ya, menambah pendapatan mas” 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada pengelola Reedja Production, Pak 

Jayus, mengatakan sebagai berikut: 

“kurang begitu pengaruh sih mas, pengaruhnya ya, dalam memproduksi tidak 

capek rewa riwi, dan lebih efektif, soal meningkat atau tidak tergantung 

musim mas, aslinya si kualahan mas, hanya saja kendalanga di tenaga, kalau 

pas pendaftaran sekolah ya, omsetnya lumayan, tapi juga menambah 

pendapatan pengangguran yang baru bekerja disini mas” 

 

Dampak ekonomi program pemberdayaan melalui penerapan TTG Home 

Industri kerupuk kulit Mulya Indah pada pos pelayanan teknologi tepat guna karya 

mandiri antara lain adalah : (1) menambah omset Home Industri kerupuk kulit Mulya 

Indah, (2) menambah pendapatan bagi Home Industri Mulya Indah dan kariawannya, 
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(3) memberikan pendapatan orang pengangguran di desa Tegowanu Kulon dan 

dengan bergabung menjadi tenaga produksi dan pemasaran. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada Ketua Posyantek Karya Mandiri, Ibu Sri Mulyanti, 

mengatakan: 

“ya, menambah pendapatan home industry mas” 

Selanjutnya wawancara peneliti kepada pengelola home industry krupuk rambak dan 

kulit ikan Mulya Indah, Ibu Mufti Aulia, mengatakan sebagai berikut: 

“menambah pendapatan saya mas dan memberikan pendapatan tetangga yang 

daripada nganggur, ikut bantu-bantu” 

 

 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil  Menengah Melalui Penerapan 

Teknologi Tepat Guna  

Dalam Pemilihan Posyantek Karya Mandiri berdiri untuk memberdayakan 

masyarakat di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sasarannya adalah Usaha 

Kecil Manengah, masyarakat miskin dan pengangguran, kelompok tani dan 

masyarakat lain yang membutuhkan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut 

TTG. Dalam pemiihan sasaran TTG seharusnya adalah dengan cara pendataan UKM, 

SDM Masyarakat  dan potensi sumber daya alam lokal itu sendiri, namun 

dikarenakan Posyantek Karya Mandiri ini baru saja berdiri dan baru mendapat dana 

dari pemerintah satu kali, dalam pemilihan sasaran TTGTahap-tahap pelaksanaan 

pemberdayaan dua UKM pada Posyantek Karya Mandiri tersebut, adalah : (1) 
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pengumpulan data dan fakta, (2) analisis data dan fakta, identifikasi masalah, (3) 

pemilihan masalah yang dipecahkan, (4) perumusan tujuan penerapan teknologi tepat 

guna, (5) perumusan pemecahan masalah, (6) perencanaan kegiatan, (7) pelaksnaan 

kegiatan, (8) evaluasi, (9) hasil, (10) tindak lanjut. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Bradfield (1966) dalam (Mardikanto, 2012:254), yang menawarkan siklus, 

terdiri dari sepuluh tahapan program dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu : (1) 

pengumpulan data keadaan, (2) analisis data keadaan, (3) identifikasi masalah, (4) 

pemilihan masalah yang dipecahkan, (5) tujuan program, (6) pemecahan masalah, (7) 

rencana kegiatan, (8) pelaksanaan kegiatan, (9) evaluasi kegiatan, (10) hasi yang 

dicapai. 

4.2.1.1. Pengumpulan Data Keadaan/Identifikasi Potensi 

Pengumpulan data keadaan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja 

Production dan home industry kerupuk ikan Mulya Indah dilakukan oleh pengurus 

posyantek dan dua UKM tersebut dengan cara konsultasi dan obsevasi yang 

sebelumnya dua UKM ke kantor Posyantek Karya Mandiri berkonsultasi tentang 

masalah-masalah yang dihadapi, setelah itu pengurus mengumpulkan data keadaan 

dan masalah-masalah yang dihadapi untuk mencapai produk yang kualitasnya bagus. 

Keadaan yang di observasi antara lain : Jenis Produk, alat produksi, proses Produksi 

dan kualitas hasil produksi. Hal tersebut sesuai dengan pndapat Mardikanto (2012: 

254-255).Pengumpulan data keadaan, merupakan kegiatan pengumpulan data dasar 

(data base) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai 

tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan dilakukan 
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dengan memanfaatkan data skunder yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan 

survey mandiri yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan 

pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya. 

Data keadaan pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja production pada saat 

pengumpulan data keadaan, yang hasilnya antara lain adalah produk yang terdiri dari 

Dompet, Tas, Sabuk, Agenda dan Gantugan kunci. Bahan baku yang di peroleh 

Reedja Production berupa kulit dan imitasi sangat melimpah yang didapat dari 

berbagai limbah pabrik yang tidak terpakai di daerah Ungaran. Semarang, dan 

Bandung. Alat-alat yang yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : tiga 

mesin jahit, dua Plong/mesin potong, sarana lain dintaranya, pisau martil, kater, untuk 

cetak logo masih menggunakan strika, untuk menyeset kulit dan imitasi masih 

menggunakan pisau dan dan kadang disesetkan ke produsen lain di daerah Semarang, 

untuk variasi jahitan belum ada atau hanya menggunakan mesin jahit biasa. Hasil 

pengembosan kurang evisien dan cepat rusak, hasil penyesetan kulit kurang rata dan 

sering rusak dan jika di seset ke produsen lain juga tambah biaya, hasil variasi jahitan 

kurang variasi.  Pada home industry kerupuk ikan Mulya Indah, sebelum penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG), produknya adalah kerupuk ikan nila dan tengiri. Bahan 

baku diperoleh dari TPA/Pasar kobong Kaligawe Semarang berupa krupuk mentah. 

Alat-alat yang yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : wajan, kompor 

gas, gas, serokan, untuk pegemasan masih menggunakan plastik ¼ biasa dengan di 

press menggunakan lilin. Hasil produksi kerupuk cepat mlempem/ 2 hari sudah 

mlempem, tidak tahan lama, keawetan dan masa kadaluarsanya sebentar, produk 
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memiliki penampilan yang kurang menarik. Dari data keadaan yang dikumpulkan 

tersebut tidak lengkap, tidak sesuai dengan pernyataan Mardikanto, (2012: 255). Data 

yang dikumpulkan keadaan dalam memberdayakan masyarakat mencakup: (1) 

keadaan sumber daya, yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, 

kelembagaan, sarana prasarana, (2) teknologi yang digunakan, baik yang menyangkut 

: bahan, alat/perlengkapan, teknik atau cara-cara, maupun “reka-yasa sosial” yang 

sudah diterapkan, (3) peraturan  

4.2.1.2. Analisis data keadaan 

Analisis data keadaan merupakan kegiatan penilaian tentang keadaan ada 

yang meliputi : (1) analisis tentang deskripsi data keadaan, (2) keadaan yang ingin 

dicapai dan yang sudah tercapai (3) penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi 

dan peraturan yang ada yang dalam praktik.  

Analisis data keadaan di Reedja Production, maka untuk memperbaiki  

kualitas produk, maka Reedja Production dipilih untuk diberdayakan, Keadaan yang 

ingin di capai pemilik UKM Reedja Production ; (1) cara cetak logo, menggunakan 

strika yag dipanaskan, dari segi proses alat dengan strika kurang efisien dan dan sulit, 

tidak ada pengaturan suhu, waktu 10 detik/potong (tebal) 8 detik/potong (tipis), hasil 

juga kurang bagus dan kurang halus dan sering rusak  yang diinginkan dalam proses 

cetak logo lebih mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan lebih efisien dan cepat, 

hasil cetak logo lebih bagus, tidak cepat rusak dan lebih halus,  (2) dari cara 

penyesetan kulit, sebelum menggunakan mesin seset kulit, Reedja Production masih 

menggunakan alat manual yaitu menggunakan kater dan pisau, dari segi proses 
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kurang efisien dan lama, hasil penyesetan ketebalan kulit dan imitasi tidak bisa sama/ 

tidak rata dan sering rusak, dan kadang disesetkan ke produsen lain di Semarang yang 

tentu saja menambah biasa, yang diinginkan dalam penyesetkan kulit dari segi proses 

lebih evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, tidak sering rusak jadi pada saat 

merangkai dan dijahit hasilnya bagus , (3) dari variasi jahitan, Reedja Production 

hanya menggunakan mesin jahit biasa, yang tidak ada variasinya,prosesnya sama, 

hasilnya jahitan timbul tidak bisa rata dan masih biasa, yang diinginkan dari variasi 

jahitan lebih banyak supaya lebih berinovasi lagi.  

Analisis data keadaan di home industry Mulya Indah, maka untuk 

meningkatkan produktifitas Untuk home industri krupuk rambak dan kulit ikan dapat 

dilihat dari alat, proses/cara dan hasil dari peniris gorengan, pengemasan produk, (1) 

Dari alat yang dipakai tersebut, hasil produk gorengan kerupuk cepat kerupuk dua 

hari sudah mlempem/ masa kadaluarsanya sebentar yang diingikan adalah masa 

kadaluarsanya lebih lama, (2) cara disain dan pengemasan, sebelumnya menggunakan 

plasik ¼ dan ½ dan lilin dalam pengemasannya, hasilnya kemasan kurang menarik 

dan kerupuk cepat mlempem yang diinginkan kemasan jadi lebih menarik supaya 

konsumen banyak yang tertarik. Hal itu sesuai dengan pendapat Mardikanto, (2012: 

256), yang dimaksudkan dengan analisis data keadaan ialah, kegiatan penilian 

keadaan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan 

PRA/PARA yang mencakup : (1) analisis tentang diskripsi data keadaan, (2) 

penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada, (3) 

pengelompokan data keadaan kedalam, (a) data aktual dan data potensial, (b) keadaan 
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yang ingin dicapai dan yang sudah tercapai (c) teknologi yang dapat digunakan / 

dikembangkn dan yang sudah digunakan, (d) peraturan-peraturan yang sudah berlaku 

dan yang dapat diberlakukan. 

4.2.1.3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak 

dikehendaki atau factor-faktor menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang 

dikehendaki (Mardikanto, 2012:: 256). Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk 

merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan yang dikehendaki. Beberapa masalah dan penyebabnya pada 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production, yang antara lain adalah, (1) dilihat dari 

proses dan hasil/kualitas yaitu, (a) cetak logo yang hasilnya kurang halus, lama dan 

sering rusak, disebabkan karena proses masih menggunakan manual yatu 

menggunakan strika, (b) seset kulit, yang hasilnya kurang rata, lama/kurang efektif 

disebabkan karena masih menggunakan alat manual yaitu menggunakan pisau dan 

kadang penyesetan di produsen kerajinan di semarang, (c) variasi dan inovasi produk 

yang masih kurang dikarenakan tidak ada alat untuk memfariasi jahitan, (2) dilihat 

dari sumber daya pengrajin, pengrajin kurang pengetahuan tentang alat untuk 

memperbaiki kualitas, kurang pengetahuan tentang variasi dan inovasi berbagai 

produk kerajinan kulit dan imitasi dikarenakan pengalamannya yang kurang serta rasa 

semangat untuk belajar kurang. Beberapa masalah dan penyebabnya pada home 

industry aneka kerupuk ikan Mulya Indah antara lain adalah, (1) dilihat dari proses 

dan hasil/kualitas yaitu, (a) hasil kerupuk olahan cepat mlempem dikaranakan dalam 
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penirisan gorengan masih menggunakan alat manual, jadi hasil penirisan kurang 

sempurna, serta dikarenakan pengemasannya yang masih sederhana dan plastic yang 

dipakai kurang tebal (b) kemasan kurang menarik, dikaranakan masih menggunakan 

cara yang sederhana yaitu menggunakan plastik ¼ dan ½ biasa dan lilin dan disain 

kurang manarik (2) dilihat dari sumber daya pengrajin, pengrajin kurang pengetahuan 

tentang alat untuk memperbaiki kualitas produk olahan, kurang pengetahuan tentang 

cara mendisain dan mengemas yang menarik dikarenakan pengalamannya yang 

kurang serta rasa semangat untuk belajar kurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Mardikanto, (2012 : 256), identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menganalisis 

kesenjanan : (1) antara data-potensial dengan data aktual, (2) antara keadaan yang 

ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, (3) antara teknologi yang seharussnya 

digunakan/diterapkan dengan yang sudah diterapkan, (4) antara peraturan yang harus 

dilakukan/diberlakukan dengan praktik atau kenyataan yang dijumpai dalam 

penerapan peaturan-peraturan tersebut. 

4.2.1.4. Pemilihan masalah yang akan dipecahkan .  

Pada umumnya, dapat dibedakan adanya masalah-masalah umum dan 

masalah khusus. Masalah umum, adalah masalah yang melibatkan banyak pihak 

(sektor), dan pemecahannya tidak memerlukan selang waktu yang lama. Meskipun 

demikian, baik masalah umum maupun masalah khusus harus diupayakan 

pemecahannya. 

Berkaitan dengan hal ini, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program 

pemberdayaan masyarakat adalah: (1) pemilihan pemecahan masalah yang benar-
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benar menyangkut kebutuhan nyata (real-need) yang sudah dirasakan masyarakat, (2) 

pemilihan pemecahan masalah yang segera harus diupayakan, (3) pemilihan 

pemecahan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan banyak hal, yang harus 

ditangani bersama-sama oleh banyak pihak secara terpadu, serta memiliki pengaruh 

yang besar demi keberhasilan pembangunan dan pembangunan masyarakat pada 

umumnya, (5) lebih lanjut, dalam pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, perlu 

dilakukan analisis terhadap “impact point”, yaitu ; masalah-masalah strategis yang 

relative mudah dilaksanakan dengan biaya/korbanan sumberdaya yang relative 

murah, tetapi mampu memberikan manfaat yang sangat besar ditinjau dari perubahan 

perilaku, peningkatan produktivitas, dan perbaikan pendapatan serta mutu hidup 

masyarakat banyak (Mardikanto, 2012 : 257-258). 

Untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk kajinan kulit dan imitasi 

Reedja Production, pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, antara lain: (1) dari 

segi proses dan kualitas produk kerajinan kulit dn imitasi yang dipilih adalah (a) cara 

dan alat cetak logo (b) cara dan alat seset kulit dan imitasi, (b) alat untuk memvariasi 

jahihan, (2) memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada pengrajin kulit dan 

imitasi.  

Untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk olahan home industry 

kerupuk kulit ikan Mulya Indah, maka masalah yang akan dipecahkan yaitu (1) dari 

segi proses dan kualitas produk olahan kerupuk kulit ikan yang dipilih adalah (a) cara 

agar olahan kerupuk tidak cepat mlempem (b) cara pengemasan supaya bisa lebih 
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menarik, (2) memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada home industry 

Mulya Indah.. 

4.2.1.5. Perumusan Tujuan  

Betolak dari hasilpenelitian masalah yangakandipecahkan, tapapan berikut 

yang harus dilaksanakan adalah perumusantujuan ataupenerima manfaat yang hendak 

dicapai. Dalam perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima 

manfaat yang hendak dicapai haruslah realistis, baik ditinjau dari kemampuan 

sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun dapat memecahkan semua 

permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan target-

target yang realistis. Seperti halnya dalam analisis data keadaan, perumusan tujuan 

sejauh mungkin juga dinyatakan secara kuantitatif. Hal ini sangat penting, agar 

kemudahan perumusan rencana evaluasi yang akan ddilakukan (Mardikanto, 2012 : 

258). 

Bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan dipecahkan, selanjutnya 

adalah ditetapkannya tujuan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna 

pada Kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production dan home industri krupuk 

Rambak dan kulit ikan Mulya Indah. Program pemberdayaan melalui penerapan TTG 

pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production, tujuannya adalah, (1) 

memperbaiki proses produksi supaya meningkatan kualitas  produk dengan cara 

memperbaiki cara catak logo, cara penyesetan kulit dan imitasi dan cara memvariasi 

jahitan, (2) memberikan pengetahuan kepada pengrajin kulit dan imitasi, (3) 

membantu alat Teknologi Tepat Guna.  
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Program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada home 

industry kerupuk kulit ikan Mulya Indah. Tujuannya meliputi, (1) meningkat kualitas 

produk dan meningkatkan daya saing produk dengan cara memperbaiki proses 

produksi supaya tidak cepat mlempem dan memperbaiki cara pengemasan dan disain 

produk supaya lebih menarik, (2) memberikan pengetahuan kepada home industry 

Mulya Indah, (3) membantu Alat TTG.. 

4.2.1.6. Pemecahan Masalah 

Setiap masalah, pada hakikatnya dapat dipecahkan melalui beberapa 

alternative yang dapat dilakaukan, yang masing-masing menuntut kondisi yang 

berbeda-beda, baik yang menyangkut besrnya dana, jumlah dan kualitas tenaga yang 

dipersiapkan, peraturan-peraturan yang harus diadakan, serta batas waktu yang 

diperlukan, sehubungan dengan itu, setiap fasilitator seharusnya selalu berfikir 

realistis sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, 

perumusan tujuan seharusnya tidak dilandasi oleh pemikiran untuk mencapai 

penerima manfaat yang terbaik yang diinginkan, tetapi sekedar yang terbaik yang 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya, dengan dukungan teknologi, 

peraturan dan waktu yang tersedia (Mardikanto, 2012: 258-259). 

Pemecahan masalah pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production 

adalah (1) untuk memperbaiki kualitas,  dan inovasi produk, (a) memperbaiki cara 

pencatak logo yaitu dengan menggunakan mesin emboss, (b) alat untuk seset kulit, 

alatnya masih manual, yaitu menggunakan pisau dan kater yang seharusnya 

menggunakan mesin seset kulit, (c) alat untuk memvariasi jahihan, alatnya belum 
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ada, yang seharusnya menggunakan mesin jahit zig zag, (2) dari segi sumber daya, 

untuk memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan tentang 

inovasi produk maka dipecahkan dengan diadakan pembelajaran atau pelatihan, (3) 

membantu alat Teknologi Tepat Guna yang dananya dari Ditjen PMD pusat dengan 

syarat yang disepakati dua pihak. 

Pemecahan masalah pada home home industry kerupuk kulit ikan Mulya 

Indah, yaitu, (1) untuk meningkat kualitas produk dan meningkatkan daya saing 

produk dengan cara, (a) memperbaiki cara peniris gorengan agar produk tidak cepat 

mlempem, dengan menggunakan alat spinner/peniris gorengan, (b) memperbaiki cara 

pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, dengan cara menggunakan alat 

pengepress makanan/ hand sealer dan perbaikan disain produk (2) dari segi sumber 

daya, untuk memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan 

tentang inovasi serta perbaikan kemasan produk maka dipecahkan dengan diadakan 

pembelajaran atau pelatihan, (3) membantu alat Teknologi Tepat Guna yang dananya 

dari Ditjen PMD pusat  dengan syarat yang disepakati dua pihak. 

Dari hasil penelitian daam pemilihan TTG menggunakan berbagai analisis 

kebutuhan dan kelayakan TTG yang akan dipakai hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Prasetyo dkk (2012:11) teknologi dipilih dalam memberdayakan masyarakat 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan (need assessment), SWOT, dan hasil pemetaan 

dari Participatory Rural Apprasial (PRA) serta kelayakan Teknologi Tepat Guna. 

4.2.1.7. Perencanaan Kegiatan 
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Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilann keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 

2004:57). Fungsi pelaksanaan adalah untuk mewujudkan tungkat penampilan dan 

partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksanaan yang terlibat dalam kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sudjana:2004:207). Dalam perencanaa 

kegiatan pembelajaran proses pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna, 

meliputi, (1) pencarian TTG/ Sumber TTG, (2) penetapan instruktur, dan warga 

belajar, (3) tujuan pembelajaran, (4) tempat dan jadwal, (5) materi/bahan ajar, (6) 

sumber belajar, (7) metode pembelajaran, (8) jumlah dan sumber dana. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Mujiman (2011 : 64), perencanaan merupakan kegiatan 

merencanakan program secara menyeluruh. Kegiatan perencanaan pada umumnya 

adalah sebagai berikut : (1) menetapkan pengelola dan staf pembantu, (2) menetapkan 

tujuan, (3) menetapkan bahan ajar, (4) menetapkan metode-metode yang akan 

digunakan, (5) menetapkan alat bantu belajar, (6) menetapkan cara evaluasi, (7) 

menetapkan tempat dan waktu, (8) menetapkan instruktur, (9) menyusun rencana 

kegiatan dan jadwal kegiatan, (10) menghitung anggaran yang dibutuhkan. 

4.2.1.7.1. Sumber Teknologi Tepat Guna 

Dari hasil penelitian menunjukkan, untuk mendapatkan TTG guna 

terlaksananya pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM, maka Posyantek 

Karya Mandiri melakukan pencarian TTG dengan berbagai cara, dimuai dari internet, 

Koran, majalah, TV, kerja sama dengan produsen dan lain-ain.  

4.2.1.7.2. Penetapan Instruktur dan Warga Belajar 
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 Instruktur atau tutor  pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang 

mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan guru yang cenderung 

memperlakukan  warga belajar sebagai objek pengajaran dan dan cenderung 

menggurui sebagaimana pada proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga 

pendidikan persekolahan. Berdasaekan pemikiran tersebut maka pendidik atau tutor 

adalah mitra dan pembimbing warga belajar  yang menempatkan dirinya sebagai 

sumber belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada warga 

belajar (Raharjo, 2005: 16-17). Dalam UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa, 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang 

memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk 

belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya. 

 Instruktur dalam proses pembelajaran pada tenaga pengrajin kulit dan imitasi 

Reedja Production adalah Bapak Hendarto dari Bandung yang merupakan teman dari 

pak Jayus, dan sudah di tetapkannya. Warga belajar dalam proses pembelajaran 

program penerapan teknologi tepat guna kerajinan kulit dan imitasi ini terdiri dari dua 

pertemuan, pertama  berjumlah 5 yaitu pemilik UKM dan 4 tenaga pengrajin atau 

kariawan Reedja Production, tidak semua tenaga pengrajin dilatih menggunakan 

teknologi tepat guna karena 5 sudah cukup, pertemuan kedua dalam 

pengimplementasian Teknologi Tepat Guna (TTG) warga belajar terdiri dari semua 

karyawan dan pengelola kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production.  
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 Instruktur dalam proses pembelajaran pada home industry kerupuk ikan 

Mulya Indah adalah Ibu Sri Mulyani ketua Posyantek Karya Mandiri, yang telah 

belajar secara otodidak dari buku pedoman dan dipraktekkan sendiri cara memakai 

Spinner dan Hand sealer, selain itu beliau juga mengetahui macam-macam kemasan 

yang bagus yang bahannya dari internet. Warga belajar dalam proses pembelajaran 

program penerapan Teknologi Tepat Guna kerupuk kulit ikan adalah dua orang yang 

merupakan pemilik UKM. 

 Melihat cara pengkrikutan  instruktur, Posyantek meminimkan dana dengan 

cara bekerja sama dengan pihak yang sudah di kenal UKM dan jika penggunaan alat 

TTG tersebut mudah maka instruktur bisa dari pengurus Posyantek sendiri dengan 

dengan pertimbangan berpengalaman, kemampuan dapat dihandalkan. Hal tersebut 

sesuai dengan  Umberto Sihombing  (2000:71)  bahwa tenaga pendidik yang 

profesional adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dengan  kemampuan 

yang dapat diandalkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani dan 

membantu partisipan didalam proses pembelajaran. 

4.2.1.7.3. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan (Nurhalim, 2011: 28). Tujuan pembelajaran pada tenaga kerja program 

pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) pengrajin tepat guna 

kulit dan imitasi yaitu , (1) warga belajar mengetahui cara-cara menggunakan 

teknologi tepat  guna berupa mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit zig-zag, 

dan mengetahui macam-macam inovasi produk kerajinan kulitdan imitasi  (2) warga 
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belajar mampu menggunakan teknologi tepat guna berupa mesin emboss, mesin seset 

kulit dan mesin zig-zag dan mengaplikasikannya dalam pembuatan kerajinan kulit 

dan imitasi. Tujuan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG)  pada home industry kerupuk kulit Mulya Indah yaitu , 

(1) warga belajar mengetahui cara-cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner 

dan Hand sealer dan mengetahui disain kemasan yang menarik, (2) warga belajar 

mampu menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer dan 

mengaplikasikannya dalam membuat kerupuk rambak dan kulit ikan, (3) warga 

belajar bertambah semangat dalam wirausaha. Melihat tujuan pembelajaran program 

pemberdayaan pada kedua UKM tersebut menunjukkan  subyek warga belajar, 

menggambarkan yang dialukan warga belajar, menyatakan ingin berdaya dengan 

ditetapkannya standart tujuan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurhalim (2012: 

29), tujuan pembelajaran yang baik akan mengandung empat unsur pokok, yaitu : (1) 

menyatakan orang (siswa) yang akan melakukan suatu kegiatan, (2) menggambarkan 

suatu yang dilakukan atau dihasilkan oleh siswa, (3) menyatakan kondisi dimana 

perilaku itu tejadi, (4) menyatakan standart yang menetapkan perolehan tujuan.  

4.2.1.7.4. Lokasi dan Waktu Kegiatan 

 Pelaksanaan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada kengrajin kulit dan imitasi Reedja Production di 

dilaksanakan di aula Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan selama dua hari/ dua pertemuan, yaitu senin tanggal 01 sampai dengan 03 
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Februari 2014, satu hari pertemuan dilaksanakan selama 7 jam dari jam 08:00 sampai 

jam 12:00 serta jam 13:00 sampai jam 16:00.  

 Pelaksanaan pembelajaran program pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) pada home industry kerupuk kulit ikan di dilaksanakan 

di aula Posyantek Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan selama 

dua hari, yaitu Minggu tanggal 01 Januari 2014, satu hari pertemuan dilaksanakan 

selama 4 jam dari jam 12:30 sampai jam 16:30. 

4.2.1.7.5. Materi / Bahan Ajar 

Bahan ajar menurut Arikunto dalam (Nurhalim, 2011 : 29) adalah unsur inti 

yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah 

yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Materi Pembelajaran dalam 

proses program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 

kerajinan kulit dan imitasi yang diberikan adalah (1) cara menggunakan Teknologi 

Tepat Guna mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit zig zag secara teori, (2) 

cara menggunakan Teknologi Tepat Guna mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin 

jahit zig zag yang selanjutnya di praktikkan, (3) cara menggunakan Teknologi Tepat 

Guna mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit zig zag yang selanjutnya di 

implementasikan dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi, (4) pengetahuan 

tenntang macam-macam inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi. Materi 

Pembelajaran dalam proses program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) pada home industry kerupuk kulit ikan yang diberikan adalah (1) 

cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer secara teori, (2) 
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cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer yang selanjutnya 

di praktikkan, (3) cara menggunakan Teknologi Tepat Guna Spinner dan Hand sealer 

yang selanjutnya di implementasikan dalam pembuatan kerupuk rambak dan kulit 

ikan, (4) pengetahuan tentang disain dan kmanfaat  kenmasan produk yang menarik. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam penyusunan bahan dipilih sesuai dengan 

kebutuhan belajar yang akan dipelajari secara berurutan, hal tersbut sesuai dengan 

pendapat Sudjana (2010 : 263) merumuskan: (1)  Bahan pelajaran disusun dari yang 

sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju sulit, dari yang konkrit 

menuju abstrak, dengan ini akan mudah dipahami.  (2)  Urutan bahan pelajaran 

hendaknya memperhatikan kesinambungan, artinya antara bahan satu dan yang lain 

ada hubungan.  (3)  Bahan belajar menduduki posisi penting dalam belajar, karena 

dengan bahan belajar warga belajar dapat mempelajari hal–hal yang diperlukan dalam 

upaya mencapai tujuan belajar. Penentuan bahan belajar  harus disesuaikan dengan 

minat yaitu factor yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia tertarik atau 

menolak terhadap obyek, orang dan ingin melakukan kegiatan dalam lingkungannya. 

