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ABSTRACT
The Indonesian government launched the Family Hope Program (PKH) to reduce poverty,
this program can be synergized with the Small and Medium Enterprises Program
(UMKM) to increase the family's economic independence so that dependence on PKH
programs is not too long. The Community Partnership Program aims to help the
community in increasing the family's economic independence by empowering community
groups that are not economically productive in this case community cadres. Family
Medicinal Plants (TOGA) are commodities that are easily cultivated, very efficacious for
health and economic value. Ginger cultivation in the neighborhood around the house
facilitates access to the availability of TOGA raw materials to be processed. Wedang
Jahe 2 in 1 candy is a simple ginger which can be consumed into candy or can be
brewed into Wedang Jahe, with attractive packaging that can produce ginger processed
products of economic value. This partnership program provides counseling to the public
about ginger processing, ginger product packaging, marketing of ginger products, the
practice of processing and making 2-in-1 ginger wedang candy, as well as sending
cadres to attend training permits for home-scale industries, namely Household
Industrial Food Permits (PIRT) The results of the pre and post-test in this program can be
seen that the knowledge and skills of the cadres in processing and making wedang
ginger candy increased by 11.05%.
Keywords: 2 in 1 Wedang Jahe Candy, Kahuripan, Tasikmalaya
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk
menurunkan angka kemiskinan, program ini dapat disinergikan dengan Program
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
keluarga sehingga ketergantungan terhadap program PKH tidak terlalu lama. Program
Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam
meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dengan memberdayakan kelompok
masyarakat yang belum produktif secara ekonomi dalam hal ini ibu-ibu kader
masyarakat. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) merupakan komoditas yang mudah
dibudidayakan, sangat berkhasiat untuk kesehatan dan bernilai ekonomi.
Pembudidayaan Jahe di lingkungan sekitar rumah memudahkan akses terhadap
ketersediaan bahan baku TOGA untuk diolah. Permen Wedang Jahe 2 in 1 adalah
olahan jahe yang simpel dapat dikonsumsi menjadi permen atau bisa diseduh
menjadi Wedang Jahe, dengan pengemasan yang menarik dapat menghasilkan
produk olahan jahe yang bernilai ekonomi. Program kemitraan ini memberikan
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penyuluhan kepada masyarakat tentang olahan jahe, pengemasan produk jahe,
pemasaran produk jahe, praktek mengolah dan membuat permen wedang jahe 2 in 1,
serta mengirimkan Ibu-Ibu Kader untuk mengikuti pelatihan izin untuk industri skala
rumahan yaitu Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Dinas Kesehatan. Hasil
dari pre dan post test pada program ini dapat dilihat bahwa pengetahuan dan
keterampilan Ibu-Ibu kader dalam mengolah dan membuat permen wedang jahe
meningkat sebesar 11,05%.
Kata kunci: Permen Wedang Jahe 2 in 1, Kahuripan, Tasikmalaya
I. PENDAHULUAN
Salah satu isu pokok dalam pembangunan kesehatan salah satunya adalah
peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan. Sejalan dengan
meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengobatan tradisional, didalamnya
melibatkan penggunaan obat tradisional baik jamu maupun formula modern dalam
bentuk obat tradisional, maka perhatian Pemerintah pun meningkat dengan
munculnya berbagai regulasi terkait pengobatan tradisional (RI, 2013). Jahe
merupakan tanaman hasil pertanian yang mudah rusak, untuk memanfaatkan
produksi jahe yang cukup besar perlu dilakukan pengolahan jahe menjadi produk
awetan. Jahe dapat diolah menjadi berbagai macam produk baik sebagai bahan
utama maupun bahan tambahan. Produk alternatif jahe dapat berupa permen jahe
(Astuti, 2019), wedang jahe, manisan jahe, sirup jahe (Lestari, Sampepana, Nurlina, &
Palupi, 2007) dan jahe instan (Mutaqqin, Cahyadin, & Widiyanti, 2015). Selain itu
dapat pula untuk meningkatkan citarasa caramel (Sistanto, Soetrisno, & Saepudin,
2014). Rasa pedas jahe pada makanan dapat mempengaruhi emosi seseorang menjadi
lebih baik (Bell et al., 2017). Pengolahan jahe menjadi serbuk memiliki kekurangan
dari segi ketahanan produk. Serbuk jahe cenderung mudah menggumpal, mengeras,
berjamur dan lekas menjadi rusak.
Program Kemitraan Masyarakat yang dilaksanakan merupakan sinergi antara
peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan melalui
pengobatan tradisional, ditunjang dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian
ekonomi di masyarakat untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat
melalui produksi olahan jahe yang inovatif. Mitra adalah kader masyarakat yang
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Unit Usaha Mikro, namun mitra
merasa ada kendala seperti pengetahuan produk jahe masih terbatas, belum
memutuskan bentuk produk yang akan diproduksi, belum mampu melakukan
analisis usaha, belum memiliki kemasan produk yang menarik, dan belum menguasai
teknik dalam memasarkan produk. Oleh karena itu program diawali dengan
penyuluhan tentang tanaman jahe, pengolahannya menjadi permen wedang jahe,
packaging produk dan pemasarannya, serta diakhiri dengan pengiriman kader
masyarakat untuk mengikuti pelatihan Perizinan PIRT.
II. METODE
Program ini dilaksanakan selama 8 bulan. Metode yang digunakan dalam program
ini adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penyuluhan dan
praktikum. Rincian kegiatan yang dilaksanakan ada pada tabel 1 berikut.
