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Penyusunan buku ini merupakan rangkain dari hasil
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2019,
dengan demikian kami sangat berterimakasih kepada
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kami juga berterimakasih kepada LPPM Universitas
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Parepare dan jajarannya yang memberikan motivasi dalam
melakukan bagian dari caturdharma, kepada Ka. Prodi
Pendidikan Luar Sekolah yang memberikan arahan dan
seluruh dosen UM Parepare yang selalu memberikan
kontribusi baik moril maupun materil dalam menyusun buku
panduan ini. Ucapan terimakasih pula kepada Media Massa
Makassar terkini.id yang telah meliput kegiatan kami, dan
seluruh anggota UMKM Mutiara Timur yang telah berjuang
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Parepare, Desember 2019
TIM PENULIS

i

ii

DAFTAR ISI
BUDIDAYA IKAN LELE ...................................................... 1
PENGOLAHAN IKAN LELE ............................................... 6
(1).

Bahan ................................................................. 7

(2).

Cara Pengolahan Ikan Lele ................................. 8

(3).

Paket Teknologi yang Digunakan ....................... 13

STANDAR PENGEMASAN .............................................. 14
(1).

Merek/Brand ...................................................... 14

(2).

Pelabelan ........................................................... 15

(3).

Izin Usaha/P-IRT ................................................ 15

STRATEGI PEMASARAN ................................................ 17
(1).

Membangun Kerjasama/Kemitraan .................... 17

(2).

Pemanfaatan Media Online ................................ 17

DAFTAR PUSTAKA ......................................................... 19
PENULIS .......................................................................... 21

iii

BUDIDAYA IKAN LELE
Ikan lele yang begitu familiar sudah puluhan tahun telah
dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia sehingga ikan
lele dianggap sebagai ikan khas Indonesia, namun
sayangnya di masyarakat bugis makassar, ikan lele
diangap sebagai ikan pemakan tinja, sehingga sangat
kurang digemari, padahal jika dibudidayakan dengan baik
dan benar maka ikan lele akan memiliki sejuta manfaat.
Ikan lele dilihat dari spesiesnya digolongkan pada jenis ikan
Clarias gariepineus (Weber de Beaufort, 1965). Ikan lele
yang memiliki ciri kulit licin, berlendir dan tidak bersisik
dengan memiliki warga kulit kehitaman. Ciri lainnya ikan
lele biasanya berubah warna menjadi hitam putih yang
bertanda ikan lele mengalami stres dan jika terjadi akan
berbahaya bagi kesehatannya. Jika sejak dini ikan lele
mengalami stres akan sulit besar, dengan demikian
perlakuan khusus jika usianya masih satu bulan sangatlah
penting.
Ikan lele memiliki 3 sirip, yaitu: sirip tunggal berfungsi
sebagai alat berenang, sirip ekor, dan siri bagian belakang
untuk mengatur kecepatan dan memperlambat berenang.
Selain itu, lele juga memiliki sirip bagian dada atau disebut
patil yang berfungsi sebagai senjata, yang kapan saja bisa
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digunakan untuk mempertahankan diri. (Bachtiar, 2006).
Ciri lain dari ikan lele adalah ikan lele merupakan ikan
nokturnal, yaitu ikan yang aktif di malam hari. Sehingga jika
ikan dibudidayakan sebaiknya pemberian pakan di malam
hari jauh lebih banyak dibanding pagi dan siang hari.

Sumber: www.poultryshop.id

Ikan lele yang berhabitat di semua air tawar membuat ikan
lele dijuluki sebagai ikan segala medan, ikan lele bisa hidup
diperairan deras maupun tenang, biasanya ikan lele
berhabitat di sawah, waduk, kolam, telaga, sungai, serta
genangan yang air yang sedikit, daya tahan tubuh ikan
sangat

kuat

bahkan

bisa

bisa

bertahan

diperairan

berlumpur. Hal ini dikarenakan ikan lele memiliki organ
insang tambahan yang dapat mengambil oksigen dari luar

