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Abstrac: IbM activity programs that targeted include training, coaching and mentoring in the field of business
restaurant “Floating Restaurant” and “Tourism objects the Musi River” in district Ilir Timur 1 of South Sumatra.
The problems currently is products sold new one kind of culinary palembang namely pindang, there is noanother
menu culinary.Service to consumers is not maximum and one of the partners do not have uniforms. Brand design is
not attractive and too small making it less visible to consumers and there is no food or drink menu list. Do not have
financial records. Lack of capital to business expansion because by weak networking with agencies or institution
related both the government or private institutions. The Stages of activities that have been performed untilare
already on stage activity implementation consisting socialization and survey the implementation of the IbM, training
and counseling about of a way of regarding to consumer services, manufacture of uniforms for employees floating
restaurant. Entrepreneurship motivation to do counseling for partners. Training partners to improve understanding
of business management, especially with regard to the optimization of human resources management. And training
to improve understanding of financial management partners. Creating a boundary or sealing position of the kitchen
with a dining area that is not visible to consumers. Doing painting for the restaurant of partner. Make billboard
design for brands more attractive to consumers come to the floating restaurant and food menu and drinks are
available for customers booked on a floating restaurant. Training to improve the understanding and skills of partners
about the process of making a unique culinary meal Palembang to bring in experts typical food maker Palembang.

Keywords: coaching, mentoring, floating restaurant.

Abstrak: Program kegiatan IbM yang dijadikan sasaran meliputi  pelatihan, pembinaan dan pendampingan pada
bidang Usaha rumah makan “Restoran Terapung” dan “Objek Wisata Sungai Musi” di Kecamatan Ilir Timur 1
Sumatera Selatan. Permasalahan saat iniadalah produk yang dijual baru satu jenis kuliner Palembang yaitu pindang
ikan tidak ada menu kuliner Palembang yang lain. Pelayanan kepada konsumen belum maksimal dan salah satu
mitra belum memiliki pakaian seragam. Merk desainnya tidak menarik dan kecil sehingga kurang terlihat oleh
konsumen serta tidak terdapat daftar menu makanan maupun minuman. Belum memiliki catatan keuangan.
Kurangnya permodalan untuk ekspansi usaha dikarenakan oleh lemahnya networking dengan instansi atau lembaga
terkait baik lembaga pemerintah atau swasta. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan sampai saat ini sudah sampai
pada tahapan implementasi kegiatan terdiri sosialisasi dan survei pelaksanaan IbM, pelatihan dan penyuluhan
tentang tata cara mengenai pelayanan terhadap konsumen, pembuatan seragam kerja bagi karyawan restoran terapung.
Melakukan penyuluhan motivasi berwirausaha untuk mitra. Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang
manajemen usaha terutama yang berkaitan dengan optimalisasi manajemen sumber daya manusia. Serta pelatihan
untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang manajemen keuangan. Membuat batas atau penyekat posisi dapur
dengan ruang makan sehingga tidak terlihat oleh konsumen. Melakukan pengecatan rumah makan mitra. Membuat
desain billboard untuk merk yang lebih menarik untuk konsumen datang ke restoran terapung dan daftar menu
makanan dan minuman yang tersedia untuk dipesan konsumen pada restoran terapung. Pelatihan untuk meningkatkan
pemahaman dan keterampilan mitra tentang proses pembuatan makan kuliner khas Palembang dengan mendatangkan
ahli pembuat makanan khas Palembang.

Kata kunci: Pembinaan, pendampingan, rumah makan terapung.
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1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor penyumbang
devisa negara yang cukup besar setelah migas. Selain
sebagai penyumbang devisa, sektor ini juga
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan dibeberapa
daerah seperti Bali dan Yogyakarta, sektor pariwisata
justru sebagai motor penggerak ekonomi. Oleh karena
itu sangat beralasan jika daerah berlomba-lomba
untuk mengembangkan potensi wisatanya, selain
dapat mendatangkan pemasukan daerah juga bisa
dijadikan sebagai sarana promosi daerah baik secara
nasional maupun internasional (Shimp, Terence,
2003). Salah satu daerah cukup gencar
mengembangkan potensi wisatanya adalah Sumatera
Selatan.