4.2.1.7.6. Sumber Belajar 

 Sumber belajar dalam program pemberdayaan melalui penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Produktion yang TTGnya 

terdiri dari (1) pembelajaran TTG mesin emboss, mesin seset kulit dan mesin jahit 

zig-zag, adalah dari tutor yang sudah berpengalaman dalam memproduksi kerajinan 

kulit, (2) pembelajaran pembuatan macam-macam variasi produk kerajinan, bahan 

ajar didapat tutor dari internet dan pengalaman tutor sendiri. Sumber belajar dalam 
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pembelajaran teknologi tepat guna pada home industry kerupuk kulit terdiri dari : (1) 

pembelajaran TTG Spinner/peniris gorengan, Hand sealer adalah dari buku pedoman 

penggunaan kedua alat dan dari internet, (2) pengetahuan tentang macam-macam 

disain pengemasan produk dan manfaatnya didapat tutor dari internet. Hal tersebut 

sependapat dengan teori Sudiman, dkk (1996 :32) dalam (Djamarah dan Zain, 

2002:56) mengemukakan macam -macam sumber belajar sebagai berikut: 1) 

manusia, yang berupa tentor/ fasilitas belajar, 2) Bahan, berupa materi yang terdapat 

dalam modul, 3) Lingkungan, berupa dukungan lembaga/masyarakat, 4) alat/ 

perlengkapan, berupa sarana dan prasarana, 5) Aktivitas, melalui pengajaran 

berprogram.   

4.2.1.7.7. Media dan Alat Pembelajaran 

Alat adalah segala segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebaga segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu alat sebagai perlengkapan, 

alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan 

(Dr. Ahmad D. Marimba dalam Nurhalim, 2011: 31). Media dan Alat Pembelajaran 

(1) Teknologi Tepat Guna yang berupa: mesin seset, mesin embos, mesin jahit zig 

zag, (2) alat pendukung lain, yaitu mesin jahit, gunting, penggaris, (3) sarana yang 

berupa bahan, antara lain : kulit, imitasi, lematex akseoris, mika, (4) media, berupa 

leptop dan materi modul.  Media dan Alat pembelajaran dalam pemberdayaan melalui 

penerapan Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah, antara lain :(1) 

Teknolgi Tepat Guna yang berupa: alat peniris gorengan dan hand sealer/pengepres 
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kemasan, (2) alat pendukung lain, yaitu wajan, kompor, serokan, baskom,plastik 3 

mm (3) sarana yang berupa bahan, antara lain : kerupuk ikan mentah, (4) media, 

berupa: leptop dan materi modul. 

4.2.1.7.8. Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak 

menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli 

psikologi dan pendidikan (Syaiful Bahfi Djamarah dalam Nur Halim, 2011: 31). 

 Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini menggunakan 

metode ceramah, diskusi dan praktek, yaitu pertama teori dengan ceramah dilanjutkan 

dengan diskusi sekaligus praktek dengan bertanya pada instruktur  apa yang belum 

faham dan dari tutor mengajari warga belajar langsung.  Metode yang digunakan 

dalam proses pembelajaran program pemberdayaan melalui teknologi tepat guna pada 

home industry kerupuk ikan Mulya Indah ini menggunakan metode ceramah, diskusi 

dan praktek, yaitu pertama teori dengan ceramah dilanjutkan dengan diskusi 

sekaligus praktek. 

Dari metode yang dipakai dalam pemberdayaan melalui TTG pada UKM 

Reedja Production dan home industry Mulya Indah senada dengan pendapat Hamzah 

(2008:65)  Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran orang 
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dewasa antara lain: ceramah dan tanya jawab, demonstrasi atau praktek, diskusi dan 

presentasi, simulasi, permainan, seminar, dan studi banding 

4.2.1.7.9. Jumlah dan Sumber Dana Program 

Dari hasil penelitian dalam kegiatan Posyantek Karya Mandiri dlam 

pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM, sumber dana pertama dari APBN 

melalui Ditjen PMD Pusat, yang berjumlah Rp 70 juta yang dipergunakan untuk 

melengkapi kelengkapan kantor dan program-program pemberdayaan yang salah 

satunya adalah program pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna Kerajinan 

Kulit dan Imitasi Reedja Production dan home industry kerupuk ikan Mulya Indah, 

selain itu untuk kelengkapan pelatihan juga swadaya UKM. Hal tersebut sesuai 

denagn peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia pasal 33 nomor 20 tahun 

2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG, sumber dana 

kegiatan Posyantek terdiri dari APBD, APD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, 

Swadaya, Swasta, dan sumber lain. 

4.2.1.8. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan menurut Sudjana (2004 : 70-73) merupakan suatu rangkaian 

pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan belajar mengajar 

adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu akan diprogram dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan 

melibatkan semua komponen pengajaran, kgiatan pebelajaran akan menunjukkan 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat ditetapkan dapat dicapai (Nurhalim, 
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2011: 30).  Dari hasil penelitian pada UKM Reedja Production kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan dua pertemuan, untuk home industry Mulya Indah satu 

petemuan, yang masing-masing langkah-langkahnya sama, terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan adalah 

menciptakan iklim belajar yang kondusif, memberi motivasi belajar, memberi acuan 

belajar dan membuat kaitan atau jalinan konseptual. Sedangkan pada kegiatan inti 

tergantung pada teknik pembelajaran yang akan digunakan dengan memberikan 

bimbingan belajar dan balikan. Pada kegiatan penutup ada tiga pokok yang dilakukan 

oleh pendidik antara lain mengkaji kembali (review), evaluasi, dan tindak lanjut. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Rifa‟i (2003: 40-41) mengelola kegiatan belajar 

merupakan penjabaran rancangan pola-pola pengalaman belajar ke dalam urutan 

kegiatan belajar dengan melakukan pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan 

fasilitas belajar, dan teknik pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah kedudukan pendidik dalam 

pembelajaran sebagai fasilitator. Dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pada kegiatan pendahuluan adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif, 

memberi motivasi belajar, memberi acuan belajar dan membuat kaitan atau jalinan 

konseptual. Sedangkan pada kegiatan inti tergantung pada teknik pembelajaran yang 

akan digunakan dengan memberikan bimbingan belajar dan balikan. Pada kegiatan 

penutup ada tiga pokok yang dilakukan oleh pendidik antara lain mengkaji kembali 

(review), evaluasi, dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan ini adalah proses 
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pendidikan melalui pembelajaran (process) adalah interaksi edukatif antara masukan 

sarana, terutama pendidik (tutor, pamong belajar, pelatih, instruktur, penyuluh) 

dengan warga belajar yang menggunakan pendekatan dalam pebelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, 

sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/ pembelajaran/ pembelajaran yang 

sudah dibuat.Secara umum ada langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang bisa 

berlaku umum dalam pembelajaran apapun untuk siapapun dan kapanpun 

4.2.1.9. Evaluasi Kegiatan 

Menurut Paulson dalam Sudjana (2000: 265), evaluasi atau penilaian adalah 

proses pengujian berbagai obyek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan 

ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan 

yang sesuai. Evaluasi pembelajaran dalam proses pemberdayaan pengrajin kulit dan 

imitasi melalui Teknologi Tepat Guna dilakukan oleh instruktur dengan cara pree test 

dan post test, Pree test dilakukan pada saat proses pembelajaran yang menjadi 

pertimbangan yaitu (1) kemampuan warga belajar memahami teori penggunaan 

Teknologi Tepat Guna, (2) kemampuan membuat kerajinan kulit dan imitasi dengan 

menggunakan Teknologi Tepat Guna. Post test yaitu hasil dari serangkaian proses 

pembelajaran apakah hasil dalam pembuatannya jelek, kurang atau sudah bagus serta 

pengetahuan tentang inovasi produk.  Evaluasi kegiatan pembelajaran dalam proses 

pemberdayaan melalui Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah 

dilakukan oleh instruktur dengan cara pree test dan post test, Pree test dilakukan pada 

saat proses pembelajaran dan selesai kegiatan pembelajaran, yang menjadi 
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pertimbangan yaitu (1) kemampuan warga belajar memahami teori penggunaan 

Teknologi Tepat Guna, (2) kemampuan warga belajar mempraktekkan penggunaan 

Teknologi Tepat Guna (3) kemampuan warga belajar mengetahui macam-macam 

inovasi produk kerupuk, disain kemasan yang bagus dan manfaatnya. Post test yaitu 

hasil dri serangkaian proses pembelajaran apakah hasil dalam pembuatannya jelek, 

kurang atau sudah bagus, dan pengetahuan tentang inovasi dan cara pengemasan serta 

disain produk. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardikanto (2012, 271) ada dua 

macam kegiatan evaluasi, yaitu : (1) Evaluasi Proses/Pree test, yaitu evaluasi yang 

dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan yang dilaksanakan itu 

sesuai (dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah 

dirumuskan didalam programnya, (29 evaluasi hasil/Post test, yaitu evaluasi yang 

dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang 

direncanakan telah dpat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif. 

4.2.1.10. Hasil 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh warga belajar setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2000:50). Hasil yang dicapai berupa 

angka atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat untuk 

menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan penguasaan materi. Penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi perkembangan seorang siswa atau 

warga belajar dalam belajar sehingga instruktur dapat memperbaiki dan menyusun 

kembali kegiatan pembelajaran baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 
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 Hasih pembelajaran dalam proses pemberdayaan melalui penerapan TTG, 

menunjukkan adanya perubahan perilaku warga belajar yang terdiri dari pemilik dan 

karyawan dua UKM meliputi aspek pengetahuan, teterampilan, sikap dan atau nilai. 

Dengan demikian secara umum terdapat perubahan bila dianalisis silang yang 

menyangkut ranah kognitif , afektif dan psikomotorik dalam dii warga belajar , hal ini 

dapat dilihan hasil dari serangkaian proses pemberdayaan dua UKM, Pertama : hasil 

pemberdayaan Pemilik dan Karyawan UKM Reedja Production, adalah : (1) secara 

afektif, yang sebelumnya tidak begitu perduli tentang produk yang sudah di buat 

sekarang menjadi perduli dan sebelumnya tidak begitu semangat untuk 

mengembangkan produk, sekarang ingin lebih bisa berinovasi supaya kualitas dan 

kuantitas lebih meningkat sesuai kebutuhan pasar, (2) secara kognitif, (a) yang 

sebelumnya warga belajar tidak mengetahui cara menggunakan TTG yang terdiri dari 

mesin seset, mesin jahit zig zag dan mesin emboss setelah serangkaian program 

warga belajar mengetahui cara menggunakannya, (b) yang sebelumnya tidak kurang 

mengetahui inovasi/disain produk yang bervariasi, setelah setelah serangkaian 

program warga belajar mengetahuinya (2) secara psikomotorik, warga belajar yang 

belum memiliki keterampilan menggunakan TTG secara praktek yang terdiri dari 

mesin seset, mesin jahit zig zag dan mesin emboss dan berinovasi, setelah proses 

pemberdayaan menguasai keterambilan dasar dan mengembangkannya. Kedua : hasil 

pemberdayaan Pemilik home Industry Mulya Indah , adalah : (1) secara afektif, yang 

sebelumnya tidak begitu perduli tentang produk yang sudah di buat sekarang menjadi 

perduli dan sebelumnya tidak begitu semangat untuk mengembangkan produk, 
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sekarang ingin lebih bisa berinovasi supaya kualitas dan kuantitas lebih meningkat 

sesuai kebutuhan pasar, (2) secara kognitif, (a) yang sebelumnya warga belajar tidak 

mengetahui cara menggunakan TTG yang terdiri dari spinnerdan hand sealer, setelah 

serangkaian program warga belajar mengetahui cara menggunakannya, (b) yang 

sebelumnya tidak kurang mengetahui inovasi/disain produk kemasan, setelah 

serangkaian program warga belajar mengetahuinya (2) secara psikomotorik, warga 

belajar yang belum memiliki keterampilan menggunakan TTG secara praktek yang 

terdiri dari mesin spinner dan hand sealer dan berinovasi, setelah proses 

pemberdayaan menguasai keterambilan dasar dan mengembangkannya.  Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Bloom (Sudjana 2000:  50-55) menjelaskan bahwa hasil 

belajar diklasifikasikan dalam tiga kategori , yaitu : (1) hasil belajar kognitif, 

berkenaan dengan kemampuan intelektual yang terdiri dari : pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi, (2) hasil belajar afektif, 

berkenaan dengan sikap dan minat yang terdiri dari : penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi, (3) hasil belajar psikomotorik, 

mencakup keterampilan fisik (Motorik) dan kemampuan bertindak yang terdiri dari : 

gerak reflek, keterampilan gerakan. 

4.2.1.11. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut atau outcome dalam pemberdayaan adalah nilai manfaat yang 

ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat keberdayaan tertentu, sehingga 

agen pembaharu mampu bertindak sebagai agen pembaharu dengan melakukan peran 

dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu dengan tingkat peran linear 
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atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut 

(Sulistiyani, 2004: 117). Dari hasil penelitian, Setelah serangkaian pembelajaran, 

tindak lanjut dari program ini adalah penarapan TTG pada kedua UKM dengan 

dipinjamkan oleh Posyantek Karya  Mandiri kepada UKM Reedja Production dan 

home industry Mulya Indah dengan syarat yang sudah disepakati oleh dua pihak. 

. 

4.2.2. Yang Didapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan 

Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

4.2.2.1. Proses, Kualitas dan Inovasi Produk 

 Mutu atau kualitas produk adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu 

barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan 

untuk apa barang atau hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan (Sofyan, 2007: 23). Ada 

beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan produk yang inovatif yaitu 

dengan cara : (1) mengembangkan atribut produk baru, (2) mengembangkan beragam 

tingkat mutu, (3) mengembangkan model dan ukuran produk (Kotler, 2005:23).   

 Hasil penelitian pada  kedua UKM binaan Posyantek Karya Mandiri 

menunjukkan bahwa Teknologi Tepat Guna dapat mengevisiensikan ongkos produksi, 

mengevisiensikan  proses produksi, memperbaiki hasil kualitas produk dan  dapat 

mengembangkan innovasi produk baru,  hat tersebut sesuai dengan pendapat Li dan 

Calantone (2001:17) Penerapan teknologi baru merupakan faktor penentu dalam 

pengembangan produk baru. Keunggulan teknologi suatu produk dapat menarik 

minat beli konsumen untuk mengadakan pembelian pada produk baru yang 
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dihasilkan. Dengan adanya teknologi dapat mempercepat pengembangan produk 

baru, kemampuan perusahaan dalam memproduksi teknologi tinggi dan produk 

dengan teknologi terapan sangat mempengaruhi keunggulan pada produk tersebut. 