2

air. Bahkan ikan lele dapat hidup di suhu dingin sampai
20°C namun hal ini bisa membuat pertumbuhan ikan
melambat (Suyanto, 2000). Susu normal ikan lele agar
pertumbuhannya cepat sekitar 25°C – 27°C, untuk dapat
mengetahui suhu air bisa menggunakan temperatur. Dan
tingkat keasaman air berada di Ph 7.
Makanan ikan lele ialah binatang renik, seperti kutu air,
cacing larva, dan siput kecil. Ikan lele tergolong karnivora
(pemakan daging) namun pada kenyataanya ikan lele bisa
makan dedaunan sebagai antibiotik seperti daun pepaya
bahkan air ampas bawang putih. Tumbuhan biasanya
diberikan hanya untuk mengobati ikan dan tidak untuk
memberikan pertumbuhan, ikan lele juga memakan kotoran
manusia, bahkan kotorannya sendiri karena ikan lele
mencari makanan di dasar kolam/air.
Ikan lele bisa menjadi racun namun bisa juga menjadi obat
bagi manusia. Ikan lele yang memakan kotoran manusia
berbahaya dikonsumsi karena akan menyebabkan kanker
(Kurniawan, 2012). Ikan lele yang dibudidaya dengan
menggunakan sistem bioflok akan menghasilkan ikan lele
yang kaya akan leusin dan lisin. Leusin merupakan asam
amino yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak,
selain itu dapat pula membantu dalam pemenuhan protein
anak. (Wikipedia, 2018). Sedangkan Lisin merupakan asam
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amino esensial yang merupakan bagian penting dalam
pertumbuhan

dan

perkembangan

anak

sebagai

pemenuhan kebutuhan tulang. Lisin juga berfungsi untuk
sebagai antibody, enzim, bahkan lisin pada ikan lele dapat
mencegah virus herpes.
Pemenuhan

jumlah

permintaan

masyarakat

untuk

mengkonsumsi ikan lele yang bersih dengan dilakukan
transformasi pengetahuan kepada masyarakat, upaya
pemberdayaan dapat dilakukan ketika terbangun sinergitas
antara, pemerintah, masyarakat, dan pelaku pemberdaya.
Hubungan ketiganya tidak dapat dipisahkan, dengan tujuan
kekuatan sektor perikanan air tawar dapat berkembang di
Sulawesi

Selatan

khususnya

di

masyarakat

Bugis

Makassar.
Meskipun ikan lele terbilang mudah dibudidaya namun
seringkali pembudidaya mengabaikan aspek kesehatannya,
misalnya saja tidak memberikan pakan pelet dengan
protein tinggi, bahkan parahnya ada yang memberikan
pakan dari tinja manusia, hal ini dilakukan karena
pembudidaya

tidak

mau

mengeluarkan

biaya

untuk

membeli pakan.
Teknologi dalam melakukan budidaya ikan lele yang dapat
dilakukan di pekarangan rumah sudah cukup banyak,
diantaranya adalah penggunaan kolam terpal. Selain itu,
4

untuk menghasilkan efisiensi dapat menggunakan teknologi
budidaya bioflok.
Budidaya ikan lele dengan kolam terpal cukup mudah
dilakukan,

khususnya

jika

hanya

dilakukan

untuk

pembesaran. Prospek usaha pembesaran saat ini tidak
terlalu mahal dan sangat menjanjikan sebagai usaha
sampingan bagi rumah tangga.

Sumber: dankrian.net

Sumber: www.bibitikan.net
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PENGOLAHAN IKAN LELE
Ikan lele merupakan komoditas ikan air tawar yang cukup
dimintai oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ikan lele
memliki manfaat kesehatan bagi anak bayi, kandungan ikan
lele dumbo yang diformulasikan dengan menghasilkan
enzim sangat baik bagi anak balita (Aprilia & Hati, 2016).
Ikan lele yang diolah menjadi bahan siap saji memberikan
rasa yang lebih pada konsumen. Selain itu, nilai jual dari
produk siap saji dapat meningkat yang berdampak pada
omset dengan memanfaatkan media sosial. Media promosi
yang dilakukan oleh UMKM dengan memanfaatkan media
sosial sebab tidak memakan banyak biaya (Khairani dkk,
2018).
Produk UMKM yang semakin banyak beredar di pasar
menjadi tantangan bagi pelaku UMKM pemula untuk terus
berinovasi. Pengolahan ikan lele merupakan salah satu
upaya

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

minat

masyarakat untuk dikonsumsi. Ikan lele dapat diolah
menjadi produk yang beragam, diantaranya: (1) Abon, (2)
Keripik, (3) Bakso, dan (4) Nugget.
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(1). Bahan
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(2). Cara Pengolahan Ikan Lele
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(3). Paket Teknologi yang Digunakan
1. Mesin
penggorengan

