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Abstract: The role of SMEs in the economy of Indonesia is very important and strategic. The number of business
units are dominant, also contributed greatly to employment and gross domestic product. However, until now SMEs
still facing various problems and empowerment provided by various government and private institutions have not
give the maximal result. This program aims to empower woman groups of smoke fish producer. The problems faced
by production that is unstable, inadequate curing tool, there is no media promotion , and has not run business
bookkeeping. Implementation of activities using participatory methods with respondents chosen purposively, and
data obtained through interviews, focus group discussions, and brainstorming. The problems can be addressed
through the provision of knowledge and skills through training, and the provision of equipment needed for business
operations.
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Abstrak: Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan strategis. Jumlah unit usahanya
dominan, memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik brutto. Namun
demikian sampai saat ini UMKM masih menghadapi berbagai masalah dan pemberdayaan yang diberikan oleh
berbagai institusi pemerintah dan swasta belum memberikan hasil yang maksimal. Program  ini bertujuan untuk
memberdayakan kelompok wanita pengrajin ikan salai. Permasalahan yang dihadapi meliputi produksi yang tidak
stabil, alat pengasapan yang tidak memadai, tidak ada media promosi, dan belum menjalankan pembukuan usaha.
Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif dengan responden dipilih secara purposif, dan data diperoleh
melalui wawancara, FGD, dan curah pendapat. Permasalahan dapat diatasi melalui pemberian pengetahuan dan
keterampilan melalui pelatihan, serta pemberian peralatan yang dibutuhkan untuk operasional usaha.

Kata kunci: pemberdayaan, usaha mikro, ikan salai.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan UMKM dalam perekonomian
Indonesia sangat strategis dibandingkan dengan usaha
besar. Kedudukan tersebut dapat dilihat dalam tiga
sisi. Pertama, dari sisi jumlah unit usaha, UMKM
mencapai 99% dengan dinominasi oleh usaha mikro
sebesar 97,79%. Kedua, dari sisi penyerapan tenaga
kerja, UMKM mampu menyerap sebesar 96,70%
yang didominasi oleh usaha mikro sebesar 90,12%.
Ketiga,  dari  sisi  kontribusi  PDB,  UMKM  mampu
menyumbang sebesar 59,08% juga didominasi oleh
usaha mikro sebesar 35,81% (Hartarto dan Muhadjir,
2013).

Kedudukan strategis yang dimiliki oleh
UMKM tidak menjamin usaha tersebut terlepas
dari berbagai masalah dalam perkembangannya.
Biasanya masalah yang masih dihadapi terkait
dengan sulitnya permodalan, kurangnya pasokan
bahan baku produksi, sulitnya memasarkan
hasil, sulit, terbatasnya sumber energi, terbatasnya
akses informasi, kurang tersedianya infrastruktur,
ketersediaan teknik dan keahlian, pengaruh
inflasi, dan masalah lingkungan. Semua masalah
ini menjadi penghalang perkembangan dan daya
saing UMKM di Indonesia, sehingga pemerintah
perlu secara terus menerus melakukan pembinaan
terhadap UMKM (Kasih dan Aprilia, 2013).
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Sebenarnya kegiatan pembinaan dan
pendampingan terhadap usaha mikro dan kecil sudah
banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum
memberikan hasil yang maksimal. Menurut Kuncoro
(2013) hal ini disebabkan oleh pembinaan dan
pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, belum
terpadu dan terkoordinasikan dengan baik. Kegiatan
bersifat sektoral dan terkotak-kotak.  Pelaku usaha
mikro dan kecil cenderung diperlakukan hanya
sebagai obyek binaan, sedangkan lembaga
penyelenggara hanya mementingkan sasaran dan
target yang ingin dicapai.

Masih banyaknya pelaku usaha mikro dan
kecil yang belum tersentuh pemberdayaan  dan
pembinaan dari pemerintah salah satunya disebabkan
oleh masih banyak yang belum terdaftar di Dinas
Koperasi dan UKM. Salah satu yang penulis temui
adalah Kelompok Usaha Wanita Pengrajin Ikan Salai
di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota
Palembang. Kelompok usaha ini merupakan pengrajin
yang memproduksi dan menjual ikan salai dalam
skala mikro. Selama ini aktivitas produksi dan
penjualan dilakukan secara langsung di lokasi
penjualan.