Setelah ditetapkan sebagai daerah tujuan
wisata yang ke 17, daerah ini mulai melakukan
pembenahan sektor  pariwisata, karena memang
memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan.
Akan tetapi dalam dua dekade terakhir, kunjungan
wisata domestik maupun mancanegara masih sangat
rendah. Hal ini disinyalir berkaitan sulitnya merubah
citra rasa aman bagi publik yang berkunjung ke
Sumatera Selatan yang berakibat masih minimnya
wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Hambatan
cultural ini tidak hanya berpengaruh yang berkunjung
ke daerah ini, akan tetapi berdampak pula pada
pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini masih
mengandalkan sumber daya alam terutama migas, dan
hasil perkebunan sebagai sumber devisa. Jika sektor
pariwisata dapat dibenahi, maka bukan tidak mungkin
daerah ini akan mampu memberikan kontribusi bagi
ekonomi daerah, sekaligus dapat menggerakkan
ekonomi kerakyatan sehingga bermuara kepada
tingkat kesejahteraan masyarakat (Tjiptono, Fandy.
1997).

Potensi wisata yang sedang dan akan
dikembangkan saat ini adalah wisata sungai Musi
yang menjadi salah satu andalan objek wisata di
Sumatera Selatan. Keberadaan sungai Musi
membelah kota Palembang menjadi sangat penting
sebagai urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus
menyimpan potensi besar dibidang pariwisata, Wisata

sungai yang sudah menjadi “trade mark” kota-kota
besar seperti Venesia di Italia dan Bangkok di
Thailand merupakan fakta bahwa sektor pariwisata
merupakan sektor andalan jika dapat dibenahi dan
dikembangkan. Akan tetapi dukungan potensi alam
tidak cukup untuk mengembangkan suatu potensi
wisata, tanpa didukung oleh peran serta masyarakat
melalui partisipasi sosialnya (http://
indonesiatravel.biz).

Peran masyarakat dalam pembangunan
sangatlah penting karena dianggap dapat menunjang
berbagai aktivitas pembangunan berbagai sektor.
Sebagian masyarakat dapat diserap di pasar tenaga
kerja dan sebagian lagi tersisih dari persaingan dan
menjadi kelompok yang statis. Tidak sedikit pula yang
terjun dalam dunia usaha dari mulai yang kecil sampai
besar. Pilihan untuk masuk tenaga kerja formal
memiliki kencenderungan yang kuat, sementara yang
terjun dalam bidang kewirausahaan masih sangat
minim. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya
kemompok pengangguran pada masyarakat.

Pemerintah telah mengupayakan
perberdayaan kewirausahaan pemuda dengan
melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Ditjen PNFI, Perguruan
Tinggi termasuk BUMN untuk memfasilitasi
pelatihan dan pembiayaan. Dampak yang diharapkan
adalah terjadi sinergitas antara berbagai pihak dalam
mendorong pengembangan kewirausahaan
masyarakat. Inisiatif dari berbagai pihak patut
dihargai. Tapi yang lebih perhatikan adalah
bagaimana kelompok-kelompok masyarakat memiliki
inisiatif untuk mengembangkan kemandiriannya di
masyarakat  melalui kegiatan usaha yang produktif.

Dalam rangka upaya untuk memberdayakan
diri dirasakan oleh kelompok masyarakat di pinggiran
sungai Musi Palembang. Berawalkan dari sebuah
kesamaan pikiran beberapa masyarakat yang peduli
terhadap perkembangan sumber daya manusia
khususnya masyarakat di lingkungan pinggiran
sungai Musi. Hal ini juga yang menjadikan motovasi
masyarakat pinggiran sungai Musi yang berjiwa
bisnis untuk ambil bagian dalam produksi usaha
restoran terapung. Selama ini sudah cukup banyak
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jenis restoran yang telah didirikan oleh masyarakat
kota Palembang namun belum ada yang memiliki
keunikan baik itu dalam segi melestarikan budaya
tradisional kota Palembang. Namun kini ada beberapa
restoran terapung dipinggiran sungai Musi di
belakang Pasar 16 Ilir Palembang. Restoran terapung
tersebut oleh Mitra  1 “Mbok Sri”, Sedangkan oleh
Mitra 2 diberi nama “Mbok War”.