4.2.2.2. Kuantitas Produk 

 Kuantitas produk adalah Jumlah Barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam 

suatu periode tertentu (Sofyan, 2007: 67). Dari hasil penelitian pada kerajinan kulit 

dan imitasi Reedja Production  dan Produk kerupuk ikan home industry Mulya Indah 

menunjukkan bahwa setelah adanya pemberdayaan melalui penerapan TTG hasil 

produksi kedua UKM meningkat, hal tersebut sesuai pendapat Aini (1996 : 14) 

Teknologi Tepat Guna merupakan pemecahan masalahnya dan penambahan hasil 

produksi yang makin meningkat dari biasanya.  

4.2.2.3. Daya Saing dan Pemasaran . 

 Setelah adanya pemberdayaan melalui penerapan TTG pada pengurus dan 

karyawan kedua UKM tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan sumber daya 

manusia meningkat dan pengetahuan yang didapat diaplikasikan dalam pembuatan 

produk, sehingga produk-produknyapun lebih evisien dari segi biaya dan proses, 

kualitas produk lebih bagus dan dapat mengembangkan inovasi baru sehingga 

berdampak pada  nilai daya saing lebih unggul dan mengalami perluasan pemasaran. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Day dan Wensley (2004 :3) menyatakan ada 

dua pijakan dalam mencapai keunggulan bersaing. Pertama keunggulan sumber daya 

yang terdiri dari keunggulan posisi yang terdiri dari keunggulan biaya relatif rendah 

dan keunggulan nilai bagi pelanggan. Ada tiga indikator keunggulan bersaing yaitu 
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kepuasan, loyalitas, dan porsi pasar. Sedangkan Kinerja pemasaran merupakan salah 

satu variabel untuk mengukur keunggulan bersaing. 

4.2.2.4. Omset Usaha Kecil Mengah 

 Dari hasil penelitian pada UKM Reedja Production dan home industry Mulya 

Indah menunjukkan setelah penerapan Teknologi Tepat Guna yang meningkatkan 

kuantitas produk dan memberikan daya saing pemasaran, maka tidak dapat dipungkiri 

juga berpengaruh padaomsetnya yang semakin meningkat. 

4.2.2.5. Dampak Sosial 

 Dari hasil penelitian setelah adanya pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada UKM Reedja Production dan home industry Mulya 

Indah menunjukkan dampak sosialnya meliputi, (1) bertambahnya pengetahuan, (2) 

dapat menyerap tenaga kerja baru, (3) Kedua UKM lebih dikenal di masyarakat luas, 

baik masyarakat tingkat bawah maupun pemerintah, hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Toelihere (1985: 132), secara sosial, Teknologi Tepat Guna dapat 

menciptakan lapangan kerja baru, dapat memanfaatkan keterampilan yang ada atau 

tidak membutuhkan keterampilan yang sulit pengalihannya, kecuali itu juga 

diharapkan dapat menyerap pengangguran, tidak menyebabkan adanya pergeseran 

tenaga kerja, tidak menimbulkan antipasti dan ketegangan sosial, bahkan kalau 

mungkin dapat dapat menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan sosial 

budaya yang dinamis dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan merata. 

4.2.2.6. Dampak Ekonomi 
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 Dari hasil penelitian pada UKM Reedja production dan home industry Mulya 

Indah menunjukkan dampak ekonomi dari pemberdayaan melalui TTG adalah 

meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik UKM maupun karyawannya, dengan bukti 

adanya peningkatan pendapatan,  hal tersebut sesuai dengan pendapan Aini (1996:14) 

Teknologi Tepat Guna juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya. 

 Dari apa yang didapat dua UKM setelah mengikuti pemberdayaan melalui 

teknologi tepat guna maka hal tersebut senada dengan kebijakan pemanfaatan TTG 

dalam bentukan regulasi telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Otonomi Daerah No. 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan TTG, disebutkan bahwa TTG 

dimanfaatkan untuk: (1)  meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat dalam menggunakan TTG untuk peningkatan kapasitas dan mutu 

produksi. (2) meningkatkan pelayanan informasi dan membantu masyarakat untuk 

mendapatkan TTG yang dibutuhkan (3) meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan 

ekonomi masyarakat (4)    Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Berdasarkan pada pokok permasalahan 

yang dikaji, yaitu mengenai “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna (Studi Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat 

Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu)”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Proses Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Proses pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna pada Usaha 

Kecil Menengah di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Tegowanu yang 

dalam penelitian ini adalah UKM Reedja Production dan home industry Mulya Indah, 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah program pemberdayaan, yaitu :  (1) 

pengumpulan data dan fakta, dilakukan dengan cara UKM berkonsultasi ke 

posyantek dan observasi ke tempat UKM tentang keadaan tenaga kerja, manajemen 

kerja, proses produksi, kualitas produk UKM, kuantitas produk, alat produksi yang 

sudah digunakan, (2) analisis data dan fakta , posyantek bersama-sama dengan dua 

UKM, menganalisis keadaan yaitu dengan, : analisis tentang diskripsi data keadaan, 

penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada, 

pengelompokan data keadaan kedalam, data aktual dan data potensial, keadaan yang 

ingin dicapai dan yang sudah tercapai, teknologi yang dapat digunakan dan yang 

sudah digunakan, peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat 
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diberlakukan, (3) identifikasi masalah, identifikasi dilakukan oleh posyantek dan 

UKM tentang: masalah-masalah yang dihadapi dan penyebab dari masalah tersebut, 

(4) pemilihan masalah yang dipecahkan, setelah pengidentifikasian masalah, 

pemilihan masalah yang dipecahkan pada UKM untuk diberdayakan adalah tentang 

kualitas yang ingin dicapai melalui penerapan alat yang tepat, (5) perumusan tujuan, 

berdasarkan masalah-masalah UKM, tujuan yang dicapai aalah ingin memperbaiki 

proses produk, peningkatan kualitas/hasil produk, kuantitas produk dan daya saing, 

(5) perumusan pemecahan masalah, yang dipecahkan dalam pemberdayaan pada dua 

UKM di posyantek Karya Mandiri adalah masalah Teknologi Tepat Gunayang 

harusnya dipakai dalam memproduksi produk UKM, dengan cara mencarikan 

teknologi yang tepat melalui berbagai cara, (6) perencanaan kegiatan terdiri dari (a) 

sumber TTG, (b) penetapan instruktur dan warga belajar, (c) tujuan pembelajaran. (d) 

tempat dan jadwal, (e) materi/bahan ajar, (f) sumber belajar, (g) metode 

pembelajaran, (h) jumlah dan sumber dana, (6) pelaksnaan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran pada dua UKM di posyantek karya mandiri melalui proses 

pembelajaran yaitu interaksi andara instruktur dan warga belajar dengan metode yang 

bermacam-macam dengan cara menyesuaikan, yang terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, (7) evaluasi yang dilakukan pada 

dua UKM dalam kegiatam pemberdayaan ini dengan menggunakan pree test dan pot 

test, (8) hasil kegiatan kegiatan pembelajaran secara kognitif, afektif dan 

psikomotorik berpengaruh terhadap kemampuan menggunakan TTG, (9) tindak lanjut 

program  adalah melakukan berbagai kerjasama dengan posyantek yaitu, TTG yang 
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dipakai dari posyantek merupakan bantuan dari dirjen PMD dan untuk uang lelah 

pengurus posyantek karya mandiri mendapatkan 2% dari harga TTG per bulan. 

5.1.2. Yang Didapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Yang didapat UKM Reedja Production dan home industry Mulya Indah 

dengan adanya pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna , antara lain : 

(1) dapat  mengevisiensikan cara dan proses Produksi dua UKM dan menghemat 

ongkos produksi, (2) dapat memperbaiki hasil Kualitas Produk , (3) dapat 

mengembangkan dan membuat beberapa Inovasi Produk baru,  (4) dengan penerapan 

TTG membuat kualitas produk menjadi bagus sehingga meningkatkan keunggulan 

daya saing dan memperluas Pemasaran, (5) dapat meningkatkan kuantitas produksi 

UKM, (6) meningkatkan  omset UKM, (7) berdampak pada Sosial yaitu menambah 

tenaga kerja dan produk lebih dikenal  , (8) dampak Ekonomi, meningkatkan 

pendapatan pengurus dan karyawan UKM yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Pada Proses Pemberdayaan Melalui Teknologi Teknologi Tepat Guna 

5.2.1.1. Untuk pemilihan sasaran TTG, hendaknya dipilih UKM atau kelompok 

masyarakat yang paling membutuhkan,  sesuai dengan potensi setempat dan prospek 

kedepan, 

5.2.1.2. Dalam  pengumpulan keadaan, analilis keadaan, identifikasi keadaan dan 

pemilihan masalah yang akan dipecahkan pada UKM, hendaknya tidak hanya dari 

segi produk saja yaitu alat, proses dan kualitas hasil produk , namun dilihat juga 

kuantitas produknya, keadaan sumber daya lokal, potensi kedepan, sumber daya 

manusianya,   omset UKM dan juga Daya saing dan pemesaran, 

5.2.1.3. Dalam Perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hendaknya 

tidak hanya melatih cara penggunaan TTG saja, namun dari segi manajemen kerja 

UKM, cara pemasaran juga sangat perlu untuk prospek kedepannya, 

5.2.1.4. Setelah adanya Evaluasi, mengetahui hasil pembelajaran dalam 

pemberdayaan UKM, dalam tindak lanjutnya diharapkan tidak hanya menerapkan 

TTG saja ke UKM, namun tindak lanjut kedepan Posyantek Karya mandiri harusnya 

memantau UKM dalam hal perawatan alat yang dipakai, hasil produk, omset dan 

pemasarannya meningkat atau tidak setiap bulannya, 
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5.1.1. Yang didapat Usaha Kecil Menengah dengan adanya Pemberdayaaan Melalui 

Teknologi Tepat Guna 

5.1.1.1. Dengan apa yang sudah didapat UKM, Posyantek Karya Mandiri hendaknya 

melakukan monitoring dan supervisi dalam hal perawatan alat yang dipakai, hasil 

kualitas produk, omset dan pemasarannya meningkat atau tidak setiap bulannya,, 

5.1.1.2. Untuk UKM, jika ada masalah-masalah lagi dalam hal kualitas dan inovasi 

produk, hendaknya berkonsultasi pada Posyantek Karya Mandiri 
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KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

 

“Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu)” 

 

Variabel Subvariabel Indikator Item 

1. Tahap-Tahap 

Pemberdayaan 

melalui 

penerapan 

teknologi tepat 

guna pada 

Usaha Kecil 

Menengah 

1.1. Sasaran  Siapa Saja 

 Teknik Pemilihan 

Sasaran 

1 

1.2. Pengumpulan 

Data Keadaan 

 Yang dilibatkan 

 Ha-hal yang 

dikumpulkan 

 Cara Pengumpulan Data 

 Hasil pengumpulan 

keadaan 

2-3 

4 

 

5 

6 

1.1. Analisis Data 

Keadaan 

 Hal-hal yang dianalisis 

 Hasil Analisis 

7 

8 

1.2. Identifikasi 

Masalah 

 Masalah 

 Penyebab  
9 

1.4. Pemilihan 

Masalah yang 

Dipecahkan 

 Masalah yang ingin 

dipecahkan 10 

1.5. Tujuan  Tujuan Program 11 

1.6. Alternatif 

Pemecahan 

 Pemecahan  12 
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Masalah 

1.7. Perencanaan 

Kegiatan 

 Sumber TTG 

 Penetapan instruktur, dan 

warga belaja 

 Tujuan pembelajaran 

 Tempat dan jadwal 

 Materi/bahan ajar 

 Sumber belajar  

 Alat Pembelajaran 

 Metode pembelajaran 

 Jumlah dan sumber dana 

13 

14-15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1.8. Pelaksanaan 

Kegiatan 

 

 Kegiatan Pendahuhuan 

 Kegiatan Inti 

 Kegiatan Penutup 

 Suasana Belajar 

Mengajar 

23 

24 

25 

26 

1.9. Evaluasi  Yang Mengevaluasi 

 Hal yang dievaluasi 

 Tujuan Evaluasi 

 Waktu Evaluasi 

 Teknik Evaluasi 

27 

28 

29 

30 

31 

1.10. Hasil  Hasil 32 

1.11. Tindak 

Lanjut 

 Tindak Lanjut 33 

2. Yang Didapat 

Dua Usaha 

2.1. Proses 

Kualitas dan 

 Sebelum pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 
34-36 
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Kecil 

Menengah 

Dengan 

Adanya 

Pemberdayaan 

Melalui 

Penerapan 

Teknologi 

Tepat Guna  

 

Inovasi 

Produk 

 Sesudah pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

2.2. Kuantitas 

Produk 

 Sebelum pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

 Sesudah pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

37 

2.3. Daya Saing 

dan 

Pemasaran 

 Sebelum pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

 Sesudah pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

38 

2.4. Omset UKM  Sebelum pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

 Sesudah pemberdayaan 

melalui penerapan TTG 

39 

2.5. Dampak 

Sosial 

Ekonomi 

 Dampak Sosial 

 Dampak Ekonomi 

40 

41 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   :  

2. Umur   :  

3. Alamat   :  

4. Posisi di Posyantek :  

5. Pendidikan Terakhir  :  

6. Pekerjaan   :  

 

Proses Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Pengumpulan Data Keadaan 

2. Dari manakah Pengelola Reedja Production mengetahui adanya Posyantek? 

3. Siapakah yang dilibatkan dalam pengumpulan data keadaan pada kerajinan kulit 

Reedja Production? 

4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

POSYANTEK 

(Wawanara tentang Reedja Production) 
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5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di UKM 

Reedja Production ini? 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Reedja Production? 

Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan UKM Reeja Production? 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada UKM Reedja Production? 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production ini? ada apakah 

kriterianya? 

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 
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16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada Reedja Production ini? 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan pengrajin kulit dan 

imitasi Reedja Production ?  