Bahan baku ikan yang digunakan adalah ikan
patin, ikan baung, ikan lele, dan ikan gabus. Kapasitas
produksi berpluktuasi berkisar antara 10-15 kilogram
per hari tergantung pada jumlah pasokan dan harga
ikan segar yang diperoleh.  Ikan salai dijual dengan
harga antara Rp 60.000 sampai Rp 160.000
tergantung jenis ikan, sedangan keuntungan paling
rendah Rp 200.000 dan paling tinggi Rp 1 juta per
hari.

Dalam pelaksanaan program pengabdian
Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) yang diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dipilih 3
pengrajin sebagai mitra binaan sesuai ketentuan yang
ditetapkan. Dalam hal ini permasalahan umum yang
masih dihadapi antara lain tidak menentunya jumlah
produksi, rendahnya hiegenitas ikan salai, tempat
produksi yang kurang memadai, belum memiliki
media promosi, keterbatasan modal, dan belum
pernah memperoleh pembinaan terkait program IbM.

Permasalahan yang paling banyak dihadapi pengrajin
ikan salai adalah cara pengasapan yang kurang
memadai dengan menggunakan alat pengasapan
seadanya, sehingga kualitas ikan salai kurang
sempurna dan kurang higienis (Supriyo dkk, 2012).

Dari hasil survei pendahuluan, diketahui
beberapa masalah prioritas yang perlu dicarikan
solusinya, yaitu antara lain :

a. Jumlah produksi ikan Salai tidak menentu
disebabkan tingginya ketergantungan terhadap
ketersediaan ikan di pasar. Saat ini produksi
berfluktuasi antara 10-15 kg per hari.

b. Belum memiliki kantong plastik berlogo dan hanya
menggunakan kantong kresek plastik yang tidak
ada identitas usaha.

c. Tidak memiliki merek (brand) atau identitas,
sehingga pelanggan sulit mengenali nama dan
pemilik usaha. Dengan kata lain belum ada alat
promosi sama sekali.

d. Alat pengasapan masih sangat sederhana,
sehingga kualitas dan tampilan ikan Salai relatif
kurang baik. Ikan Salai terlihat berwarna coklat
kehitam-hitaman, agak pekat dan kurang menarik.

e. Hanya mengandalkan modal sendiri dan
terbatasnya modal kerja, sehingga produksi belum
optimal. Belum adanya kerjasama (sinergi) antar
sesama pengrajin ikan Salai baik dalam pemasaran
maupun penggalangan modal kerja.

f. Belum adanya pembukuan usaha yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kondisi para pengrajin ikan salai
yang dijadikan mitra binaan memang perlu diberikan
pembinaan dan pemberdayaan agar permasalahan
yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Melalui
program IbM ini diharapkan permasalahan tersebut
dapat diselesaikan dengan menawarkan solusi yang
bermanfaat bagi mitra binaan, khususnya
meningkatkan produksi dan hasil penjualan ikan
salai.

Hal - 46  Vol. 6 No. 1 September 2016

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Pelaksanaan program IbM ini diharapkan
menghasilkan beberapa luaran antara lain:

a. Tempat pengasapan ikan yang lebih memadai dan
higienis.

b. Tempat pemajangan  ikan Salai siap jual.

c. Tempat penampungan  persediaan ikan hidup agar
terjamin stabilitas produksi ikan Salai.

d. Merek (brand), kartu nama, dan kantong plastik
berlogo, papan nama usaha untuk menunjang
promosi/penjualan.

e. Timbangan barang dan keranjang plastik wadah
ikan salai.

f. Kemampuan pemilik usaha dalam memahami
prosedur pengajuan kredit, membuat proposal.

g. Kemampuan membuat pembukuan usaha
menggunakan sistem akuntansi sederhana dan
mengatur modal usaha secara efektif dan efisien.

h. Kemampuan pemilik usaha membentuk kerjasama
melalui pembentukan peguyuban sebagai payung
organisasinya sehingga dapat dibentuk arisan
modal.