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Tabel 1 Kegiatan dalam Program Kemitraan Masyarakat
Kegiatan
Target
Metode
Penyuluhan tentang Tanaman
Memiliki pengetahuan
Ceramah dan
Jahe dan Pengolahannya
macam-macam produk
Diskusi
jahe
Demonstrasi pengolahan produk
Mampu membuat
Praktikum
permen wedang jahe
permen wedang jahe
Bekerjasama dengan Dinas
Mampu memperoleh
Ceramah
Kesehatan Kota Tasikmalaya
izin PIRT
dalam Pelatihan PIRT untuk
kader
Materi tentang pengemasan
Memutuskan bentuk,
Ceramah dan
produk
gambar dan ukuran
Diskusi
kemasan produk;
Materi Pemasaran Produk dan
Memiliki pengetahuan
Ceramah dan
Analisis biaya produk
dan kemampuan
Diskusi
menghitung biaya
produksi

Sebelum dan setelah rangkaian kegiatan dimulai, pre test dan post-test diberikan
untuk mengetahui pengetahuan awal dan akhir kader masyarakat terkait tanaman
jahe dan pengolahannya. Kesimpulan dari pre dan post-test dilihat melalui persentase
penilaian menurut (Nursalam, 2014) :
1. Baik : 76-100%
2. Cukup : 56-75%
3. Kurang : < 56%.
Evaluasi lainnya yang dilakukan dengan mengadakan diskusi dengan peserta
pelatihan seputar pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi ini digunakan sebagai bahan
tindak lanjut program untuk tahun yang akan datang.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan dan pembuatan permen wedang jahe dilakukan dalam beberapa tahap,
yaitu penyuluhan tentang beberapa macam produk olahan jahe dan praktikum
pembuatan produk permen wedang jahe. Peserta yang merupakan kader masyarakat
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berjumlah 19 orang. Para
kader diberi kuesioner sebagai pre-test dan post-test seputar penglohan produk Jahe.
Setelah dilakukan penilaian diperoleh nilai rerata nilai yang diperoleh adalah 79,21%
masuk ke dalam kategori baik.perbedaan tingkat pengetahuan kader sebelum dan
setelah penyuluhan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2 Perbedaan Tingkat Pengetahuan Kader Sebelum dan Setelah Penyuluhan
Tingkat Pengetahuan
Pre-test
Post-test
f
%
f
%
Baik
9
47
17
89
Cukup
10
53
2
11
Kurang
1
5
0
0
Total
19
100
19
100
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Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kader yang memiliki pengetahuan baik pada
pre-test adalah sebanyak 9 orang (47%) setelah mendapat materi penyuluhan terdapat
responden yang memiliki pengetahuan baik pada post-test menjadi 17 orang (89%)
dari seluruh responden. Pada Tabel 3 berikut terlihat gambaran perubahan
pengetahuan.
Tabel 3 Perubahan Pengetahuan
Perubahan Pengetahuan
Jumlah
Persentase
Menurun
0
0
Tetap
6
32 %
Meningkat
13
68 %
Total
19
100 %
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pada
13 responden (68%). Peningkatan pengetahuan berdasarkan selisih rerata hasil pre
test dan post test sebesar 11,05%. Perilaku yang berawal dari pengetahuan dapat
dibentuk dengan beberapa cara salah satunya adalah pemberian pengertian dengan
belajar secara kognitif (Fitriani, 2011). Bandura dalam (Santrock, 2008) menyatakan
bahwa faktor kognitif individu dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan
pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan pengolahan produk Jahe pada kader
sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarga dapat dilakukan dengan
penyuluhan dan praktik langsung.
Pengetahuan kader didapatkan dari hasil pre-test sebelum penyuluhan, dan
diketahui terdapat 9 kader yang memiliki pengetahuan baik. Setelah penyuluhan
terdapat 17 kader yang memiliki pengetahuan baik. Rerata pengetahuan kader
terhadap pengolahan produk Jahe saat pre-test bernilai 73,7 ± 10,1 dan setelah
diberikan penyuluhan nilai reratanya mengalami peningkatan menjadi 84,7 ± 9,0.
Peningkatan nilai rerata tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan
kader sebelum dan sesudah penyuluhan. Hal ini didukung oleh penelitian (Hameed,
2012) bahwa intervensi pendidikan/penyuluhan efektif dan berhasil menunjukkan
peningkatan aspek pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Menurut
(Notoatmodjo, 2010) upaya intervensi terhadap faktor perilaku dan pengetahuan
dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendidikan (penyuluhan) atau
paksaan/tekanan. Pendekatan melalui pendidikan (penyuluhan) merupakan cara
yang paling tepat sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan termasuk
masalah perekonomian. Penyuluhan diperkirakan dapat merubah pengetahuan
sehingga terjadi perubahan perilaku yang dapat membantu kader meningkatkan
perekonomian keluarga. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pembuatan permen
wedang jahe 2 in 1.

Gambar 1. Dokumentasi penyuluhan dan pelatihan
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IV.
SIMPULAN
Simpulan program ini adalah :
 Pengetahuan kader meningkat sebesar 11,05% setelah mendapat penyuluhan,
 Produk permen wedang jahe dapat menjadi salah satu alternatif untuk usaha
peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.
Saran dalam program ini adalah perlu dilakukannya peningkatan koordinasi
institusi dengan kader, Dinas Kesehatan dan pemodal demi terciptanya keberlanjutan
kegiatan pengabdian berupa kemitraan dengan masyarakat.
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