Restoran terapung diminati oleh masyarakat
kota Palembang karena memiliki tekstur keunikan
tempat untuk menikmati makanan khas kota
Palembang sehingga bagi konsumen yang ingin
menikmati makan diatas kapal sambil memandangi
hamparan sungai Musi akan mendapatkan sensasi
keunikan. Restoran terapung yang dipilih sebagai
mitra pengabdian masyarakat ditawarkan memiliki
keunikan makan diatas kapal sambil memandangi
sungai Musi Palembang dan khasiat makanan khas
kota Palembang yang banyak diminati oleh
masyarakat kota Palembang itu sendiri maupun
masyakat diluar kota Palembang.

Dari hasil penelusuran di lapangan serta
perbincangan tim kami didapatkan permasalahan
yang sama ditemukan baik pada Mitra I, maupun
Mitra II adalah jenis produk yang dijual baru satu
jenis kuliner Palembang yaitu pindang ikan belum
adanya kuliner khas Palembang lainnya yaitu baik
Mitra I, maupun Mitra II sehingga mengurangi pilihan
masyarakat yang datang ketempat restoran terapung.

Adapun permasalahan kedua pelayanan
konsumen belum maksimal dari sisi penyambutan
konsumen, tata cara pelayanan dan pakaian pegawai
restoran terapung. Dan faktor penyebab yang ketiga
merk atau billboard desain tidak menarik dan kecil
sehingga kurang terlihat oleh konsumen dan daftar
makanan maupun minuman tidak tersedia di restoran
terapung. Sedangkan faktor penyebab yang keempat
posisi dapur yang masih terlihat oleh konsumen yang
sedang menikmati makan direstoran terapung
tersebut. Selain itu usaha kedua mitra ini tidak
memiliki catatan keuangan yang baik dan belum
memiliki hubungan dengan pihak perbankan untuk
peningkatan melalui peminjaman modal untuk
melakukan pengembangan usaha.

Dari beberap faktor diatas dapat disimpulkan
penataan sistem penjualan dan pelayanan kepada
konsumen masih kurang maksimal, masih sedikitnya
jenis produk khas Palembang yang dijual, merek atau
bilboard yang kurang menarik serta daftar menu yang
tidak ada dan posisi dapur yang terlihat langsung oleh
konsumen yang sedang menikmati makanan,
pencatatan keuangan yang tidak jelas dan tidak
memiliki hubungan dengan jaringan perbankan untuk
melakukan pengembangan usaha.  Karena itu usaha
kedua mitra ini masih memerlukan sentuhan dari
pihak lain agar terjadi pengembangan usaha yang
signifikan dalam bentuk binaan melalui program
pengabdian Hibah IBM Ipteks Pada Masyarakat.

Adapun luaran yang diharapkan antara lain:

a. Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam membuat makanan khas Palembang dengan
mandiri.

b. Peserta mampu memberikan pelayanan yang baik
terhadap konsumen serta memiliki seragam kerja
bagi karyawan restoran terapung.

c. Pembuatan pembatas posisi dapur dengan dengan
ruang makan sehingga tidak terlihat oleh
konsumen yang sedang berkunjung di restoran
terapung.

d. Desain billboard untuk merk yang lebih menarik
dan ukurannya lebih besar sehingga dapat menarik
konsumen untuk  datang ke restoran terapung serta
memiliki daftar menu makanan dan minuman yang
tersedia untuk dipesan konsumen yang datang ke
restoran terapung.

e. Motivasi berwirausaha mitra baik secara individu
maupun secara kelompok mengalami peningkatan.
Meningkatnya pemahaman mitra tentang
manajemen usaha terutama yang berkaitan dengan
optimalisasi manajemen sumber daya manusia
serta mitra memiliki pengetahuan tentang model
pembagian tugas dan kewenangan dalam
menjalankan usaha bisnis.

f. Mitra mampu membuat laporan keuangan
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sederhana meliputi pencatatan, pembuatan laporan
laba rugi, laporan perubahan modal, neraca dan
laporan arus kas.

g. Terbukanya jaringan dengan lembaga keuangan
seperti bank sehingga restoran terapung dapat
memperoleh kredit mitra usaha dengan bunga yang
lebih rendah.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan program Hibah ipteks pada
masyarakat ini dilakukan dengan cara:

2.1 Menentukan Mitra yang Akan Dijadikan
Binaan

Tujuan dari program hibah Ipteks bagi
Masyarakat  (IBM)  adalah melakukan pemberdayaan
pada kelompok masyrakat yang memiliki usaha
dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas usaha baik dari sisi proses maupun produk
yang dihasilkan. Penentuan mitra yang akan
dilakukan pembinaan menggunakan metode
purposive sampling dengan pertimbangan kemudahan
dalam menemui mitra yang dibina.