2. METODE

Pelaksanaan program IbM ini dilakukan
sedemikian rupa dengan rancangan sebagai berikut:

2.1 Penentuan Mitra Sasaran

Sesuai dengan sasaran program IbM bahwa
yang harus dijadikan target sasaran binaan adalah
kelompok masyarakat yang membutuhkan program
pemberdayaan dan pembinaan sehingga mampu
memberdayakan dan meningkatkan kapasitas mereka.
Oleh karena itu dalam program IbM ini responden
binaan yang menjadi target sasaran ditentukan secara
purposive, yaitu kelompok pengrajin ikan salai terdiri
dari tiga pengrajin yaitu Ibu Wati, Ibu Holilah, dan

Ibu Asma. Masing-masing mitra binaan melibatkan
suami/istri/anak dalam mengikuti semua kegiatan
yang sudah disepakati.

2.2 Metode dan Teknis Pelaksanaan

Oleh karena kegiatan IbM adalah kegiatan
pemberdayaan masyarakat, maka metode yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah
metode pemberdayaan partisipatif. Metode
pemberdayaan partisipatif adalah metode
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada
kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya,
sehingga masyarakat itu sendiri harus dilibatkan
secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dan
menyelesaikan permasalahan tersebut (Departemen
Agribisnis-FEB IPB, 2011).

Dalam implementasi kegiatan ini  ketiga
pengrajin ikan salai dilibatkan dalam menentukan
rencana pelaksanaan kegiatan, prioritas masalah,
metode pelaksanaan, waktu dan tempat kegiatan, serta
perancangan peralatan penunjang yang akan
diberikan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam
pelaksanaannya adalah FGD (focus group
discussion), wawancara, dan curah pendapat dalam
menentukan keputusan tindakan yang akan diambil
bersama.

2.3 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan IbM ini terdiri dari 4
tahapan kegiatan sebagai berikut :

a) Persiapan dan Perencanaan
Pada tahap ini dilakukan :

1. Sosialisasi Kegiatan IbM melalui FGD dengan
menjelaskan maksud dan tujuan, metode dan teknis
pelaksanaan IbM, serta menyepakati
permasalahan yang menjadi prioritas untuk
dicarikan solusinya.

2. Menyepakati Program Kegiatan yang diusul oleh
tim pelaksana melalui FGD dengan ketiga mitra
binaan. Kegiatan yang disepakati adalah bentuk,
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan
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terdiri dari pelatihan pemasaran dan promosi
usaha, pelatihan tentang permodalan usaha dan
pembuatan proposal, pelatihan pembentukan
paguyuban, pelatihan pembukuan usaha, dan
pembuatan alat meja pemajangan produk, tempat
pengasapan, tempat penampungan ikan hidup,
kantong plastik berlogo, kartu nama, tong plastik,
papan nama usaha, timbangan barang dan
keranjang plastik.

a) Implementasi Kegiatan
Pada tahap ini tim mulai melaksanakan kegiatan
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan
disepakati bersama dengan mitra.

b) Evaluasi dan Monitoring
Pada tahap ini  tim memonitoring pelaksanaan
kegiatan, apa saja kendala dan masalah yang
muncul di lapangan. Selanjutnya dievaluasi bila
ada kendala dan dicarikan solusi agar kegiatan
tetap berlangsung dengan baik.

c) Refleksi Hasil/Dampak Kegiatan
Setelah semua kegiatan terlaksana dilakukan
refleksi, dimana mitra diminta untuk
mengungkapkan manfaat maupun dampak yang
dirasakan setelah dilakukan pelatihan dan
pembinaan. Hal ini diperlukan sebagai masukan
bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa
datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan program IbM meliputi rapat
koordinasi tim pelaksana, koordinasi dengan
pengrajin ikan salai sebagai mitra binaan, koordinasi
dengan Kepala LPPM STIE Multi Data Palembang,
dan koordinasi dengan bagian administrasi umum
(BAU). Rapat koordinasi tim pelaksana
membicarakan kesiapan tim meliputi persiapan dana,
penyesuaian anggaran, materi pelatihan, rincian
kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain. Koordinasi
dengan Kepala LPPM dan BAU menyangkut surat
izin melaksanakan kegiatan IbM.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh kegiatan-kegiatan pokok dalam
program IbM dilaksanakan mulai tanggal 23 April
2016 sampai 8 Agustus 2016. Kegiatan dimaksud
antara lain sebagai berikut:

a) Kegiatan Sosialisasi.
Sosialisasi pelaksanaan kegiatan IbM kepada
pengrajin ikan salai sebagai mitra binaan
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberitahukan
realisasi program yang pernah diajukan,
menyepakati beberapa hal meliputi : waktu dan
tempat kegiatan, jenis kegiatan, teknis pelaksanaan
kegiatan, dan komitmen para pengrajin agar
berpartisipasi aktif dalam mensukseskan semua
kegiatan.

b) Kegiatan Pelatihan Strategi Pemasaran dan
Promosi. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5
Mei 2016 diikuti oleh 6 peserta. Tujuan dari
pelatihan ini adalah untuk membekali para
pengrajin dengan pengetahuan dan pemahaman
mengenai bagaimana melakukan kegiatan
pemasaran dan promosi ikan salai.

Setelah pelatihan dilanjutkan dengan kegiatan
FGD (Focus Group Discussion) dengan peserta.
Fokus diskusi adalah membicarakan rencana
pembuatan dan desain kantong plastik berlogo,
kartu nama, dan papan nama usaha sebagai media
promosi usaha.

c) Kegiatan Pelatihan Alternatif Permodalan Usaha
dan Pelatihan Pembuatan Proposal Usaha. Kedua
pelatihan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016.
Pada pukul 10.00-12.00 untuk sesi pelatihan
pertama, kemudian pukul 13.00-15.00 untuk sesi
pelatihan kedua. Tujuan kedua pelatihan adalah
untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan
pemahaman tentang berbagai alternatif sumber
modal usaha dan bagaimana cara membuat
proposal kredit untuk mengajukan pinjaman modal
usaha. Dalam pelatihan ini tim pelaksana
menjelaskan beberapa sumber pinjaman modal
yang bisa dimanfaatkan antara lain pinjaman
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kredit bank (kredit usaha rakyar/KUR), pinjaman
dari BUMN dalam bentuk dana Program
Kerjasama dan Bina Lingkungan (PKBL) serta
CSR  (corporate social responsibil ity),
pinjaman melalui koperasi, kredit mikro
pegadaian, dan dana hasil kegiatan arisan
kelompok.

d) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pembukuan Usaha
Sederhana dan Pelatihan Pembentukan Kelompok
(Paguyuban). Kedua pelatihan ini dilaksanakan
pada tanggal 4 Juni 2016. Pada sesi pertama pukul
10.00-12.00 dilaksanakan pelatihan pembukuan
usaha, sedangkan sesi kedua pada pukul 13.00-
15.00 untuk pelatihan pembentukan kelompok.

Tujuan pelatihan pertama adalah agar para peserta
mampu membuat pembukuan usaha sederhana
yang selama ini tidak pernah dilakukan, sedangkan
pelatihan kedua dimaksudkan agar peserta dapat
membentuk kelompok sesama pengrajin sebagai
wadah kerjasama.

e) Kegiatan FGD Pengadaan Peralatan Penunjang.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli
2016, bertujuan untuk membicarakan dan
menyepakati rencana pengadaan peralatan yang
dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan mitra
binaan. Peralatan tersebut antara lain : tempat
pengasapan, meja pemajangan, dan tong
penampungan ikan hidup. Termasuk juga
pengadaan keranjang plastik dan timbangan
barang yang muncul pada saat diskusi.

Materi yang dibicarakan meliputi bentuk
peralatan, jenis bahan, proses pembuatan,
waktu pembuatan dan penyerahan/pemasangan,
dan lain-lain.

f) Pembelian Bahan Baku Peralatan dan Pengadaan
Barang Lainnya.