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

UKM Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran UKM 

Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran UKM Reedja 

Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

26. Bagaimana situasi belajar-mangajarnya? 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

Hasil  

32. Bagaimana hasil belajar dari serangkaian kegiatan tersebut? 
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Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM 

Reeja Production? 

41. Bagaimana dampak ekonomi pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM 

Reeja Production? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   :  

2. Umur   :  

3. Alamat   :  

4. Kelompok Usaha/posisi :  

5. Pendidikan Terakhir  :  

6. Pekerjaan   :  

7. Waktu Wawancara :  

 

Tahap-Tahap Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Pengumpulan Data Keadaan 

2. Dari manakah anda mengetahui adanya Posyantek? 

3. Dalam pengumpulan data keadaan, siapa sajayang dilibatkan ? 

4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di UKM 

Reedja Production ini 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Reedja Production? 

Pengelola Reedja production 
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Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan UKM Reeja Production? 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada UKM Reedja Production? 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production ini? ada apakah 

kriterianya? 

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 
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18. Apa saja materi yang diberikan? 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada Reedja Production ini? 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan pengrajin kulit dan 

imitasi Reedja Production?   

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

UKM Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran UKM 

Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran UKM Reedja 

Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

26. Bagaimana situasi belajar mengajarnya ? 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

Jawab : Pak Hendarto mas.  

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

 

Hasil 

32. Setelah evaluasi, bagaimanakah hasil dari pembelajaran program pemberdayaan 

pada UKM Reedja Production? 
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Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah  

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan pemberdayaan melalui penerapan TTG 

pada UKM Reeja Production? 

41. Bagaimana dampak ekonominya pemberdayaan melalui penerapan TTG pada 

UKM Reeja Production? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   :  

2. Umur   :  

3. Alamat   :  

4. Posisi di Posyantek :  

5. Pendidikan Terakhir  :  

6. Pekerjaan   :  

7. Waktu Wawancara :  

 

Proses Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Home 

Industry Mulya Indah 

Pengumpulan Data Keadaan 

1. Darimanakah home industry Mulya Indah mengetahui adanya Posyantek Karya 

Mandiri? 

2. Siapakah yang dilibatkan dalam pengumpulan data keadaan pada home industry 

Mulya Indah? 

3. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada home industry Mulya Indah? 

4. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di home 

industry Mulya Indah? 

5. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di home industry Mulya Indah? 

  

POSYANTEK 

(Wawanara tentang Home Industry 

Mulya Indah) 
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Analilis Data Keadaan 

6. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan home industry Mulya Indah? 

7. Bagaimana hasil analisis keadaan pada home industry Mulya Indah? 

 

Identifikasi Masalah 

8. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

9. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan?. 

 

Tujuan Program 

10. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

11. Apa saja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

 

Perencanaan Kegiatan 

12. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan home industry Mulya Indah? 

13. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada home industry Mulya Indah Production ini? ada apakah 

kriterianya?  

14. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

15. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada home 

industry Mulya Indah? 

16. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

17. Apa saja materi yang diberikan? 
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18. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

19. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

20. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah ini? 

21. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan home industry Mulya 

Indah? 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

22. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

Home Industry Mulya Indah? 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran Home 

Industry Mulya Indah? 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran Home 

Industry Mulya Indah? 

25. Bagaimana situasi belajar mengajarnya? 

 

Evaluasi Kegiatan 

26. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

27. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

28. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

29. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

30. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

 

Hasil  

31. Bagaimana hasil belajar dari serangkaian kegiatan tersebut? 

 

Tindak Lanjut 

32. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 
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Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah  

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

33. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG?.  

34. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

35. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

 

Kuantitas Produk 

36. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

 

Daya Saing dan Pemasaran 

37. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

38. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

39. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada Home 

Industry Mulya Indah? 

40. Bagaimana dampak ekonominya melalui penerapan TTG pada Home Industry 

Mulya Indah?  

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
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Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   :  

2. TTL/Umur  :  

3. Alamat   :  

4. Kelompok Usaha/posisi :  

5. Pendidikan Terakhir  :  

6. Pekerjaan   :  

7. Waktu Wawancara :  

 

 

Tahap-Tahap Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Pengumpulan Data Keadaan 

2. Dari manakah anda mengetahui adanya Posyantek? 

3. Dalam pengumpulan data keadaan, siapa saja yang dilibatkan ? 

4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data pada Home 

Industry Mulya Indah? 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Home Industry Mulya Indah?? 

Home Industri Mulya Indah 
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Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan pada Home Industry Mulya Indah?? 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada Home Industry Mulya Indah? 

 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

. 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah?, 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah?? 

ada apakah kriterianya? 

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 
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17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya 

Indah? 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan melalui penerapan 

TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran melalui 

penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran melalui 

penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

26. Bagaimana situasi belajar mengajarnya? 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

Hasil 

32. Setelah evaluasi, bagaimanakah hasil dari pembelajaran program pemberdayaan 

melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 
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Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna 

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

, 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada Home 

Industry Mulya Indah? 

41. Bagaimana dampak ekonominya melalui penerapan TTG pada Home Industry 

Mulya Indah? 
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HASIL WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   : Sri Mulyanti 

2. Umur   : 60 

3. Alamat   : Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegownu 

4. Posisi di Posyantek : Ketua 

5. Pendidikan Terakhir  : SMA 

6. Pekerjaan   : Pensiun PNS 

7. Hari/Tanggal wawancara : 19 Mei 2014 

 

Tahap-Tahap Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Pengumpulan Data Keadaan 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Jawab : sasaran TTG seperti yang tercantum dalam ADART Posyantek  mas, 

tetapi dalam hal pemilihan sasaran harusnya kan kita dibantu dalam hal 

pendataan UKM dan potensi daerah oleh tokoh masyarakat dan kasi PMD 

Kecamatan , tapi sampai sekarang kita tidak dibantu mas. Untuk dana 

POSYANTEK 

(Wawanara tentang Reedja Production) 
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pertama ini ya, yang mendapatkan TTG ya yang sebelumnya sudah dibina 

oleh PMD Grobogaan kerajinan kulit mas tempatnya pek Jayus 

Kebonagung, kalau yang lain secara konsultasi ke kita, karena kita 

sebelumnya juga adakan sosialisasi ke berbagai pertemuan seperti PKK, 

kelompok tani dan lain-lain 

2. Dari manakah Pengelola Reedja Production mengetahui adanya Posyantek? 

Jawab : Saya ketempat Pak Jayus mas, sosialisasi tentang Posyantek 

3. Siapakah yang dilibatkan dalam pengumpulan data keadaan pada kerajinan kulit 

Reedja Production? 

Jawab : yang mengumpulkan keadaannyaya kita mas, denga pak Jayus (pengelola 

Reedja Production) 

4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

Jawab : dengan cara pak Jayus berkonsultasi tentang masalah-masalah yang 

dihadapi, setelah itu pengurus mengumpulkan data keadaan dan masalah- 

masalah yang dihadapi untuk mencapai produk yang kualitasnya bagus 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di UKM Reedja 

Production ini 

Jawab : Yang dikumpulkan antara lain ya, data : Jenis Produk, alat produksi, 

proses Produksi dan kualitas hasil produksi UKM itu mas 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Reedja Production? 

Jawab : Produknya adalah dompet, tas, sabuk, agenda dan gantugan kunci. Bahan 

baku yang di peroleh Reedja Production berupa kulit dan imitasi sangat 

melimpah yang didapat dari berbagai limbah pabrik yang tidak terpakai di 

daerah Ungaran. Semarang, dan Bandung, alat yang digunakan manual 

mas kayak pencetak logo, seset menggunakan pisau dan mesin jahit, 

hasilnya ya kurang bagus pokoknya mas 

 

Analilis Data Keadaan 
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7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan UKM Reeja Production? 

Jawab : analisis data UKM, yaitu analisis tentang deskripsi data keadaan, keadaan 

yang ingin dicapai dan yang sudah tercapai UKM, penilaian atas keadaan 

sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada yang dalam praktik 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada UKM Reedja Production? 

Jawab : Cetak logo, menggunakan strika hasil juga kurang bagus dan kurang 

halus dan sering rusak mas  yang diinginkan hasil cetak logo lebih bagus, 

tidak cepat rusak dan lebih halus,  dari cara penyesetan kulit, 

menggunakan kater dan pisau, hasil penyesetan kurang rata harusnya kan 

rata dan tidak sering rusak mas, beliau biasanya juga malah dsesetkan ke 

semarang mas, yang diinginkan ya punya alat seset kulit, terus variasi 

jahitan tidak ada, ya pengennya ada, da nada lagi mas, banyak bahan 

kecil-kecil yang tidak terepakai engenca bagaimana caranya biar bisa 

dipakai, hehe 

 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Jawab : dari cetak logo, seset, variasi produk hasilnya kurang bagus dan cepat 

rusak dikarenakan alatnya masih manual mas , terus pengetahuan tentang 

inovasi dan alat produksi yang digunakan kurang dikarenakan kurang 

berpengalaman, kurang serta rasa semangat untuk belajar kurang,  ” 

 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

Jawab : masalah yang dipecahkan, cara dan alat cetak logo,cara dan alat seset 

kulit dan imitasi, alat untuk memvariasi jahihan supaya bisa berinovasi 
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mas, memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada pengrajin kulit 

dan imitasi,. 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

Jawab : kalau tujuan, untuk meningkatan kualitas produk mas, dengan cara 

memperbaiki cara catak logo, cara penyesetan kulit dan imitasi dan cara 

memvariasi jahitan, memberikan pemberdayaan atau pengetahuan kepada 

pengrajin kulit dan imitasi, membantu alat Teknologi Tepat Guna, 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

Jawab : ow iya mas, antara lain, cara pencatak logo yang sebelumnya 

menggunakan setrika yang harusnya menggunakan mesin emboss, alat 

untuk seset kulit, alatnya masih manual, yaitu menggunakan pisau dan 

kater dan kadang disesetkan di tempat lain yang seharusnya 

menggunakan mesin seset kulit, alat untuk memvariasi jahihan, alatnya 

belum ada, yang seharusnya menggunakan mesin jahit zig zag, untuk 

memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan 

tentang inovasi produk maka dipecahkan dengan diadakan pembelajaran 

atau pelatihan, membantu alat mas, kan program ini merupakan program 

bantuan PMD pusat dengan syarat 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

Jawab : ya, mas sebentar, datanya ta cari dulu, untuk mesin Emboss di peroleh 

Posyantek, Toko Wijaya Teknik, Bandung,  yang dipesan melalui 
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internet, tanggal pembelian 01 januari 2014, mesin seset kulit, diperoleh 

dari Toko Jaya Abadi Bandung Jawa Barat, yang diperoleh Posyantek 

melalui Pak Jayus / pengelola Reedja Production yang dipesan melalui 

temannya yang bekerja sebagai pengrajin kulit dan imitasi di Bandung, 

tanggal pembelian 25 Desember 2013, mesin jahit zig zag, diperoleh dari 

toko mesin jahit Tunjungan Semarang, yang diperoleh posyantek melalui 

internet dengan tanggal pembelian 05 januari 2014 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production ini? ada apakah 

kriterianya? 

Jawab : teman dari Pak Jayus mas, namanya Bapak Hendarto dari bandung, beliau 

sudah pengalaman mas,  

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

Jawab : Peserta ada 5 orang pengrajin termasuk pak jayus dan pertemuan kedua 

semua karyawan mas” 

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

Jawab : ya, supaya pemilik dan karyawan mengetahui cara-cara menggunakan 

teknologi, mempraktekkannya mas, dan mampu menggunakan teknologi 

dan mengaplikasikannya dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi 

dengan baik 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

Jawab : dilaksanakan selama dua hari mas, yaitu senin tanggal 13 februari di aula 

posyantek dan 14 Februari 2014 di tempatnya pak jayus mas, masing-

masing  pertemuan dilaksanakan selama 7 jam dari jam 08:00 sampai jam 

12:00 dan 13:00 sampai jam 16:00 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

Jawab : antara lain. cara menggunakan TTG secara teori mas, kemudian 

dipraktikkan, cara menggunakan TTG yang selanjutnya di 
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implementasikan dalam pembuatan kerajinan kulit dan imitasi, terus 

pengetahuan tentang inovasi kerajinan” 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

Jawab : untuk sumber materi yang di berikan dari instruktur dan internat mas” 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

Jawab : terutama TTGnya mas : mesin seset, mesin embos, mesin jahit zig zag, 

alat pendukung lain, yaitu mesin jahit, gunting, penggaris, sarana yang 

berupa bahan, antara lain : kulit, imitasi, lematex akseoris, mika serta 

sarana pendukung, yaitu leptop dan kertas fotokopian materi 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada Reedja Production ini? 

Jawab : Ceramah, diskusi dan praktek mas 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan pengrajin kulit dan 

imitasi Reedja Production   

Jawab : untuk pendanaan  kegiatan Posyantek Kaya Mandiri ini baru dari Ditjen 

PMD pusat mas, jumlahnya Rp 70 juta yang dipergunakan untuk 

keperluan kelengkapan kantor seperti almari etalase dll serta untuk 

pembelian alat TTG binaan Posyantek, salah satunya adalah TTG 

kerajinan kulit dan kerupuk itu mas, serta untuk biaya pembinaan juga 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

UKM Reedja Production pada pertemuan pertama? 

Jawab : Pertemuan pertama, pendahuluannya, kita bersama-sama dengan 

karyawannya Pak Jayus mempersiapkan alat, media dan bahan ajar yang 

diperlukan, mengecek kembali alat dan bahan yang diperlukan, 

mempersiapkan warga belajar. Yang kedua sama mas urutannya bedanya 

hanya di prosesnya 
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24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran UKM 

Reedja Production pada pertemuan pertama? 