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 kedua mitra
yakni usaha rumah makan terapung pindang pegagan
Mbok Sri dan Mbok War turut terlibat dalam  dalam
menentukan rencana pelaksanaan kegia tan,
menentukan masalah yang akan diselesaikan,

menentukan 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

Pada tahap ini tim pelaksana melakukan
beberapa persiapan dan perencanaan antara lain:

a. Sosialisasi Kegiatan IbM (Pemaparan oleh Tim
Pelaksana dan  FGD dengan Mitra I, II).

Pada tahap ini akan dijelaskan maksud dan tujuan,
metode dan teknis pelaksanaan IbM, serta akan
disepakati permasalahan yang menjadi prioritas
untuk dicarikan solusinya.

b. Penyusunan Program Kegiatan (FGD dengan
Mitra I, II)

Menentukan bentuk, waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan. Program kegiatan terdiri
dari pelatihan bagaimana memberikan  pelayanan
kepada konsumen, tata cara pelayanan dan
pakaian pegawai restoran terapung. mendesain
merk atau billboard yang lebih baik, mendesain
daftar menu makanan dan minuman.

Membuat pembatas posisi dapur dengan ruang
makan sehingga tidak terlihat oleh konsumen yang
sedang berkunjung di restoran terapung.

Memberikan pelatihan untuk meningkatkan
motivasi berwirausaha mitra baik secara individu
maupun secara kelompok.

Memberikan Penyuluhan dan pelatihan pembuatan
laporan keuangan meliputi pencatatan, pembuatan
laporan laba rugi, laporan perubahan modal,
neraca dan laporan arus kas.

Dan Membuka jaringan dengan lembaga keuangan
seperti bank baik bank milik Negara maupun bank
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swasta  sehingga restoran terapung dapat
memperoleh kredit mitra usaha dengan bunga yang
lebih rendah.

2.4 Tahap Implementasi Kegiatan

Pada tahap ini tim pelaksana akan memulai
kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
dan disepakati bersama dengan mitra sebaga berikut:

a. Tahap Evaluasi dan Monitoring.
Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan dimonitoring
oleh tim sendiri dan melihat apa saja kendala dan
masalah yang muncul di lapangan. Kemudian
dilakukan evaluasi apabila memang muncul
kendala dan masalah untuk selanjutnya dicarikan
solusi agar kegiatan tetap berlangsung dengan baik
sesuai yang diharapkan.

b. Tahap Refleksi.
Setelah semua kegiatan terlaksana sesuai jadwal,
maka dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan
kegiatan tersebut, dimana mitra dapat
mengungkapkan manfaat maupun dampak yang
muncul 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, lalu melakukan sosialisasi
Kegiatan IbM (Pemaparan oleh Tim Pelaksana dan
FGD  dengan  Mitra  I,  II).  Pada  tahap  ini  tim
pelaksanan  menemui mitra I dan mitra II untuk
menjelaskan maksud dan tujuan, metode dan teknis
pelaksanaan IbM, serta akan disepakati permasalahan
yang menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya.
Selanjutnya melakukan 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

Pelaksanaan kegiatan pokok dalam program
hibah ipteks bagi masyarakat (IbM) dimulai pada
tanggal 23 April 2016 dengan jenis kegiatan sebagai
berikut:

1. Tanggal 23 April 2016 merupakan waktu
sosialisasi untuk melakukan penyamaan persepsi
tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, tanggal
pelaksanaan kegiatan, waktu serta tempat
pelaksanaan kegiatan, materi yang akan
disampaikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Tanggal 30 April 2016  melakukan kegiatan
penyuluhan dan pelatihan  mengenai cara
memberikan pelayanan kepada konsumen
pelatihan ini diberikan kepada karyawan dan
pemilik usaha untuk mitra I dan mitra II dalam
hal ini rumah makan terapung pindang pegagan
Mbok Sri dan Mbok War. Dengan narasumber
ibu Anggun Kurnia S.Komtarget yang diharapkan
adalah karyawan dan pemilik usaha mampu
memberikan pelayanan yang baik  sehingga
konsumen yang datang akan merasa puas dengan
pelayanan serta berniat untuk datang kembali
dimasa berikutnya.