2. Mesin spinner

3. Mesin press
vakum

4. Mesin press
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STANDAR PENGEMASAN
Kemasan produk merupakan kesan pertama yang
dilihat oleh konsumen, konsumen akan tertarik membeli
produk UMKM ketika kemasan yang digunakan sesuai
standar UMKM. Kemasan memiliki peran penting bagi
keuntungan

terlebih

tingginya

persaingan

diera

globalisasi yang mewajibkan bagi pelau UMKM untuk
berinovasi (Sudaryanto & Wiyayanti, 2013). Semakin
pesatnya perkembangan maka teknologi pengemasan
semakin maju (Kaihatu, 2014).
Secara spesifik kemasan memberikan informasi kepada
konsumen tentang produk yang dipasarkan. Aspek pada
pengemasan adalah aspek material/bahan dan aspek
visual/grafis (Sayatman, Ramadhani & Alamin, 2018).
Hasil analisis pada standar pengemasan dari hasil
pendampingan UMKM Mutiara Timur adalah:
(1). Merek/Brand
Merek yang digunakan sebaiknya meggunakan istilah
lokal sehingga identitasnya asal produk langsung dapat
diketahui. Merek yang sederhana dan mudah diingat
menjadi daya tarik konsumen dan dapat dengan mudah
dikenal dengan orang banyak. Selain itu, logo yang
14

digunakan memiliki daya tarik dan tidak memiliki
kesamaan.

Desain Merek/Brand Olahan Ikan Lele
(2). Pelabelan
Pelabelan memberikan informasi bagi konsumen sebab
di dalam pelabelan memiliki unsur: (a) Merek, (b)
Alamat Produksi, (c) Komposis, (d) Berat Besih, (e)
Tanggal

Kadaluarsa,

dan

(f)

Barcode.

Semua

komponen tersebut waji dipenuhi karena merupakan
standar minimal dalam pengemasan produk.
(3). Izin Usaha/P-IRT
Izin usaha diperoleh dari berbagai instansi, prosedur
memperoleh Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
sesuai dengan kondisi setiap daerah, untuk di Kota
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Makassar prosedur perizinanya, (a) izin usaha dari
kelurahan;

(b)

rekomendasi

dari

puskesmas;

(c)

mendaftar jenis usaha di Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Makassar; (d)
meminta surat pengantar dari dinas kesehatan ke Balai
Besar Labolatorium Kesehatan Makassar untuk menguji
ketahanan

kadaluarsa’

kandungan

borax

dan

kandungan pewarna; (e) membawa hasil uji lab ke dinas
kesehatan untuk dibuatkan daftar pelatihan memperoleh
P-IRT; (f) mengikuti penyuluhan memperoleh P-IRT; (g)
dinas kesehatan melakukan visitasi ke rumah produksi
untuk melihat standar kebersihan; dan h) memperoleh
izin P-IRT dari dinas kesehatan.
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STRATEGI PEMASARAN
Strategi

pemasaran

yang

digunakan

dalam

mengembagkan usaha harus tepat dan sesuai dengan
tren masyarakat (Setiyorini, Noorachmat & Syamsun,
2018).
(1). Membangun Kerjasama/Kemitraan
Kerjasama antar sektor dapat menumbuhkan omset
UMKM, UMKM seringkali mengabaikan membangun
jejaring

dengan

pihak

terkait

(Gassani,

2015).

Kerjasama yang dibangun dengan berbagai pihak
bertujuan

untuk

mengembangkan

usaha,

pengembangan UMKM tidak hanya pada wilayah lokal
atupun nasional bahkan UMKM harus lebih laju dalam
mengembangkan sayap hingga ke skala Internasional,
strategi

pengembangan

UMKM

dilakukan

dengan

menata sistem pemasaran (Imsin & Shofiana, 2018).
(2). Pemanfaatan Media Online
Pada prinsipnya UMKM memanfaatkan media online
untuk memaskan produk yang dihasilkan (Anggia &
Shihab, 2018) Media onlie dianggap cukup efektif dalam
memasrkan

produk

sebab

akses

informasi

tidak
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terbatas dan minim biaya. Akses internet bagi UMKM
sudah cukup untuk memposting produknya di website,
youtube, facebook, instagram dan whatsapp, dengan
postingan yang menarik maka akan banyak komentar
yang secara tidak langung pembaca/calon konsumen
tertarik dengan produk yang ditawarkan atau bahkan
memberikan masukan dalam pengembangan produk
sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat
(Syaiful & Sari, 2016).
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