Jawab : Kegiatan inti Pelatih memperkenalkan diri, menjelaskan materi-materi 

yang akan dipelajari, pertama adalah cara menggunakan mesin emboss, 

langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari instruktur memberikan 

materi dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan cara menggunakan 

mesin emboss, warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi 

dari instruktur, instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu 

dipersilahkan untuk bertanya, warga belajar satu per satu mempraktekkan 

cara menggunakan mesin emboss instruktur mengamati dan membantu 

warga belajar jika mengalami kesulitan dalam mempraktekan materi, 

pemantau kemajuan belajar warga belajar, selanjutnya untuk mesin seset 

kulit dan mesin jahit zig zag  sama mas, setelah itu pemberian materi 

pengetahuan tentang macam-macam variasi dan inovasi produk kerajinan 

kulit dan imitasi, langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari instruktur 

memberikan materi dengan cara ceramah dan memperkenalkan macam-

macam jenis variasi dan inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi , 

warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, 

instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan 

untuk bertanya, pemantau kemajuan belajar warga belajar. Yang 

keduaYaitu instruktur menjelaskan kembali materi tentang materi 

macam-macam inovasi produk yang telah dipelajari pada pertemuan 

pertama, peserta mendengarkan dan memperhatikan instruktur, berdiskusi 

memilih materi variasi dan inovasi produk yang selanjutnya akan 

dipraktekkan, mengamati dan membantu warga belajar jika mengalami 

kesulitan dalam mempraktekan materi, pemantau kemajuan belajar warga 

belajar 

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran UKM Reedja 

Production pada pertemuan pertama? 
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Jawab : Kegiatan penutup melakukan review materi pembelajaran yang dipelajari, 

penutup pembelajaran dengan salam, menyimpan dan merapikan 

media/alat bantu dan lain-lain 

26. Bagaimana situasi belajar-mangajarnya? 

Jawab : Situasinya tenang, asik mas. Iya rame mas, sambil guyon-guyon, banyak 

ibuk-ibuk sih mas karyawannya 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

Jawab : Instruktur mas 

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

Jawab : Kemampuan warga belajar memahami teori penggunaan TTG, 

kemampuan membuat kerajinan kulit dan imitasi dengan menggunakan 

TTG mas, terus hasil dari pembuatan kerajinan kerajinan 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Jawab : Ya, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan keterampilan 

peserta mas, selanjutnya nanti kan di pakai 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

Jawab : ya, pas selesai kegiatan pembelajaran mas,  

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

Jawab : Ya itu tadi mas, berarti apa itu evaluasinya pas proses dan hasilnya mas 

 

Hasil  

32. Bagaimana hasil belajar dari serangkaian kegiatan tersebut? 

Jawab : ya, yang sebelumnya warga belajar tidak mengetahui cara menggunakan 

TTG menjadi mengetahui cara menggunakannya, yang sebelumnya tidak 

kurang mengetahui inovasi/disain produk yang bervariasi, setelah setelah 

serangkaian program warga belajar mengetahuinya, dan bisa 

mempraktekkanya 
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Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

Jawab : Selanjutnya alat di pinjam dengan syarat Posyantek mendapat 2% dari 

harga alat yang dipakai dan di bantu dalam pemasaran, saya ikutkan 

pameran-pameran, saya bantu jual lewat online dan di outlate Posyantek 

ini mas 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Dari semua TTG ya mas, prosesnya lebih evisien mas dan mudah, tidak 

ribet lagilah mas.  

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

Jawab : Hasilnya lebih bagus dari sebelum penerapan 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

Jawab : Inovasinya bisa memakai kulit dan imitasi yang sudah tidak terpakai lagi 

dan jahitannya bervariasi dengan zig zag jahitannya tidak timbul mas 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : waaah, tanya sama Pak Jayus saja mas, pastinya bertambah mas paling, 
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Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

Jawab : Sama sih mas, hanya sekarang setelah mengikuti pameran-pameran, 

produk-produk beliau di kenal di dinas-dinas 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Waduh, Tanya sama pak jayus mas, selama sesudah penerapan saya tidak 

melakukan pemantauan sih mas 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM 

Reeja Production? 

Jawab : setelah pemberdayaan produk-produk pak Jayus lebih dikenal di dinas-

dinas mas seperti UPTD, Bapermades, dan posyantek juga memamerkan 

produk pas expo baik provinsi maupun nasional, terus menambah tenaga 

kerja mas” 

41. Bagaimana dampak ekonomi pemberdayaan melalui penerapan TTG pada UKM 

Reeja Production? 

Jawab : ya, menambah pendapatan mas 
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HASIL WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   : Jayus 

2. Umur   : 36 

3. Alamat   : Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu 

4. Kelompok Usaha/posisi : Reedja Production/ Pengelola 

5. Pendidikan Terakhir  : SD 

6. Pekerjaan   : Wirausaha 

7. Waktu Wawancara : 24 Mei 2014 

 

 

Proses Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Jawab : - 

Pengumpulan Data Keadaan 

2. Dari manakah anda mengetahui adanya Posyantek? 

Jawab : Saya mengetahu Posyantek dari Bu Sigit mas, beliau ketempat saya dan 

menawarkan untuk jadi mitra, ya saya ya mau, 

3. Dalam pengumpulan data keadaan, siapa sajayang dilibatkan ? 

Jawab : Posyantek mas, ya dengan saya juga 

Pengelola Reedja production 
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4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

Jawab : dengan cara saya diwawancarai, hehe, berkonsultasi lah mas, masalah-

masalah apa saja yang saya hadapi, gitu, terus pihak Posyantek juga ke 

tempat saya mas” 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di UKM 

Reedja Production ini 

Jawab : alat yang digunakan mas, dan hasil darinya mas” 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Reedja Production? 

Jawab : Hasilnya dulu produk saya tidak berubah dari sekarang mas, yaitu : 

dompet, tas, sabuk, agenda, gantungan kunci, alat-alat yang yang 

digunakan dalam proses produksi waktu itu antara lain : tiga mesin jahit, 

dua Plong/mesin potong, sarana lain dintaranya, pisau martil, kater, untuk 

mengemboss masih menggunakan strika, untuk menyeset kulit dan 

imitasi masih menggunakan pisau dan untuk variasi jahitan belum ada 

atau hanya menggunakan mesin jahit biasa, hasil pengembosan kurang 

evisien dan cepat rusak, hasil penyesetan kulit kurang rata dan sering 

rusak dan jika di seset ke produsen lain juga tambah biaya, hasil variasi 

jahitan kurang variasi 

 

Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan UKM Reeja Production? 

Jawab : - 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada UKM Reedja Production? 
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Jawab : karyawan saya rata-rata belum pada berpengalaman mas, terus cara cetak 

logo, menggunakan strika yag dipanaskan mas, kurang efisien dan dan 

sulit, tidak ada pengaturan suhu, waktu 10 detik/potong tebal 8 

detik/potong tipis, hasil juga kurang bagus dan kurang halus dan sering 

rusak  yang diinginkan dalam proses cetak logo lebih mudah, ada 

pengaturan suhu, penggunaan lebih efisien dan cepat, hasil cetak logo 

lebih bagus, tidak cepat rusak dan lebih halus,  dari cara penyesetan kulit, 

menggunakan kater dan pisau, dari segi proses kurang efisien dan lama, 

hasil penyesetan ketebalan kulit dan imitasi tidak bisa sama/ tidak rata 

dan sering rusak yang harusnya dalam penyesetkan kulit dari segi proses 

lebih evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, tidak sering rusak 

jadi pada saat merangkai dan dijahit hasilnya bagus , dari variasi jahitan, 

hanya menggunakan mesin jahit biasa, yang tidak ada 

variasinya,prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul tidak bisa rata dan 

masih biasa, yang saya harapkan dari variasi jahitan lebih banyak supaya 

lebih berinovasi lagi 

 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Jawab : masalah dan penyebabnya pada cetak logo yang hasilnya kurang halus, 

lama dan sering rusak mas, disebabkan karena proses masih 

menggunakan manual yaitu menggunakan strika, seset kulit, yang 

hasilnya kurang rata, lama/kurang efektif disebabkan karena masih 

menggunakan alat manual yaitu menggunakan pisau dan kadang 

penyesetan di produsen kerajinan di semarang, variasi dan inovasi produk 

yang masih kurang dikarenakan tidak ada alat untuk memvariasi jahitan, 

karyawan saya juga belum banyak pengalaman dalam pengetahuan 

tentang inovasi 
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Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

Jawab : cara emboss, cara dan alat seset kulit dan imitasi, alat untuk memvariasi 

jahihan, terus diberi pelatihan mas 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

Jawab : memperbaiki cara emboss, seset kulit dan mengembangkan produk agar 

lebih bagus mas. 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

Jawab : memperbaiki cara pencatak logo yaitu dengan menggunakan mesin 

emboss, alat untuk seset kulit, alatnya masih manual, menggunakan mesin 

seset kulit, alat untuk memvariasi jahihan, alatnya belum ada, yang 

seharusnya menggunakan mesin jahit zig zag 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan UKM kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

Jawab : pertama saya diperintah bu mul sigit mas (Bu Mul), untuk mencari TTG 

kerajinan kulit, tapi saya hanya bisa mencari mesin seset dari bandung 

dengan cara pesan dengan teman saya mas, 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production ini? ada apakah 

kriterianya? 
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Jawab : instruktur saya yang mencari mas, jadi ini kan merupakan bantuan dari 

posyantek kepada kita, seumpama saya yang jadi instruktur  juga bisa mas 

tapi sebelumnya ya harus belajar dulu secara otodidak, gampang kok 

aslinya, tapi lebih baik kan teman saya saja dari bandung yang lebih 

berpengalaman,hehe dan yang dilatih dulu empat karyawan mas, dan saya 

juga ikut belajar si mas, hehe 

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

Jawab : yang dilatih dulu empat karyawan mas, dan saya juga ikut belajar si mas,  

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

Jawab : ya, agar bisa menggunakan alat emboss, seset kulit dan mesit jahit zig zag 

mas, kan perlu adanya pelatihan agar dapat dipergunakan membuat 

keerajinan mas 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

Jawab : dua hari mas di tempat posyantek dan satu hari di tempat saya, kalau 

tanggalnya saya lupa mas, bulan februari kayaknya mas 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

Jawab : cara menggunakan TTG mas, dan pengimpementasian TTG terus ke 

inovasi kerajinan dan dikasih tahu tentang macam-macam inovasi produk 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

Jawab : dari pak Hendarto mas, beliau kan sudah berpengalaman 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

Jawab : terutama TTGnya mas : mesin seset, mesin embos, mesin jahit zig zag, 

alat pendukung lain, yaitu mesin jahit, gunting, penggaris, sarana yang 

berupa bahan, antara lain : kulit, imitasi, lematex akseoris, mika serta 

sarana pendukung, yaitu leptop dan kertas fotokopian materi 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada Reedja Production ini? 
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Jawab : metode ceramah, diskusi dan praktek, yaitu pertama teori dengan 

ceramah dilanjutkan dengan diskusi sekaligus praktek dengan bertanya 

pada instruktur  apa yang belum faham dan dari tutor mengajari warga 

belajar langsung 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan pengrajin kulit dan 

imitasi Reedja Production?   

Jawab : Iya mas, kalau pendanaan TTG ini semua dari Posyantek, kita tinggal 

mencari TTG sendiri bersama dengan Posyantek itu sendiri, kalau yang 

masalah lain-lain seperti alat lain, bahan ya dari saya sendiri 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

UKM Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

Jawab : Pendahuluannya persiapan mas, saya mempersiapkan bahan-bahannya 

kulit dan imitasi. kita mendengarkan dan bertanya. Iya asik dan seneng, 

karyawan saya kan jadi tahu, saya juga tahu. Yang kedua Pendahuluannya 

persiapan mas, saya mempersiapkan bahan-bahannya kulit dan imitasi. 

mas 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran UKM 

Reedja Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

Jawab : Pertama instruktur mengajari penggunaan alat dngan mempraktekkan atu 

persatu setelah itu pesertanya mempraktekkan, sedangkan instruktur 

hanya mengamati dan mendampingi, yang ketiga dikasih tahu tentang 

macam-macam inovasi produk dengan beberapa semple yang dibawa 

instruktur,. Pertama instruktur dan kita memilih produk mana yang akan 

di buat, memproduksi seperti biasa hanya saja menggunakan alat baru, 

sedangkan instruktur hanya mengamati dan mendampingi, serta ngasih 

pengarahan 
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25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran UKM Reedja 

Production pada pertemuan pertama dan kedua? 

Jawab : Evaluasi dan beres-beres. Evaluasi, beres-beres 

26. Bagaimana situasi belajar mengajar ? 

Jawab : Iya asik seneng mas, Pak Hendarto cara menyampaikannya enak mas 

sambil guyon-guyon, hehe. Iya asik dan seneng mas, santai, banyak guyonnya 

malah 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

Jawab : Pak Hendarto mas.  

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

Jawab : Kemampuan menggunakan alat dan hasile pas pelatihannya mas itu. dan 

hasil kerajinannya bagus atau jelek mas 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Jawab : Kalau tidak ada evaluasi ya, tidak tahu kesalahannya lah mas, ya untuk 

mengetahui kemampuan setelah belajar 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

Jawab : Pas proses dan selesai kegiatan mas 

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

Jawab : Pree test dan Pos test mas” 
 

Hasil 

32. Setelah evaluasi, bagaimanakah hasil dari pembelajaran program pemberdayaan 

pada UKM Reedja Production? 