3. Kegiatan pelatihan motivasi berwira usaha bagi
Mitra I dan Mitra II
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei
2016 dengan instruktur Bapak Dr Yulizar Kasih,
SE.M.Si. Bertujuan untuk memberikan
pemahaman dan meningkatkan motivasi
berwirausaha pada pengelola restoran pindang
terapung maupun karyawan. Sehingga dengan
pelatihan dapat membuka wawasan pengelola
maupun karyawan bagaimana meningkatkan
motivasi dalam wira usaha sehingga membuat
pengelola dan karyawan lebih giat bekerja demi
memajukan usahanya.

4. Pelatihan pembuatan laporan keuangan berstandar
UMKM.
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Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016
dengan narasumber ibu Siti Khairani, SE, AK,
M.Si, CFP. Bertujuan untuk memberikan
pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan
sederhana pada Mtra I dan Mitra II khususnya
pada  pengelola usaha dan karyawannya. Sehingga
pengelola dan karyawan mampu melakukan
pencatatan keuangan sederhana dan mampu
membuat laporan keuangan sederhana seperti
laporan laba rugi dan arus kas.

5. Kegiatan Penyuluhan untuk membuka jaringan
dengan bank.
Untuk meningkatkan peluang mendapatkan modal
usaha yang lebih besar, dirasa perlu membuka
jaringan bagi pengelola dengan pihak yang
memiliki dana dalam hal ini bank. Oleh karena
itu kami melakukan kerjasama dengan BPR
Sukasada yang beralamat di Pasar 16 Ilir
Palembang  untuk memberikan masukan dan cara
bagaimana mengajukan kredit kepada bank dalam
upaya meningkatkan modal usaha. Kegiatan ini
dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016 dan pihak
bank yang melakukan  kegiatan penyuluhan adalah
Ibu Vivi Verika, karyawan bank BPR Sukasada
Palembang.

6. Kegiatan membuat desain kemasan produk dan
daftar menu serta Brosur. Untuk membantu
meningkatkan strategi pemasaran produk yang
dihasilkan oleh usaha Rumah Makan Pindang
terapung tim pelaksana melakukan pembuatan
desain kemasan yang menarik serta membuat
daftar menu yang sekaligus dapat menjadi brosur
dengan desain dan warna yang menarik untuk
Mitra I dan Mitra II sehingga dengan adanya
kemasan dan brosur ini dapat menjadi sarana
promosi bagi usaha Mitra I dan Mitra II.

7. Kegiatan pelatihan pembuatan kuliner Palembang.
Untuk menambah keragaman dan kuantitas
produk yang dipasarkan oleh Mitra tim pelaksana
memberikan pelatihan pembuatan kuliner
Palembang, hal ini dilakukan karena Rumah
makan pindang terapung 1. Mbok War dan
Mbok Sri ini tidak menjual kuliner Palembang
seperti Pempek, Tekwan, Model dan lain

sebagainya. Karena itu pelaksana melakukan
pelatihan pembuatan pempek berikut cukanya
sehingga dapat menambah kuantitas pproduk yang
dihasilkan, diharapkan ke depannya usaha ini
selain menjual pempek juga menjual produk
kuliner Palembang lainnya. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2016,
dengan Instruktur Usniawati Keristin, SE.

8. Pembuatan pakaian seragam pada Mitra.
Untuk menambah keragaman dan kuantitas
produk yang dipasarkan oleh Mitra tim pelaksana
memberikan pelatihan pembuatan kuliner
Palembang, hal ini dilakukan karena Rumah
makan pindang terapung Mbok War dan Mbok
Sri ini tidak menjual kuliner Palembang seperti
Pempek, Tekwan, Model dan lain sebagainya.
Karena itu pelaksana melakukan pelatihan
pembuatan pempek berikut cukanya sehingga
dapat menambah kuantitas pproduk yang
dihasilkan, diharapkan ke depannya usaha ini
selain menjual pempek juga menjual produk
kuliner Palembang lainnya. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2016,
dengan Instruktur Usniawati Keristin, SE

9. Pembuatan Lemari / Etalase makanan untuk
rumah makan terapung Pindang Mbok War,
Lemari ini dapat menjadi sekat pembatas antara
ruang  makan dan dapur yang menjadi tempat
produksi rumah makan ini. Dengan adanya
pembatas ini diharapkan kegiatan di dapur tidak
terlihat oleh konsumen yang sedang menikmati
makanannya.