Awal bulan Agustus peralatan sudah mulai
dikerjakan. Pembelian bahan baku pembuatan
peralatan penunjang usaha dilaksanakan sejak 31
Juli 2016 sampai 5 Agustus 2016. Sedangkan
pengadaan barang lainnya seperti pemesanan

spanduk, keranjang plastik, timbangan, dan
pembelian tong plastik dilaksanakan pada tanggal
6-8 Agustus 2016.

g) Penyerahan Peralatan dan Barang Lainnya.
Semua peralatan dan barang kebutuhan mitra
binaan diserahkan secara resmi oleh tim pelaksana
IbM pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di
lokasi usaha mitra binaan.

3.3 Hasil Kegiatan

a. Hasil Pelatihan

Pelaksanaan semua kegiatan pelatihan
berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh semua
peserta pelatihan (6 orang). Semua peserta terlihat
antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan
terbukti dari adanya pertanyaan dan respon masukan
terkait materi yang disampaikan. Dalam hal ini tim
pelaksana dan nara sumber menggunakan bahasa
penyampaian yang lebih komunikatif disesuaikan
dengan tingkat pemahaman dan pendidikan para
peserta pelatihan yang relatif rendah.

Selama pelaksanaan pelatihan,  tim pelaksana
memperoleh informasi dari peserta bahwa diantara
mereka pernah satu kali menerima pelatihan mengenai
pemasaran dan promosi dari salah satu dinas
pemerintah kota Palembang, sedangkan pelatihan
alternatif permodalan, pembuatan proposal,
pembuatan pembukuan usaha, dan pembentukan
kelompok/paguyuban belum pernah mereka peroleh.

Dari hasil penilaian tim pelaksana, sebelum
mendapat pelatihan  para peserta belum begitu
memahami tentang berbagai alternatif sumber
permodalan yang ada selama ini. Demikian pula
dengan pembukuan usaha, para peserta belum pernah
melaksanakan sistem pembukuan sederhana yang
diajarkan oleh nara sumber/tim pelaksana. Sedangkan
terkait dengan pelatihan pembentukan kelompok,
diperoleh informasi bahwa selama ini peserta sudah
menjadi anggota kelompok/paguyuban pengrajin ikan
salai yang berjumlah 10 kelompok. Akan tetapi
organisasi kelompok tersebut tidak berjalan sesuai
dengan harapan mereka. Selama ini yang
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mendominasi adalah ketua kelompok dan manfaat
yang diperoleh kelompok hanya dinikmati oleh
sebagian kecil anggota saja.

Berdasarkan informasi yang berhasil
diperoleh tim pelaksana adalah selama ini anggota
kelompok, terutama ketiga mitra binaan hanya
dijadikan sebagai syarat pelengkap berdirinya
organisasi kelompok. Kerjasama dan bantuan yang
pernah diterima kelompok kurang jelas
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu sampai saat
ini kelompok tersebut tidak berjalan lagi sebagaimana
mestinya. Terkait dengan masalah kelompok tersebut,
maka tim pelaksana mengusulkan agar para anggota
pengrajin membentuk kelompok baru dan tim
pelaksana siap untuk mendampingi bila diperlukan.

Secara umum semua pelatihan yang
diberikan dapat diterima dengan baik dan dipahami
oleh semua peserta, hal ini terbukti dengan munculnya
kesadaran mengenai pentingnya strategi pemasaran
dan promosi usaha, adanya minat untuk mencoba
memanfaatkan sumber permodalan dari program
CSR (corporate social responsibility) BUMN, serta
kesadaran tentang perlunya dibuat pembukuan usaha
walaupun secara sederhana. Khusus untuk
pembukuan usaha, tim pelaksana telah memberikan
tiga jenis formulir yaitu  Buku Uang Masuk-Keluar,
Buku Hutang, dan Buku Stok.

b. Produk Peralatan Penunjang

Produk peralatan penunjang yang dihasilkan
dalam program IbM ini antara sebagai berikut :

1) Tempat Pengasapan Ikan
Tempat pengasapan ikan merupakan alat yang
berbentuk seperti lemari dengan rak susun yang
terbuat dari kawat, yang digunakan untuk
mengasapi ikan menjadi ikan salai (ikan asap).
Tempat pengasapan ini kualitasnya lebih baik dari
sebelumnya. Bahan seng yang digunakan anti
karat dan lebih baik menahan panas dan tahan
lama, sehingga proses pengasapan ikan lebih
maksimal. Bila proses pengasapan ikan lebih baik,
maka tentu menghasilkan produk ikan salai yang
lebih baik dari sebelumnya.