Jawab : ya, jadi bisa menggunakan alat dan mengetahui jenis produk inovasi mas 

 

Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 
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Jawab : selanjutnya alat saya pakai mas Posyantek mendapat 2% dari harga alat 

per bulan 

 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : dari cara emboss mas ya, sebelum menggunakan mesin emboss 

menggunakan strika kurang efisien dan dan sulit, tidak ada pengaturan 

suhu, waktu 10 detik/potong (tebal) 8 detik/potong (tipis), hasil juga 

kurang bagus dan kurang halus dan sering rusak. Setelah menggunakan 

mesin emboss lebih mudah, ada pengaturan suhu, penggunaan lebih 

efisien dan cepat, waktu 4 detik/potong (tebal) 3 detik/potong (tipis), hasil 

cetak logo lebih bagus, tidak cepat rusak dan lebih halus, dari cara 

penyesetan kulit, sebelum menggunakan mesin seset kulit, menggunakan 

kater dan pisau, dari segi proses kurang efisien dan lama, hasil penyesetan 

ketebalan kulit dan imitasi tidak bisa sama/ tidak rata dan sering rusak, 

dan kadang disesetkan ke produsen lain di Semarang yang tentu saja 

menambah biasa mas, setelah memakai seset kulit dari segi proses lebih 

evisien, mudah, hasilnya penyesetan  lebih rata, tidak sering rusak jadi 

pada saat merangkai dan dijahit hasilnya bagus, dari variasi jahitan, 

sebelum menggunakan mesin jahit zig zag, menggunakan mesin jahit 

biasa, yang tidak ada variasinya,prosesnya sama, hasilnya jahitan timbul 

tidak bisa rata, setelah menggunakan mesin zig zag produk menjadi ada 

banyak variasi dan yang dulu limbah kulit dan imitasi yang kecil-kecil 

sekarang bisa dipakai dengan dijahit mas. prosesnya evisien, hasil jahitan 

bisa rata dan bervariasi, ada 24 macam bentuk jahitan,  
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35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

Jawab : - 

 

 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

Jawab : Inovasi Produk, produk sebelum dan sesudah penerapan TTG sama, 

perbedaannya hanya pada variasinya lebih bagus 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : “Bisa dilihat dari rata-rata produksi saja mas ya, nanti di kalikan sendiri 

untuk dompet Desember 90 buah, Januari 90 buah, Februari 110 buah, 

Maret 105 buah. Tas Desember rata-rata 20 buah tas kecil dan 30 buah tas 

sedang, Januari 25 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, Februari 25 

buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, Maret 30 buah tas kecil dan 28 

buah tas sedang, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 

930 buah dan 368 tas sedang 1860. Sabuk, Desember 30 buah sabuk, 

Januari 30 buah sabuk, Februari 30 buah, Maret sama mas. Untuk 

Gantungan kunci, Desember 20 buah gantungan kunci, Januari 25 buah, 

Februari 30 buah gantungan kunci, Maret  30 buah. Agenda, desember 20 

buah, januari 25 buah agenda, Februari 20 buah agenda, Maret 20 buah” 

 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

Jawab : Kalau pemasran kita masih sama mas, rata-rata ke Jakarta dan semarang, 

bedanya hanya sekarang lebih dikenal di dinas-dinas 
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Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Bisa dilihat dari rata-rata produksi saja mas ya, nanti di kalikan sendiri 

untuk dompet Desember 90 buah, Januari 90 buah, Februari 110 buah, 

Maret 105 buah. Tas Desember rata-rata 20 buah tas kecil dan 30 buah tas 

sedang, Januari 25 buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, Februari 25 

buah tas kecil dan 30 buah tas sedang, Maret 30 buah tas kecil dan 28 

buah tas sedang, pada bulan Februari dalam 1 hari rata-rata memproduksi 

930 buah dan 368 tas sedang 1860. Sabuk, Desember 30 buah sabuk, 

Januari 30 buah sabuk, Februari 30 buah, Maret sama mas. Untuk 

Gantungan kunci, Desember 20 buah gantungan kunci, Januari 25 buah, 

Februari 30 buah gantungan kunci, Maret  30 buah. Agenda, desember 20 

buah, januari 25 buah agenda, Februari 20 buah agenda, Maret 20 buah 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan pemberdayaan melalui penerapan TTG 

pada UKM Reeja Production? 

Jawab : ya itu tadi mas, menambah pengetahuan, mengurangi pengangguran, 

aslinya kualahan mas kalau ngurus pesanan, sebenarnya ini tenaganya 

masih kurang 

41. Bagaimana dampak ekonominya pemberdayaan melalui penerapan TTG pada 

UKM Reeja Production? 

Jawab : kurang begitu pengaruh sih mas, pengaruhnya ya, dalam memproduksi 

tidak capek rewa riwi, dan lebih efektif, soal meningkat atau tidak 

tergantung musim mas, aslinya si kualahan mas, hanya saja kendalanga di 

tenaga, kalau pas pendaftaran sekolah ya, omsetnya lumayan, tapi juga 

menambah pendapatan pengangguran yang baru bekerja disini mas 
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HASIL WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   : Sri Mulyanti 

2. Umur   : 64 

3. Alamat   : Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegownu 

4. Posisi di Posyantek : Ketua 

5. Pendidikan Terakhir  : SMA 

6. Pekerjaan   : Pensiun PNS 

7. Waktu Wawancara : 28 Juni 2014 

 

Proses  Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Home 

Industry Mulya Indah 

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Jawab : - 

 

 

POSYANTEK 

(Wawanara tentang Home Industry 

Mulya Indah) 
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Pengumpulan Data Keadaan 

2. Darimanakah home industry Mulya Indah mengetahui adanya Posyantek Karya 

Mandiri? 

Jawab : Dari pertemuan PKK mas, kan kita sosialisasi adanya Posyantek Karya 

Mandiri ke pertemuan-pertemuan warga, petani, PKK, kelompok 

masyarakat lain, UKM dan lain-lain 

3. Siapakah yang dilibatkan dalam pengumpulan data keadaan pada home industry 

Mulya Indah? 

Jawab : Pendataan dilakukan Posyantek mas , kita hanya berkonsultasi saja dan 

Bu sigit dan yang lain juga ke tempat saya juga 

4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada home industry Mulya Indah? 

Jawab : mbak Mufti berkonsultasi ke Posyantek terus curhat tentang masalah-

masalahnya mas 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data di home 

industry Mulya Indah? 

Jawab : alat yang digunakan, kualitas, kuantitas, bahan baku, jenis produk, 

potensi dan  omset dari UKM itu mas 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di home industry Mulya Indah? 

Jawab : waktu itu tengiri sama nila mas…bahan baku diperoleh dari TPA/Pasar 

kobong kaligawe Semarang berupa krupuk mentah, alat-alat yang yang 

digunakan masih manual wajan, kompor gas, gas, serokan, untuk 

pegemasan masih menggunakan plastik ¼ biasa dengan di press 

menggunakan lilin. Hasilnya katanya pas konsultasi dan observasi dulu 

kerupuknya cepat mlempem serta kemasannya kurang bagus mas, 

  

Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan home industry Mulya Indah? 

Jawab : - 
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8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada home industry Mulya Indah? 

Jawab : Dari alat yang dipakai tersebut, hasil produk gorengan kerupuk cepat 

mlempem  mas, yang diingikan adalah masa kadaluarsanya lebih lama, 

cara disain dan pengemasan, sebelumnya menggunakan plasik ¼ dan ½ 

dan lilin dalam pengemasannya, hasilnya kemasan kurang menarik dan 

kerupuk cepat mlempem yang diinginkan kemasan jadi lebih menarik 

supaya konsumen banyak yang tertarik.  

 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan dan penyebabnya apa? 

Jawab : masalah dan penyebabnya pada home industry aneka kerupuk ikan Mulya 

Indah antara kerupuk olahan cepat mlempem dikaranakan dalam 

penirisan gorengan masih menggunakan alat manual, dikarenakan 

pengemasannya yang masih sederhana dan plastic yang dipakai kurang 

tebal, kemasan kurang menarik, dikaranakan masih menggunakan cara 

yang sederhana yaitu menggunakan plastik ¼ dan ½ biasa dan lilin dan 

disain, mas Henkky dan istrinya juga ingin belajar karena kurang 

berpengalaman 

 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

Jawab : cara agar olahan kerupuk tidak cepat mlempem mas, terus cara 

pengemasan supaya bisa lebih menarik, memberikan pengetahuan atau 

pemberdayaan kepada home industry Mulya Indah. 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 
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Jawab : meningkat kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk dengan 

cara memperbaiki proses produksi agar tidak mlempem, dan memperbaiki 

cara pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, memberikan 

pengetahuan kepada home industry Mulya Indah, membantu alat 

Teknologi Tepat Guna 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa saja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

Jawab : untuk meningkat kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk 

dengan cara, memperbaiki cara peniris gorengan agar produk tidak cepat 

mlempem, dengan menggunakan alat peniris gorengan, memperbaiki cara 

pengemasan dan disain produk agar lebih menarik, dengan cara 

menggunakan alat pengepress makanan dan perbaikan disain produk, 

memberi pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan pengetahuan 

tentang inovasi serta perbaikan kemasan produk maka dipecahkan dengan 

diadakan pembelajaran atau pelatihan, dan membantu TTG mas” 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan home industry Mulya Indah? 

Jawab : ya, mas sebentar, datanya ta cari dulu, Spinner dan Sealer kami beli dari 

Toko mesin Maxindo Malang, yang dipesan melalui internet pada tanggal 

29 Desamber 2013 mas… kalau spinner 3.500.000 dan sealer 340.000 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada home industry Mulya Indah Production ini? ada apakah 

kriterianya? 

Jawab : saya mas, alah modelnya kayak prifat kok mas, kayak pendampingan 

konsultasi, kan hanya mempelajari cara memakai spinner dan alat 

pengepress kemasan yang sudah ada buku pedomannya, ya saya belajar 
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otodidak bisa mas dan macam-maccam disain kemasan saya mengetahui 

dari internet mas…warga belajarnya ya pemilik home industry mbak 

Mufti dan mas Henkky,  

15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

Jawab : warga belajarnya ya pemilik home industry mbak Mufti dan mas Henkky 

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada home 

industry Mulya Indah? 

Jawab : Tujuan pembelajarannya agar bisa menggunakan spinner dan sealer baik 

secara teori, praktek, dan mampu menggunakan alat tersebut dan 

mengaplikasikannya dalam membuat krupuk rambak dan kulit ikan serta 

mengetahui disain kemasan serta supaya mbak Mufti sama mas Henkky 

lebih semangat lagi dalam wirausaha 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

Jawab : Pelaksanaannya di aula posyantek selama satu hari hari, yaitu minggu 

tanggal 01 Januari kemarin, satu hari pertemuan dilaksanakan selama 4 

jam dari jam 12:30 sampai jam 16:30 mas 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

Jawab : cara menggunakan alat secara teori, praktek dan selanjutnya di 

implementasikan pada pembuatan kerupuk, serta diberi pengetahuan 

tentang disain produk mas 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

Jawab : untuk alat dua-duanya dari buku pedoman dan youtube mas, untuk materi 

disain produk, manfaat dan macam-macam kemasan saya cari dari internet 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

Jawab : alat pengepres, spinner, wajan, kompor, serokan, baskom, plastik, buku 

pedoman materi serta ada lagi mas, bahan dari internet yang saya fotokopi, 

terus leptop 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada home industry Mulya Indah ini? 
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Jawab : ya, teori, ceramah, dilanjutkan praktek sekaligus diskusi mas 

 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan home industry Mulya 

Indah? 

Jawab : ceramah, praktek dan diskusi mas 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : Pertemuan pertama, pendahuluannya, kita bersama-sama dengan 

karyawannya Pak Jayus mempersiapkan alat, media dan bahan ajar yang 

diperlukan, mengecek kembali alat dan bahan yang diperlukan, 

mempersiapkan warga belajar, 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran Home 

Industry Mulya Indah? 

Jawab : Kegiatan inti Pelatih memperkenalkan diri, menjelaskan materi-materi 

yang akan dipelajari, pertama adalah cara menggunakan mesin emboss, 

langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari instruktur memberikan 

materi dengan cara ceramah sekaligus mempraktekkan cara menggunakan 

mesin emboss, warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi 

dari instruktur, instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu 

dipersilahkan untuk bertanya, warga belajar satu per satu mempraktekkan 

cara menggunakan mesin emboss instruktur mengamati dan membantu 

warga belajar jika mengalami kesulitan dalam mempraktekan materi, 

pemantau kemajuan belajar warga belajar, selanjutnya untuk mesin seset 

kulit dan mesin jahit zig zag  sama mas, setelah itu pemberian materi 

pengetahuan tentang macam-macam variasi dan inovasi produk kerajinan 

kulit dan imitasi, langkah-langkah belajar mengajar terdiri dari instruktur 
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memberikan materi dengan cara ceramah dan memperkenalkan macam-

macam jenis variasi dan inovasi produk kerajinan kulit dan imitasi , 

warga belajar mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari instruktur, 

instruktur meminta umpan baik dari warga belajar yaitu dipersilahkan 

untuk bertanya, pemantau kemajuan belajar warga belajar. digunakan 

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran Home 

Industry Mulya Indah? 

Jawab : Kegiatan penutup melakukan review materi pembelajaran yang dipelajari, 

penutup pembelajaran dengan salam, menyimpan dan merapikan 

media/alat bantu yang 

26. Bagaimana situasi belajar mengajarnya? 

Jawab : Kalau itu ya kayaknya seneng mas, 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

Jawab : Yang mengevaluasi saya mas..  

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

Jawab : Kemampuan menggunakan TTG mas, terus pengemasan 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Jawab : Sama seperti tempatnya pak Jayus mas, untuk mengetahui keterampilan 

dan pengetahuan tentang disain kemasan Mbak Mufti dan suaminya 

setelah mengikuti pembelajaran 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

Jawab : ya, pas penggamatan atau proses tadi mas, dan hasilnya,  

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 

Jawab : Mengamati dan memberi pertanyaan peserta hal-hal mengenai materi tadi 

 

Hasil  

32. Bagaimana hasil belajar dari serangkaian kegiatan tersebut? 
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Jawab : setelah belajar mas Henkky dan istrinya bisa menggunakan alat dan 

mengetahui cara pengemasan yang bagus 

 

Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

Jawab : Selanjutnya sama seperti Pak Jayus mas, alat di pinjam dengan syarat 

Posyantek mendapat 2% dari harga alat yang dipakai dan di bantu dalam 

pemasaran, saya ikutkan pameran-pameran, saya bantu jual lewat online 

dan di outlate Posyantek ini mas 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna 

 

Proses, Hasil Kualitas dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : setelah menggunkan alat prosesnya lebih evisien mas, terus hasil 

kemasannya cebih menarik dan tidak cepat mlempem mas  

Dari semua TTG ya mas, prosesnya lebih evisien mas dan mudah, tidak ribet 

lagilah mas.  

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

Jawab : - 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

Jawab : Inovasinya bisa memakai kulit dan imitasi yang sudah tidak terpakai lagi 

dan jahitannya bervariasi dengan zig zag jahitannya tidak timbul mas 
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Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : “Kuantitasnya ya pastinya bertambah mas, sekarang kan Produknya 

bertambah mas, untuk lebih jelasnya sama mbak Mufti saja mas” 

 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

Jawab : Eeem, katanya mbak Mufti sekarang pemasarannya sampai ke Sayung 

juga mbak, dan saya juga ikutkan ke pameran-pameran kok mas 

 

Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Untuk lebih jelasnya sama mbak Mufti saja mas, ya tadi tetap bertambah 

pokoknya 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada Home 

Industry Mulya Indah? 