10.Pembuatan dan pemasangan papan nama rumah
makan pindang terapung Mbok Sri dan Mbok
War. Usaha rumah makan ini memang sudah
memiliki papan nama, namun sudah kusam dan
tidak menarik, oleh karena itu agar rumah makan
ini tampak lebih baik maka tim pelaksana
membuat papan nama yang didesain semenarik
mungkin sehingga konsumen dan calon konsumen
dapat melihat merek tersebut dan tertarik untuk
makan di rumah makan kedua mitra dalam hal ini
rumah makan  pindang terapung Mbok War dan
Mbok Sri.

Vol. 6 No. 1 September 2016           Hal - 57



11.Pengecatan rumah makan  Mbok Sri
Direncanakan sebelumnya untuk memberikan
pembatas ruangan atau sekat pada rumah makan
terapung pindang pegagan Mbok Sri dengan
tujuan untuk menghalangi pandangan konsumen
yang sedang menikmati makanan sehingga tidak
mengganggu kenyamanan konsumen. Namun
setelah berdiskusi lebih lanjut dengan pemilik
usaha yakni Mbok Sri, beliau menginginkan
pengecatan ulang  dinding luar dan dalam rumah
makannya. Hal ini dikarena cat rumah makan yang
ada saat ini sudah kusam sedangkan untuk sekat
pembatas mereka sudah memiliki lemari yang
masih cukup baik dan dapat digunakan.

12.Desain kemasan makanan. Saat ini kemasan
makanan yang digunakan oleh kedua Mitra
menggunakan bungkus makanan secara umumnya
rumah makan yakni dibungkus menggunakan
kertas makanan dan tidak ada identitas yang
menggambarkan menu makanan dan kontak
pemilik rumah makan tersebut. Oleh karena tim
pelaksana melakukan desain pembuatan kemasan
makanan.

3.3 Hasil Kegiatan

a. Hasil Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang diberikan
kepada mitra baik mitra I dan Mitra II telah
berjalan dengan lancar dan antusias diikuti oleh
peserta pelatihan sebanyak 12 orang terdiri dari 6
orang peserta dari Mitra I dan 6 orang dari Mitra
II. Untuk memudahkan komunikasi tim pelaksana
maupun instruktur menggunakan materi dan
bahasa yang mudah untuk dipahami oleh peserta
sehingga  hasil pelatihan dapat diserap secara
maksimal.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh
tim pelaksana, pelatihan-pelatihan yang diberikan
dapat memberikan pemahaman yang  baik kepada
peserta pelatihan, seperti pelatihan dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen, karyawan kedua mitra
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan
ramah kepada konsumen, begitu juga pelatihan
motivasi wirausaha mampu membuka wawasan bagi

peserta untuk meningkatkan kinerja mereka karena
mereka menganggap usaha ini sangat penting dan
merupakan sumber penghasilan utama bagi mereka
sehingga mereka makin sungguh-sungguh bekerja
demi kelangsungan usaha saat ini.

Berdasarkan wawancara tim pelaksanan
dengan pemilik usaha, pemilik usaha tidak pernah
melakukan pencatatan keuangan dengan baik selama
usahanya berlanlangsung. Oleh karena itu dilakuakn
pelatihan penyusunan laporan keuangan standar
UMKM, berdasarkan penilaian mampu
meningkatkan wawasan peserta pelatihan bahwa
pencatatan keuangan sangat penting dalam usaha
karena dengan adanya pencatatan khususnya uang
masuk dan keluar, pemilik usaha dapat menghitung
uanmg keluar dan masuk dengan terinci, lalu dapat
menentukan hasil yang diperoleh. Sehingga dengan
adanya pencatatan ini pemilik usaha dapat
menghindari dari kemungkinan adanya kerugian
akibat adanya kesalahan dalam pencatatan.