2) Meja Pemajangan Ikan Siap Jual
Meja pemajangan ikan salai sebelumnya sudah
tidak memadai lagi. Disamping bentuknya tidak
rapi, seng penutup meja sudah berkarat dan tidak
bersih. Meja yang baru terbuat dari kayu yang
lebih tahan,  diatasnya dilapisi seng aluminium
yang anti karat, dan lebih rapi. Hal ini membuat
tampilan pemajangan ikan salai siap jual lebih
menarik calon pelanggan yang melintas.

3) Tong Penampungan Ikan Hidup
Tong plastik digunakan untuk menampung
persediaan ikan hidup sebagai sumber bahan baku
ikan salai. Selama ini ikan bahan baku ikan
langsung diibeli dari pasar, dimana terkadang
untuk jenis ikan tertentu pasokannya tidak tersedia
setiap hari. Dengan adanya tong plastik
penampungan ikan, pengrajin dapat membeli ikan
hidup sebagai persediaan sehingga kontinuitas
bahan baku dapat terjamin. Disamping itu, juga
dapat menghemat ongkos transportasi.

4) Kantong Plastik Berlogo dan Kartu Nama
Kantong plastik berlogo dan Kartu Nama
merupakan media promosi sederhana untuk
mengenalkan lebih luas ikan salai. Masing-masing
pengrajin diberikan 200 lembar kantong plastik
dan 100 lembar kartu nama. Sebelumnya
pengrajin menggunakan kantong plastik biasa.

5) Papan Nama Usaha
Papan nama usaha merupakan plang yang terbuat
dari besi yang berisi identitas usaha mitra binaan
terdiri dari nama usaha, jenis ikan salai, alamat,
dan nomor telepon. Manfaatnya adalah agar calon
pelanggan dapat melihat dari jauh tempat
penjualan tersebut.

6) Keranjang Plastik
Keranjang plastik merupakan wadah untuk
meletakkan ikan salai yang baru diangkat dari
tempat pengasapan dan tempat menyimpan
persediaan ikan salai.

7) Timbangan Barang
Timbangan barang merupakan alat untuk
menimbang bahan baku ikan dan ikan salai yang
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akan dijual. Timbangan ini kualitasnya lebih baik
dan tahan lama dari sebelumnya dengan kapasitas
timbangan mencapai 15 kg.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap
ketiga pengrajin ikan salai sebagai mitra binaan tidak
hanya dalam bentuk pembekalan pengetahuan dan
keterampilan melalui pelatihan, tetapi juga pemberian
pera latan untuk operasional usaha. Materi
pemberdayaan diberikan sesuai dengan kondisi nyata,
masalah, dan kebutuhan mitra binaan.

Ketiga mitra binaan sangat mendukung
pelaksanaan semua kegiatan dan menerima dengan
baik semua peralatan yang diberikan. Hampir semua
materi pelatihan yang diberikan belum pernah peroleh
sebelumnya, sehingga direspon dengan baik dan
diterima dengan antusias. Ketiga mitra binaan
menyatakan bahwa materi tersebut dirasakan sangat
bermanfaat bagi operasional dan perkembangan
usaha mereka.

Selama pelaksanaan kegiatan  Program IbM
banyak kendala yang dihadapi terutama dalam hal
dana, baik  jadwal pencairan dana hibah yang tidak
sesuai dengan yang diharapkan maupun dari sisi
administrasi bukti keuangan. Oleh karena itu  pada
masa yang akan datang diharapkan kendala ini dapat
diatasi agar pelaksanaan IbM dapat lebih baik, lancar,
dan mudah dipertanggungjawabkan.
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