Jawab : Sama seperti produk kerajinan kulit mas, setelah pemberdayaan produk-

produk bu Mufti lebih dikenal di dinas-dinas mas seperti UPTD, 

Bapermades, dan posyantek juga memamerkan produk pas expo baik 

provinsi maupun nasional, terus menambah tenaga kerja mas 

41. Bagaimana dampak ekonominya melalui penerapan TTG pada Home Industry 

Mulya Indah? ? 

Jawab : ya, menambah pendapatan home industry mas 
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HASIL WAWANCARA 

 

Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui  

Penerapan Teknologi Tepat Guna  

 (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  

Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu) 

 

 

IDENTITAS RESPONDENT 

1. Nama lengkap   : Mufti Ulya 

2. TTL/Umur  : 21 Oktober 1981/ 31 Tahun 

3. Alamat   : Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu 

4. Kelompok Usaha/posisi : Home Industry Mulya Indah/ Pengelola 

5. Pendidikan Terakhir  : SMA 

6. Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

7. Waktu Wawancara : 01 Juli 2014 

 

 

Proses Pemberdayaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna  

Sasaran 

1. Siapa sajakah Sasaran Posyantek Karya Mandiri bagaimana cara pemilihan 

sasarannya?  

Jawab : - 

Pengumpulan Data Keadaan 

2. Dari manakah anda mengetahui adanya Posyantek? 

Jawab : Saya mengetahu Posyantek dari Bu Sigit mas, beliau ketempat saya dan 

menawarkan untuk jadi mitra, ya saya ya mau, 

3. Dalam pengumpulan data keadaan, siapa saja yang dilibatkan ? 

Jawab : Posyantek mas, ya dengan saya juga 

Home Industri Mulya Indah 
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4. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keadaan  pada kerajinan kulit Reedja 

Production? 

Jawab : dengan cara saya diwawancarai, hehe, berkonsultasi lah mas, masalah-

masalah apa saja yang saya hadapi, gitu” 

5. Apasajakah yang dikumpulkan dalam kegiatan pengumpulan data pada Home 

Industry Mulya Indah? 

Jawab : alat yang digunakan mas, dan hasil darinya mas” 

6. Apa saja hasil pengumpulan keadaan di Home Industry Mulya Indah?? 

Jawab : waktu itu tengiri sama nila mas…bahan baku diperoleh dari TPA/Pasar 

kobong kaligawe Semarang berupa krupuk mentah….Alat-alat yang yang 

digunakan masih manual wajan, kompor gas, gas, serokan, untuk 

pegemasan masih menggunakan plastik ¼ biasa dengan di press 

menggunakan lilin. Hasilnya katanya pas konsultasi dan observasi dulu 

kerupuknya cepat mlempem serta kemasannya kurang bagus mas 

 

Analilis Data Keadaan 

7. Apa yang dianalisis dan apa yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis data 

keadaan pada Home Industry Mulya Indah?? 

Jawab : - 

8. Bagaimana hasil analisis keadaan pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : dulu hasil produk gorengan kerupuk dua hari sudah mlempem mas, yang 

saya harapkan ya tidak cepat mlempem, terus kemasannya jelek mas, saya 

pengen kemasannya lebih menarik, hehe 

 

Identifikasi Masalah 

9. Bagaimana untuk hasil pengidentifikasian masalah/ masalah apa saja yang di 

temukan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : hasil kerupuk olahan cepat mlempem mas, ya mungkin dikarenakan 

pengemasan dan prosesnya, kemasan kurang menarik, dikaranakan masih 
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menggunakan cara yang sederhana yaitu menggunakan plastik ¼ dan ½ 

biasa dan lilin dan disain kurang manarik, saya juga kurang 

berpengalaman tentang pengebangan produk mas 

 

Pemilihan Masalah yang dipecahkan 

10. Masalah apa saja yang dipilih untuk nantinya dipecahkan? 

Jawab : cara agar kerupuk tidak cepat mlempem, dan pengemasannya mas. 

 

Tujuan Program 

11. Apakah tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui penerapan Teknologi Tepat 

Guna ini? 

Jawab : ya, itu tadi mas, biar tidak mlempem mas, biar awet dan kerupuknya biar 

laris mas, hehe” 

. 

Alternatif Pemecahan Masalah 

12. Apa aja alternative pemecahan masalah yang dihadapi tersebut? 

Jawab : biar tidak cepat mlempem dan memperbaiki dalam kemasan mas, dengan 

mendisain dan menggunakan pengepress, untuk meniriskan minyak 

menggunakan peniris gorengan 

 

Perencanaan Kegiatan 

13. Dari mana sajakah sumber Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk 

memberdayakan melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : yang mencari posyantek mas lewat internet mas, Alhamdulillah ya mas, 

kita dibantu, hehe, 

14. Siapakah dan bagaimana cara mencari instruktur dalam program pemberdayaan 

melalui TTG pada melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah?? 

ada apakah kriterianya? 

Jawab : “kita diajari bu sigit mas (bu mul)” 
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15. Ada berpakah peserta dan dari manakah peserta pemberdayaannya? 

Jawab : warga belajarnya ya saya sama suami mas, hehe”  

16. Apa tujuan pembelajaran program penerapan Teknologi Tepat Guna pada UKM 

kerajinan kulit dan imitasi Reedja Production? 

Jawab : ya, agar bisa menggunakan peniris gorengan dan pengepres kemasan 

mas, biar nantinya bisa digunakan untuk memproduksi krupuk agar tidak 

cepat mlempem dan kemasan lebih menarik” 

17. Bagaimana untuk tempat dan Jadwalnya? 

Jawab : satu hari mas di ruang Posyantek sore selama empat jam, untuk bulannya 

januari awal, kalau tidak salah tanggal satu 

18. Apa saja materi yang diberikan? 

Jawab : penggunaan alat dan dikasih tahu tentang cara mengemas dan disain 

produk yang menarik 

19. Dari mana sumber materi yang diberikan tersebut? 

Jawab : wah, kalau itu dari bu Sigit Mas, ya kan ada buku pedomannya juga 

20. Apasaja alat dan media yang digunakan ? 

Jawab : alat pengepress, spinner, dan alat-alat dari saya sendiri mas, berupa 

wajan, kompor, serokan, baskom, plastic,  saya juga dikasih fotokopian 

mareri tentang disain produk oleh bu sigit” 

21. Metode apakan yang digunakan dalam pemberdayaan melalui penerapan 

Teknologi Tepat Guna pada melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya 

Indah? 

Jawab : ceramah, praktek dan diskusi mas 

22. Darimanakah dana yang digunakan untuk memberdayakan melalui penerapan 

TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : dari Posyantek mas, kita hanya swadaya dengan hanya menyediakan alat 

sendiri kelengkapan selain TTG dari Posyantek, seperti wajan, serokan, 

baskom, bahan dan lain-lain, 
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Pelaksanaan Kegiatan 

23. Bagaimana tahap-tahap kegiatan pendahuluan penyampaian materi pembelajaran 

melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : Pendahuluannya persiapan mas, persiapan alat-alatnya 

24. Bagaimana tahap-tahap kegiatan inti penyampaian materi pembelajaran melalui 

penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : Kegiata  intinya ya belajar itu, perama saya masak terus mempraktekkan 

alat peniris dengan diajari bu sigit,terus alat pengepres dan selanjutnya 

dikasih tahu tentang disain kemasan dan manfaatnya.  

25. Bagaimana tahap-tahap kegiatan penutup pelaksanaan pembelajaran melalui 

penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : Evaluasi dan beres-beres mas 

26. Bagaimana situasi belajar mengajarnya? 

Jawab : Iya mas, seneng, kan dibantu mas, gampang kok mas, cuma 

mempraktekkan alat, yang ribet ya, persiapannya itu, hehe, 

 

Evaluasi Kegiatan 

27. Pada kegiatan evaluasi, siapakah yang bertugas untuk mengevaluasi? 

Jawab : Pihak Posyantek mas.  

28. Hal-hal apa saja yang dievaluasi? 

Jawab : Kemampuan menggunakan alat dan pengatahuan tentang disain produk 

mas 

29. Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Jawab : Mengetahui saya bisa atau tidak menggunakan alat tersebut 

30. Kapan dilaksanakan kegiatan evaluasi? 

Jawab : Pas selesai kegiatan mas 

31. Bagaimana cara atau teknik evaluasinya? 
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Jawab : tekniknya kita di Tanya apakah sudah bisa menggunakan alat, jika belum 

ya berlatih terus, tapi gampang kok mas 

 

Hasil 

32. Setelah evaluasi, bagaimanakah hasil dari pembelajaran program pemberdayaan 

melalui penerapan TTG pada Home Industry Mulya Indah? 

Jawab : Jadi bisa menggunakan alat mas, dan juga mengetahui manfaat, 

macammacam kemasan yang bagus mas mas 

 

Tindak Lanjut 

33. Setelah rangkaian kegiatan, pemberdayaan, apakah tindak lanjutnya? 

Jawab : Selanjutnya alat saya pakai mas dengan syarat kita ngasih uang ke 

posyantek 2% dari harga alat per bulan 

 

Yang Di Dapat Usaha Kecil Menengah Dengan Adanya Pemberdayaan Melalui 

Penerapan Teknologi Tepat Guna 

 

Proses, Hasil dan Inovasi Produk 

34. Bagaimana perbedaan proses sebelum dan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Dilihat dari penggunaan alat mas ya, peniris gorengan, alat yang 

digunakan sebelum penerapan TTG masih manual yaitu menggunakan 

serokan, prosesnya lama yaitu setelah menggoreng krupuk gorengan di 

taruh diserokan terus didiamkan, hasilnya tidak sempurna dalam 

meniskan minyak, krupuk dua hari sudah mlempem, setelah memakai 

spinner untuk menghilangkan kandungan minyak pada kerupuk lebih 

efisien bisa 5kg/2 menit, dan hasilnya tidak cepat mlempem bisa bertahan 

sampai 1 minggu, pengemasan produk,  yang sebelumnya menggunakan 
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plasik ¼ dan ½ dan lilin dalam pengemasannya, hasilnya kemasan kurang 

menarik dan menyebabkan kerupuk cepat mlempem, setelah dalam 

pengemasannya menggunakan alat pengepres, plastik dengan tebal 3 mm 

dan didisain sedemikian rupa, keawetan dan masa kadaluarsanya jadi 

lebih panjang, produk memiliki penampilan yang lebih menarik sehingga 

dapat menembus pasar yang lebih luas 

35. Bagaimana hasilnya atau kualitasnya? 

Jawab : - 

36. Setelah penerapan TTG, apakah ada inovasi baru? Apa inovasi tersebut? 

Jawab : Dapat mengembangkan produk mas, sebelumnya kan hanya nila dan 

tengiri, sekarang bertambah menjadi kerupuk ikan nila, tengiri, kerupuk 

rambak sapi, rempeyek, tepapi untuk rempeyek hanya dipasarkan di 

warungnya sendiri, dari pemberdayaan ini juga, home industri Mulya 

Indah mendirikan warung kucingan yang sekaligus untuk memasarkan 

stok produk kerupuk” 

 

Kuantitas Produk 

37. Bagaimana kuantitas/ hasil produksi kerajinan dilihat dari 2 bulan sebelum 

penerapan TTG dan 2 bulan sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Kalau bulan November dan Desember sama mas ya untuk produk Nila 

dan Tengiri rata-rata 1 kg/2 hari. Setelah penerapan produknya tambah 

mas ya, kerupuk ikan nila, kerupuk ikan tengiri, kerupuk rambak sapi dan 

rempeyek, bulan Januari dan Februari rata-rata memproduksi 4 Kg per 

hari kerupuk tengiri, Nila dan Kakap, untuk poduk kerupuk rambak sapi 1 

Kg/hari, untuk produk Rempeyek ¼ kg/hari, 

Daya Saing dan Pemasaran 

38. Setelah penerapan TTG, bagamana perbedaannya dilihat dari daya saing dan 

pemasaran? 

Jawab : Dulu hanya sekitar Desa sini mas, Alhamdulillah sekarang sampai ke 

Sayung, Pucang Gading Mranggen dan Karangawen 
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Omset Usaha Kecil Menengah 

39. Berapa omsetnya dilihat dari 2 bulan sebelum penerapan TTG dan 2 bulan 

sesudah penerapan TTG? 

Jawab : Ya, bisa dilihat dari hasilnya tadi mas ya, sebelum penerapan 1,3 juta, 

setelah penerapan kurang lebih 2 juta. Omset kerupuk ikan Nila dan 

Tengiri. Untuk membuat 1 kg kerupuk ikan membutuhkan biaya kurang 

lebih Rp 45.000 dan dapat dijual seharga Rp 90.000,-  sehingga setiap  1 

kg kerupuk ikan , produsen mendapat keuntungan Rp 45.000,-” Untuk 

pendapatan dari produk kerupuk rambak sapi untuk membuat 1 kg 

kerupuk rambak sapi membutuhkan biaya kurang lebih Rp 60.000 dan 

dapat dijual seharga Rp 110.000,-,  untuk rempeyek 25.000,- dan dapat 

dijual seharga Rp 40.000,-/kg  sehingga setiap  1 kg kerupuk ikan , 

produsen mendapat keuntungan Rp 15.000,- 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

40. Bagaimana dampak sosial pemberdayaan melalui penerapan TTG pada Home 

Industry Mulya Indah? 

Jawab : menambah pengetahuan mas, mengurangi pengangguran yang dulu hanya 

saya dan suami, sekarang ada 2 orang tetanggadari pada nganggur ta 

suruh bantu-bantu 

41. Bagaimana dampak ekonominya melalui penerapan TTG pada Home Industry 

Mulya Indah? 

Jawab : menambah pendapatan saya mas dan memberikan pendapatan tetangga 

yang daripada nganggur, ikut bantu-bantu. 

 

 

 

 

 



245 
 

245 
 

DOKUMENTASI 
 

POSYANT EK KARYA MANDIRI  

 

 

 

 

Posyantek Karya Mandiri 

UKM Reedja Production 
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Home Industry Mulya Indah 