Demikian juga dari wawancara tim
pelaksana mitra I dan Mitra II tidak perna
mendapatkan bantuan permodalan baik dalam bentuk
pendanaan maupun dalam bentuk lain dari pihak luar.
Oleh karena itu untuk meningkatkan akses
mendapatkan modal maka dilakukan penyuluhan
membuka jaringan dengan perbankan. Dalam hal ini
tim pelaksana bekerja sama dengan Bank Perkreditan
Rakyat Sukasada yang berlokasi di Pasar 16 Ilir
Palembang untuk memberikan masukan kepada mitra
bagaimana cara melakukan peminjaman ke bank
dengan bunga yang rendah. Berdasarkan penilaian
tim pelaksana baik Mitra I dan Mitra II tertari untuk
melakukan peminjaman uang guna meingkatkan
modal usaha.

Untuk memperbanyak jenis produksi
makanan yang disajikan guna memberikan banyak
pilihan makanan pada konsumen tim melakukan
pelatihan pembuatan kuliner Palembang bagi pemilik
dan karyawan usaha mitra I dan mitra II dan pelatihan
dapat menambah kemampuan peserta yang
berkualitas dan diterima dengan baik oleh konsumen
yang datang ke Rumah Makan Terapung Pindang
Pegagan Mbok Sri dan Mbok War.
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b. Produk Peralatan Penunjang

Produk peralatan penunjang yang dihasilkan
dalam program IbM ini antara sebagai berikut :
1. Membuat daftar menu yang sekaligus dapat

menjadi brosur dengan desain dan warna yang
menarik untuk Mitra I dan Mitra II sehingga
dengan adanya daftar menu dan brosur ini dapat
menjadi sarana promosi bagi usaha Mitra I dan
Mitra II.

2. Membuat pakaian seragam diberikan kepada
Mitra I dan Mitra II, sehingga dengan adanya
pakain seragam ini dapat meningkatkan rasa
percaya diri bagi karyawan dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen
yang datang merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh pihak rumah makan pindang
terapung Mbok Sri dan Mbok War.

3. Membuat Lemari / Etalase makanan untuk rumah
makan terapung Pindang Mbok War, Lemari ini
dapat menjadi sekat pembatas antara ruang  makan
dan dapur yang menjadi tempat produksi rumah
makan ini. Dengan adanya pembatas ini
diharapkan kegiatan di dapur tidak terlihat oleh
konsumen yang sedang menikmati makanannya.

4. Membuat papan nama atau merek yang lebih
menari bagi usaha mitra I dan Mitra II yakni
rumah makan pindang terapung Mbok Sri dan
Mbok Warsehingga konsumen dan calon
konsumen dapat melihat merek tersebut dan
tertarik untuk makan di rumah makan kedua mitra
dalam hal ini rumah makan  pindang terapung
Mbok War dan Mbok Sri.

5. Pengecatan rumah makan  Mbok Sri, hal ini
dikarena cat rumah makan yang ada saat ini sudah
kusam sehingga agar tampak bersih dan menarik
maka dilakukan pengecatan rumah makan Mbok
Sri yang merupakan Mitra I. Dengan adanya
pengecatatan konsumen semakin banyak yang
datang dan makan di rumah makan Mbok Sri ini.

6. Membuat Kemasan Makanan  Saat ini kemasan
makanan yang digunakan oleh kedua Mitra

menggunakan bungkus makanan secara umumnya
rumah makan yakni dibungkus menggunakan kertas
makanan dan tidak ada identitas yang
menggambarkan menu makanan dan kontak pemilik
rumah makan tersebut. Oleh karena tim pelaksana
melakukan desain pembuatan kemasan makanan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian hibah IBM 2015 yang
dilaksanakan oleh tim pelaksana tidak hanya
memberdayakan kedua mitra yaitu usaha rumah
makan terapung pindang pegagan Mbok Sri dan
Mbok War melalui  pelatihan yang dilakukan tetapi
juga memberikan peralatan penunjang operasional
usaha sesuai dengan kebutuhan usaha saat ini.
Dengan adanya pelatihan dan bantuan peralatan
penunjang ini diharapkan dapat memperkuat promosi
usaha dan meningkatkan daya saing sehingga mampu
meningkatkan kinerja usaha mitra dan pada gilirannya
dapat meningkatkan pendapatan usaha ini dimasa
yang akan datang.

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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